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RESUMO
As organizações estão cada vez mais considerando aspectos como criação, difusão e aplicação
dos conhecimentos, especialmente aliados à capacidade de inovação. O uso efetivo da
informação é considerado, neste contexto, um dos recursos mais importantes para garantir a
implementação das estratégias e o alcance dos objetivos organizacionais. Tal informação
necessita, para tanto, ser gerida, levando em conta aspectos como o ciclo de vida da
informação, ferramentas tecnológicas e as pessoas, que movimentam este processo. Ao
mesmo tempo, a lógica da inovação pauta-se em um processo desenhado pelas fases da
identificação de oportunidades, a seleção das ideias, implementação e aprendizagem, como
forma de criar algo novo ou gerar aperfeiçoamentos. As empresas, independentemente do
porte e do setor de atuação, devem buscar inovar para obter vantagem competitiva. No
universo das MPEs brasileiras vale destacar a importância do setor de serviços na economia,
vivenciando, hoje, o impacto transversal da transformação digital nos negócios, dando,
portanto, um recorte especial no papel das empresas de tecnologia. Diante deste cenário, esta
pesquisa busca investigar como as MPEs de serviços de tecnologia gerenciam a informação,
sob a ótica da abordagem integrativa, para o processo de inovação. Inicialmente foi elaborado
um modelo de análise teórico representativo da ―Gestão integrativa da informação no
processo de inovação‖, baseado em autores da área. A partir dele foram mapeados, no
processo de inovação das empresas selecionadas para este estudo, os elementos da abordagem
integrativa da gestão da informação (processo, ferramentas e pessoas), conformando a
―Arquitetura da Informação no Processo de Inovação‖ empírico destes três elementos. A
natureza da pesquisa é exploratória, descritiva e qualitativa, tendo sido realizado estudo de
casos múltiplos em quatro empresas de serviços de tecnologia, sediadas na cidade de
Salvador-Bahia e selecionadas a partir da conveniência de acesso e posterior verificação do
grau de maturidade em inovação. A coleta foi via entrevistas semiestruturadas com três
representantes dos níveis estratégico, tático e operacional das empresas selecionadas, bem
como aplicação de questionário semiaberto aos demais colaboradores, técnica da observação
não participante e coleta e análise de documentos de inovação. Os dados da pesquisa foram
tratados por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
informações coletadas. Os resultados mostram que estas MPEs realizam atividades que
convergem para a inovação, visando diminuir custos, resolver problemas ou gerar algo novo.
Pelo desenho dos fluxos informacionais foi possível perceber que as ações mesclam entre a
natureza virtual, tendo o suporte de diferentes e complementares ferramentas colaborativas,
bem como presencial, com o uso de templates impressos de inovação. A colaboração, outro
aspecto da abordagem integrativa da gestão da informação, ocorre em todo o processo de
inovação, sendo mais latente intra do que interorganizacionalmente, e de ordem mais prática,
a exemplo do compartilhamento/acesso à informação, do que afetiva, como a motivação e o
engajamento nas ações de inovação. Os resultados da pesquisa evidenciam também que as
empresas, ao mapearem o ambiente interno, possibilitam muito mais atuação simultânea entre
atores, via tecnologia, do que no ambiente externo, com clientes, por exemplo. Os dados da
pesquisa dão sustentação empírica aos pressupostos deste trabalho.
Palavras-chave: Colaboração. Ferramentas Colaborativas. Fluxo Informacional. Gestão da
Informação. Gestão da Inovação. Processo de Inovação. Softwares Sociais. Tecnologias.

MIRANDA, Morjane Armstrong Santos de. Information management for the innovation
process: case studies from the perspective of the integrative approach in Micro and Small
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Thesis - School of Administration, Federal University of Bahia, Salvador, 2018.
ABSTRACT
Organizations are increasingly considering aspects such as creation, diffusion and application
of knowledge, especially allied to the capacity for innovation. The effective use of
information is considered, in this context, one of the most important resources to ensure the
implementation of strategies and the achievement of organizational objectives. This
information needs to be managed, taking into account aspects such as the life cycle of
information, technological tools and people, who move this process. At the same time, the
logic of innovation is based on a process designed by the stages of identifying opportunities,
selecting ideas, implementing and learning, as a way of creating something new or generating
improvements. Companies, regardless of size and industry, should seek to innovate to gain
competitive advantage. In the Brazilian MPE universe, it is worth emphasizing the importance
of the services sector in the economy, experiencing today the transversal impact of the digital
transformation in business, thus giving a special cut in the role of technology companies.
Given this scenario, this research seeks to investigate how technology service MPEs manage
information, from the perspective of the integrative approach, for the innovation process.
Initially a theoretical analysis model was elaborated, representative of the "Integrative
management of information in the innovation process", based on authors of the area. From
this, the elements of the integrative approach to information management (process, tools and
people) were mapped in the process of innovation of the companies selected for this study,
forming the empirical "Information Architecture in the Innovation Process" of these three
elements. Regarding nature, this research is classified as exploratory, descriptive and
qualitative. It comprised the study of multiple cases in four technology service companies,
based in the city of Salvador-Bahia and selected from the convenience of access and later
verification of the degree of maturity in innovation. In the research, there were semistructured interviews with three representatives of the strategic, tactical and operational levels
of the selected companies, as well as the application of a semi-open questionnaire to other
collaborators, non-participant observation technique and collection and analysis of innovation
documents. The data of the research were treated through systematic procedures and
objectives to describe the content of the information collected. The results show that these
MPEs perform activities that converge to innovation, aiming to reduce costs, solve problems
or generate something new. Through the design of the information flows it was possible to
perceive that the actions merge between the virtual nature, having the support of different and
complementary collaborative tools, as well as face-to-face, with the use of printed templates
of innovation. Collaboration, another aspect of the integrative approach to information
management, occurs throughout the innovation process, being more latent intra-organizational
than interorganizational, and more practical, like sharing / access to information, rather than
affective, such as motivation and engagement in innovation actions. The results of the
research also show that companies, by mapping the internal environment, allow much more
simultaneous interaction between actors, via technology, than in the external environment,
with clients, for example. The research data thus provide empirical support to the assumptions
of this work.
Keywords: Collaboration. Collaborative Tools. Information Flow. Information management.
Innovation management. Innovation Process. Social Software. Technologies.
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1. INTRODUÇÃO
A globalização econômica e os avanços tecnológicos trouxeram uma nova lógica para
a estrutura e dinâmica das organizações (BORGES, 2008). Aspectos como criação, difusão e
aplicação dos conhecimentos, especialmente aliados à capacidade de inovação, ganharam
poder de influência no cenário mundial, trazendo, em segundo plano, os recursos naturais, o
capital e a mão de obra de baixo custo, tendo em vista a competitividade (QUANDT, 2004).
Como pano de fundo deste cenário pode-se trazer um novo conceito de sociedade
representado pelas expressões Sociedade da Informação e do Conhecimento, em que o
primeiro está associado ao surgimento dos meios eletrônicos, tecnologias e virtualização de
certos processos, e o segundo a mudança de padrão com a qual o capitalismo funciona hoje,
assinalando o surgimento do trabalho em rede, dos bens intangíveis e das formas globalizadas
de produção (QUEVEDO, 2007).
Ambos os contextos remetem à capacidade de gerar e compartilhar informações e
conhecimentos na organização, permitindo desenvolver práticas úteis, viáveis e acessíveis
para a promoção da inovação.
A inovação começou a ganhar importância no século XX, tendo sido impulsionada
pelas teorias do economista austríaco Joseph Schumpeter, que traça o importante papel das
firmas na busca por inovações disruptivas a fim de enfrentar a competitividade.
A tese de Schumpeter (1954) foi assimilada e expandida em diversos estudos de
inovação, cujo conceito, já quando ampliado, passou a incorporar, também, mudanças
incrementais.
Tal estudo teve forte influência na elaboração do Manual de Oslo (2005), que
considera a inovação como a implantação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, um novo método de marketing, ou um novo
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou,
ainda, nas relações externas, inserindo-se como fator dinamizador do crescimento econômico
e elemento catalisador de vantagem competitiva.
A inovação, como explanada, torna-se cada vez mais fator crítico para o domínio e a
apropriação pelas organizações das suas capacidades, possibilitando-as se posicionarem no
ambiente empresarial desenhado por produtos e processos com um ciclo de vida cada vez
mais curto e dinâmico, fato este que afirma a elevada pressão competitiva que os cerca.
Segundo Machado, Lehmann e Araujo (2008, p. 159) a inovação trata da:
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[...] capacidade de uma organização de articular e mobilizar recursos (humanos,
financeiros, materiais, etc.), para captar oportunidades e neutralizar ameaças
(operacionais, mercadológicas, etc.); o processo de transformação de ideias
(inovação) em soluções que atendam às necessidades existentes ou latentes; e o
resultado de uma atividade criativa que resulta na forma de produtos, processos e
sistemas, novos ou modificados. (MACHADO; LEHMANN; ARAUJO, 2008, p.
159)

O uso efetivo da informação é considerado, neste contexto, um dos recursos mais
importantes para garantir a implementação das estratégias organizacionais e o alcance dos
objetivos empresariais em comum. A informação é criada, tratada e transferida às
organizações, sendo a eficiência desse processo a garantia do bom desempenho e do
deslocamento das mesmas para patamares mais elevados de inovação e competitividade
(CALAZANS, 2006).
Beal (2012) afirma que a informação é um fator de sinergia quando a organização
possui um fluxo informacional eficiente e proporciona o intercâmbio de ideias e informações,
sendo considerada, ainda, um fator determinante do comportamento do indivíduo, pois o
influencia em diferentes escalas (individual ou em grupo), dentro e fora das organizações.
Neste contexto, a informação possibilita também a diminuição da incerteza no
processo decisório, reduzindo riscos e viabilizando a criação e o lançamento de produtos
(bens ou serviços) no mercado, o que caracteriza um dos principais objetivos da informação
estratégica organizacional.
Este caminho traçado pela informação se traduz na literatura pela expressão Gestão
Integrativa da Informação, cuja proposta implica em estabelecer mecanismos necessários à
organização para a criação ou aquisição, processamento e armazenamento de dados e
informações a fim de dar suporte aos objetivos organizacionais (BERGERON, 1996).
Tais mecanismos contemplam não só o entendimento do fluxo informacional, como
também a compreensão das pessoas da organização de que a informação é um recurso
estratégico, e o uso de instrumentos gerenciais de apoio ao compartilhamento e colaboração,
como as tecnologias de informação e comunicação (TICs) (BERGERON, 1996).
Neste cenário,

permeado por informações

e oportunidades,

as

empresas,

independentemente do porte e do setor de atuação, devem buscar inovar, a fim de obter
vantagem competitiva em um mercado cada vez mais disputado. Entretanto, mesmo dentro de
um mesmo setor, o estudo da inovação tem de levar em conta o porte da empresa, devido às
diferenças entre as realidades das médias e grandes em relação às micro e pequenas empresas
(MPEs) (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2013).
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Em MPEs a inovação apresenta-se como estratégia de defesa, sobrevivência e
crescimento, tornando-se um componente crítico da estratégia corporativa convergente com a
aquisição de uma vantagem competitiva sustentável (DRICKER, 1985; HITT et al., 2001
apud GUNDAY e outros, 2011; KURATKO e outros, 2005, apud ibidem).
No Brasil, apesar do grande número de empresas deste porte, a caracterização destas
não se faz unânime. Para tanto, dois critérios são utilizados: o valor da receita bruta anual e o
número de pessoas ocupadas. As instituições financeiras, como o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
adotam o critério da receita bruta anual para a classificação das MPEs, enquanto os órgãos
representativos do setor e instituições de pesquisa utilizam ou a receita bruta anual ou o
número de pessoas ocupadas (SEBRAE/UGE, 2014).
Nos critérios adotados pelo SEBRAE para classificação das MPEs, o número de
pessoas ocupadas em micro empresas de atividade industrial varia de 0 a 19 pessoas, enquanto
na atividade de comércio/serviços varia de 0 a 9 pessoas (IBGE, 2012). Já segundo o IBGE
(2012), o número de pessoas ocupadas em pequenas empresas de atividade industrial varia de
20 a 99 pessoas, enquanto na atividade de comércio/serviços varia de 10 a 49 pessoas. A
receita bruta anual, outra forma de classificação, é definida pelo SEBRAE e BNB (2012) em
micro empresas com valor menor ou igual a R$360 mil reais, enquanto em pequenas empresas
o valor gira em torno igual ou superior a R$4 milhões de reais. O BNDES (2012) classifica
tais receitas em menor ou igual a R$2,4 milhões para micro empresas, e igual ou superior a
R$16 milhoes para empresas de pequeno porte.
Tais empresas vêm progressivamente aumentando sua relevância na economia
brasileira. A importância das MPE no período 2009-2011 é realçada em todas as dimensões e
em todas as atividades (SEBRAE, 2014, p. 55):
No Setor de Serviços as MPE - geraram 36,3% do total do valor adicionado do setor;
representavam 98,1% do número de empresas; empregaram 43,5% dos
trabalhadores; e, pagaram 27,8% das remunerações de empregados no período;
No Setor de Comércio as MPE - geraram 53,4% do total do valor adicionado do
setor; representavam 99,2% do número de empresas; empregaram 69,5% do pessoal
ocupado no setor; e, pagaram 49,7% das remunerações dos empregados do setor no
período;
No Setor Industrial as MPE – geraram 22,5% do valor adicionado do setor;
representavam 95,5% do número de empresas; empregaram 42% do pessoal
ocupado no setor; e pagaram 25,7% das remunerações de empregados no período.
(SEBRAE, 2014, p.55)
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O setor terciário (serviços) tem declarado crescente relevância na economia brasileira,
ao evoluir junto com o aumento da renda e o desenvolvimento econômico e social verificados
nos últimos anos, bem como ao constituir setor fundamental de expansão das atividades
empresariais. O PIB também tem sido influenciado por este setor, devido ao crescimento
anual dos serviços, que evolui de forma alinhada à riqueza do país e suaviza a queda geral da
economia, como em 2009 (2,1% dos serviços frente a -0,3% do PIB) e 2012 (1,9% dos
serviços frente a 1,0% do PIB) (MDIC, 2014).
Silva, Filho e Komatsu (2016) destacam que tal setor tem demonstrado, além da
crescente produtividade, aspectos de heterogeneidade e dinamicidade que contribuem de
forma significativa para processos de inovação e difusão de conhecimentos na economia.
Conquanto haja, atualmente, fatores que dificultam a inovação nessas micro e
pequenas empresas, como aspectos contingenciais do ambiente interno e externo, Sistemas de
Inovação incipientes, instabilidade institucional, infraestrutura comprometida, baixa
consciência social sobre a inovação, empreendedores com habilidades ainda pouco
desenvolvidas, limitações de recursos tangíveis e intangíveis, e uma cultura corporativa que
tende a sufocar a inovação, o fato é que elas produzem esforços de inovação, em diferentes
setores da economia, enquanto outras sobrevivem com dificuldades até saírem do mercado.
(OCDE, 2005)
A Pesquisa de Inovação (Pintec) de 2014, divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mostra estabilidade no resultado relativo ao esforço de
inovação das empresas brasileiras entre 2012 e 2014, comparado ao triênio anterior. Em
termos estatísticos, das 132.529 empresas brasileiras pesquisadas, dos setores industrial, de
serviços selecionados e de eletricidade e gás, 36% lançaram ou aprimoraram produtos ou
inovaram em processos. A chamada taxa geral de inovação foi ligeiramente maior que os
35,7% registrados na edição anterior da pesquisa, mas ainda aquém dos 38,1% obtidos na
pesquisa feita entre 2006 e 2008 (PESQUISA FAPESP, 2017).
Outros desafios são encontrados nas MPEs no exercício da gestão da informação e da
inovação, como a otimização dos processos relacionados ao fluxo de informação (MORAES;
ESCRIVÃO FILHO, 2006), o uso de tecnologias de informação e comunicação mais
sofisticadas (SIQUEIRA; SOUZA; CHAGAS, 2014), e a necessidade de uma cultura
colaborativa na organização (DE JONG; VERMEULEN, 2003). A presença de tais elementos,
que compõem a gestão integrativa da informação (BERGERON, 1996), colaboram com o
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dinamismo inovativo das MPEs (VILHA, 2014), o que assegura a competitividade das
organizações.
A partir da percepção do valor da inovação para as organizações, bem como a
importância da gestão da informação de forma integrativa neste processo, especialmente no
contexto atual das MPEs brasileiras, esta pesquisa busca responder ao seguinte problema:
Como micro e pequenas empresas de serviços de tecnologia gerenciam a
informação, sob a ótica da abordagem integrativa, para o processo de inovação?
Para atingir este objetivo será realizado um estudo de casos múltiplos em quatro MPEs
de serviços sediadas na cidade de Salvador-Bahia. Tais empresas atuam na área de tecnologia
e trabalham com projetos voltados para prover soluções em sistemas, terceirização de serviços
de informática, desenvolvimento de sistemas, sites, aplicativos e portais web, bem como
comunicação digital.
Além desta introdução o trabalho é dividido em mais 5 capítulos. O capítulo 2, de
caráter teórico, apresenta o referencial teório da pesquisa. No capítulo 3, apresentam-se
aspectos metodológicos da pesquisa. No capítuo 4, de caráter empírico, apresenta-se a análise
dos resultados, dividindo-se em dois momentos, a apresentação por estudo de caso, com
descrição das características específicas, e a análise dos resultados coletados. A última parte
do trabalho, o capítulo 5, traz as conclusões, limitações da pesquisa e recomendações para
pesquisas futuras.

1.1 JUSTIFICATIVAS E RELEVÂNCIA DO TEMA
O ambiente empresarial a nível global encontra-se inserido em um cenário cada vez
mais competitivo, tornando a inovação um fator crítico de sucesso para as organizações
(CHENG et al., 2010).
É fácil perceber essa tendência de competição em qualquer setor da organização,
intervindo nas mais diferentes unidades administrativas. Neste caminho, as empresas buscam
seu lugar no mercado e, em meio a tantas opções, uma maneira efetiva de obter sucesso é
investindo na geração de produtos e serviços que façam diferença na rotina do consumidor,
entregando-lhes além da funcionalidade, agregação de valor.
A informação, um importante ativo estratégico da organização, transcorre por todo o
processo de inovação, seja pelos níveis hierárquicos que ela influencia - e que agem
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conjuntamente para a geração de inovações - ou pelas fases do processo de inovação aos quais
ela perpassa, podendo contribuir com este contexto inovativo.
No que tange aos níveis, a informação para a inovação está presente no nível
estratégico, responsável pela tomada de decisões na organização; no tático, considerado nível
intermediário, no qual têm lugar as decisões táticas e que exigem informação pormenorizada;
e no nível operacional, representado pelas decisões operacionais, com base em problemas
acentuados, sendo necessárias informações bem definidas, provenientes essencialmente do
sistema interno, com vista a ações imediatas (ANTHONY, 1965).
No processo de inovação as ideias representam um embrião de invenção, reveladas por
meio de uma opinião, um ponto de vista ou conhecimento para representar a concepção
intelectual, individual ou coletiva, de alguma coisa concreta ou abstrata (BARBIERI;
ÁLVARES; CAJAZEIRA, 2009). Tais ideias nascem e se aperfeiçoam durante todo o
processo de inovação a partir da informação advinda do ambiente interno e externo (TIDD e
BESSANT, 2015) cuja gestão, muitas vezes inexistente ou informal em empresas de pequeno
porte (SOLOMON, 1986; LEONE, 1991; GONÇALVES; KOPROWSKI, 1995; LEONE,
1999), tende a se adequar às especificidades de cada cenário.
Neste contexto de gestão da informação o fluxo informacional, a sua razão de ser
(BARRETO, 1999), é intermediado por pessoas e muitas vezes por tecnologias, de modo a
facilitar a circulação e uso estratégico da informação pela organização. Seja documental,
digital ou mesmo pessoal, o fluxo informacional alimenta e renova o conhecimento
organizacional e fornece insumos tanto para a tomada de decisões quanto para a realização de
atividades-meio e atividades-fim. Por meio do fluxo informacional mais conhecimento (e
informação) é gerado, possibilitando às organizações o pleno desenvolvimento de suas
operações, inclusive no processo de inovação (BEAL, 2012).
O elemento humano ganha, no âmbito da gestão da informação, um destaque não só
especial como indispensável, na medida em que atua como um fator decisivo nas teorias e
práticas de gestão da informação. Ademais, as pessoas não somente são as consumidoras de
informação, mas também produtoras e veiculadoras (MARTINS, 2014; BEAL, 2012).
Ao mesmo tempo, observando-se os estudos acerca das etapas do fluxo informacional,
bem como a sua dinâmica na organização, nota-se que a etapa de distribuição e disseminação
da informação é a mais mencionada nos modelos de gestão da informação.
Pode-se entender que a distribuição e disseminação dependem predominantemente das
tecnologias de informação e comunicação e também dos sistemas de informação, motivo pelo
qual estas ferramentas mantêm uma grande parcela de importância neste cenário ora citado.
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Do ponto de vista teórico, analisar como as MPES gerenciam a informação para o
processo de inovação, tendo em vista a concepção integrativa, que estuda as etapas do ciclo de
vida da informação (Fluxo Informacional), as tecnologias envolvidas (Softwares
sociais/Ferramentas colaborativas) e as pessoas (Colaboração) que afetam este processo, é
tema que incita investigação, na medida em que possibilita um encontro e discussão de duas
áreas do conhecimento que, embora distintas, são complementares, emergindo daí novos
saberes, bem como o aprofundamento das peculiaridades de cada campo.
Em revisão de literatura, algumas informações relevantes foram encontradas: i) ainda
não há pesquisa cuja proposta metodológica seja semelhante à do presente projeto; ii) algumas
pesquisas, têm uma proposta que perpassa pelas temáticas de que trata esta tese (informação e
inovação), mas focam em temas como gestão da informação para a otimização do processo
decisório, para o planejamento e execução da estratégia organizacional ou para o aumento da
competitividade (TORRES; NEVES, 2008; GREEF; FREITAS, 2012), o que, embora
convirja, não se torna um sinônimo do que se pretende aqui pesquisar: entender como micro e
pequenas empresas de serviços de tecnologia gerenciam a informação, sob a ótica da
abordagem integrativa, para o processo de inovação, abarcando, para isso, os elementos
Processo (Fluxo Informacional), Ferramentas (Softwares sociais e ferramentas colaborativas),
e Pessoas (Colaboração) para o processo de inovação; iii) há um direcionamento dos autores
de alguns artigos e teses (TORRES; NEVES, 2008) que pesquisaram em áreas semelhantes
apontando para o desenvolvimento de pesquisas mais profundas sobre estas temáticas por
entenderem serem cruciais para o desenvolvimento das organizações; iv) há pesquisas (com
tendência crescente) tanto brasileiras quanto americanas que tratam dos temas informação e
inovação de forma prática e teórica, porém convergindo para o tratamento conjunto
(especialmente no exterior) dos ―Sistemas de Informação‖ e a inovação para a promoção de
vantagem competitiva, trazendo, ao mesmo tempo, recomendações de utilização de outros
objetos de pesquisa para busca de resultados alinhados aos temas propostos (PEREIRA et al.,
2016); e v) os recortes aqui realizados dentro da abordagem integrativa da gestão da
informação são potencialmente identificados como demandas de investigação futura em
pesquisas atuais de outros autores sobre este tema alinhado ao processo de inovação.
(ROHMANN; HEUSCHNEIDER; SCHUMANN, 2014 e 2015; ZANINELLI, 2013;
CORREIA NETO; DORNELAS, 2015; CHAVES; VERONESE, 2014; DECOSTER, 2015).
Vale destacar que, em pesquisa bibliográfica sobre os temas deste trabalho, foram
encontrados, dentre livros, artigos e dissertações/teses, cerca de 30 materiais relacionados à
palavra de pesquisa ―informação‖ (informação/fluxo da informação/gestão estratégica da
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informação/ ciclo de vida da informação/gestão da informação/fluxo informacional), cerca de
51 materiais relacionados à palavra de pesquisa ―inovação‖ (gestão da inovação/modelos de
gestão da inovação) e cerca de 90 materiais relacionados às palavras/combinação de pesquisa
―informação e inovação‖, o que demonstra relevância em pesquisa nesta área.
Do ponto de vista prático, tal pesquisa pode ajudar os gestores, especialmente de
MPES, a potencializar a inovação na organização por meio do melhor gerenciamento da
informação, viabilizado a partir do reconhecimento do seu fluxo informacional, da
participação colaborativa das pessoas que compõem a organização, e das tecnologias de
informação e comunicação, utilizadas ou em potencial, para a criação e disseminação das
informações neste contexto inovador.

1.2 OBJETIVOS DE PESQUISA
1.2.1 Objetivo geral
Analisar como micro e pequenas empresas de serviços de tecnologia gerenciam a
informação, sob a ótica da abordagem integrativa, para o processo de inovação.

1.2.2 Objetivos específicos
(i) Elaborar um modelo de análise teórico representativo da ―Gestão integrativa da
informação no processo de inovação‖.
(ii) Mapear o fluxo informacional no processo de inovação das empresas selecionadas para
este estudo, configurando a ―Arquitetura da Informação no Processo de InovaçãoElemento Processo‖.
(iii) Identificar quais e como são utilizadas as tecnologias (softwares sociais e ferramentas
colaborativas) no processo de inovação das empresas selecionadas para este estudo,
configurando a ―Arquitetura da Informação no Processo de Inovação- Elemento
Ferramentas‖.
(iv) Identificar quais e como se caracterizam os aspectos de colaboração no processo de
inovação das empresas selecionadas para este estudo, configurando a ―Arquitetura da
Informação no Processo de Inovação- Elemento Pessoas‖.
(v) Discutir o modelo de análise representativo da ―Gestão integrativa da informação no
processo de inovação‖ das organizações selecionadas para este estudo.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo apresenta a revisão de literatura desta pesquisa, que permite identificar
os diversos autores e estudos nas duas grandes áreas de interesse, a saber, Gestão da
Informação (GInf.) e Gestão da Inovação (GInov.), bem como os principais autores
selecionados para dar suporte aos resultados decorrentes desta pesquisa.
Figura 1- Desenho Teórico da Pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora (2016)

2.1. UNIVERSO DA INOVAÇÃO: DEFINIÇÕES, GESTÃO E PROCESSO
2.1.1 Conceito de inovação
A inovação, bem como a gestão da inovação abrangem diversos conceitos, porém
todos convergem para o surgimento de algo novo e para a sistematização de atividades de
inovação, respectivamente.
A inovação é mais do que apenas uma ideia, devendo incluir fases como a adoção e
que pode resultar em mais do que um novo produto ou serviço. Tal conceito inclui também
novos métodos de gestão, processos de produção, modelos de negócio, entre outros
(EUROPEAN COMISSION, 2005).
Porter (1990) conceitua a inovação como uma forma diferente de gerar produtos e
serviços comercializáveis, levando em conta o componente comercial/econômico.
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Em Afuah (2003) encontra-se que a inovação está baseada no oferecimento de
produtos ou serviços novos aos clientes criados por meio do uso de um novo conhecimento
tecnológico ou de mercado. Desta forma, um produto pode ser considerado novo quando seu
custo é baixo, seus atributos são melhorados ou, ainda, inexistentes no mercado. Na mesma
linha de pensamento, Zaltman, Duncan e Holbek (1973) afirmam que uma inovação pode ser
definida como uma ideia, uma prática ou um bem material que é percebido como novo e de
relevante aplicação.
A inovação pode se iniciar por uma invenção, precisando, para isso, seguir diversas
etapas até chegar ao consumidor final. Tais etapas passam pelas diversas atividades funcionais
de uma empresa, como desenvolvimento, logística, compras, produção, entre outros, antes da
disponibilização do novo produto ao mercado ou do uso comercial de um novo processo ou
equipamento novo. (TÁLAMO, 2002).
O termo inovação eventualmente causa confusão, pois as pessoas tendem a entendê-la
como invenção. Para trazer uma separação entre estes dois processos diferentes, porém
complementares, Tidd e Bessant (2015) afirmam que a inovação pode ser entendida como o
processo que objetiva transformar as oportunidades em novas ideias e colocá-las amplamente
em prática.
Schumpeter (1954) corrobora esta afirmação quando cita que esses conceitos não
devem ser confundidos. Para ele, a distinção entre inovação e invenção baseia-se no impacto
econômico decorrente da introdução no mercado.
A inovação, segundo Damanpour (1991), pode ser um novo produto ou serviço, um
novo processo tecnológico em produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo, um
novo plano, ou, ainda, um programa relacionado aos membros da organização.
Como se pode perceber, há muitas maneiras para definir inovação, das quais se
destaca, ainda, que inovação é qualquer ideia ou produto percebido como novo pelo
consumidor potencial (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Dosi, Freeman, Nelson e Soete (1988) argumentam que o processo de inovação pode
se caracterizar pela realização de atividades que convergem para a criação de algo novo, seja
em produto, processo de produção ou nas formas organizacionais, a partir da busca, da
experiência, do incremento ao que já existe ou ainda da imitação. Afuah (2003) complementa
tal conceito trazendo a ideia adotada por uma organização (ainda que outra já a tenha
utilizado) como a fonte da inovação. Tigre (2014) afirma que o conceito schumpeteriano de
inovação é útil para tratar da gestão tecnológica e organizacional, pois está mais diretamente
focado na melhoria da competitividade de uma empresa no mercado. O autor ainda cita o
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Manual de Oslo e traz as mesmas classificações e tipos de inovação deste, além de abordar
alguns condicionantes para a inovação, tais como técnicos, econômicos e institucionais.
Já Nonaka e Takeuchi (1997) abordam a inovação como resultado da criação de
conhecimento (Figura 2).
Figura 2- O novo foco do conhecimento como recurso competitivo

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)

Os autores chegaram à definição de inovação como a adoção, assimilação e
exploração de algo novo com valor agregado, seja na esfera econômica ou social, permitindo,
assim, a renovação interna (produtos e processos) e externa (serviços e mercados).
Nas acepções de inovação até aqui apresentadas pode-se perceber diferentes aspectos
que a definem em um contexto organizacional, tais como a transformação de uma ideia,
advinda de uma oportunidade identificada, em algo novo; uma forma diferente de realizar as
atividades na organização, de modo a gerar novos bens (produtos e serviços), bem como
novos arranjos organizacionais (internos e externos); a apropriação e uso de novos
conhecimentos para a geração de algo novo para a organização; um conjunto de etapas que
operam em sintonia para a realização de algum fim; um bem (produto ou serviço) novo, em si;
e a inovação como resultado da criação de novo conhecimento.
O quadro 1 traz outras definições de inovação, levantadas por Taborda, Estevão e
Nunes (2013).
Quadro 1- Definições de inovação
AUTORES
Pavitt (1984)
Barney (1986)

Drucker (1986)

DEFINIÇÃO
Produto ou processo produtivo novo ou superior, usado ou comercializado com
sucesso por uma empresa.
Processo cuja finalidade é representada por uma realização, que envolve alguns
atributos de valor criativo: um produto de valor, um procedimento inédito ou um
sistema original de utilidade social, quando dão lugar a uma maior comodidade,
conforto, segurança, energia, qualidade, estética, etc.
Instrumento específico dos empreendedores e inclui a imitação criativa, ou seja, a
introdução de algumas alterações nas características de um produto/processo
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AUTORES

Dosi (1988)
Tálamo (2002)

Lundvall (2005)

Beira (2006)
Sarkar e Carvalho
(2006)
Silva (2007)
EEN (2011)

DEFINIÇÃO
lançado por um pioneiro, adaptando-se às necessidades dos clientes.
Processo aberto no qual os problemas não são suscetíveis de soluções
clara/inequívocas e as oportunidades não sugerem opções claras.
Invenção ao consumo em larga escala.
Processo contínuo que envolve não só a associação da inovação radical e
incremental, mas também a difusão, a absorção e a utilização da inovação, sendo a
inovação vista como um reflexo da aprendizagem interativa relacionando-se com as
atividades em curso na produção e nas vendas.
Processo emergente de estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos, com
interseção de mundos e trajetórias diferentes, onde se criam oportunidades.
Conjugação de um conjunto de competências, conhecimentos, recursos e
qualidade para por em prática uma ideia no mercado de forma sustentável, que
poderá ser desencadeada pela empresa internamente, por motivos relacionados com
a estratégia de mercado ou impulsionada pelos consumidores (mercado).
Processo não linear, evolucionário, complexo e interativo de aprendizagem e de
relacionamento entre a empresa e o seu meio envolvente.
Resultado dos esforços de uma empresa para desenvolver novos produtos,
serviços, modelos de negócios ou processos em que os seus clientes conseguem ver
uma ―mais valia‖ nos mesmos.

Fonte: Taborda, Estevão e Nunes (2013)

Neste quadro compreende-se a inovação, na ótica dos autores, como produto,
processo, instrumento, conjunto de competências, conhecimentos, recursos e qualidade, bem
como resultado de esforços para consolidação de algo novo e para agregação de valor à
organização.
Com base no que foi explanado até aqui percebe-se que o conceito de inovação se
traduz, na visão de diferentes autores, e cada um à sua maneira, em uma ação organizacional
com elevado grau de abrangência e influência em relação aos recursos tangíveis e intangíveis
que compõem o contexto organizacional, o que não torna interessante defini-la de forma
específica e delimitada.
Deste modo, para este trabalho julga-se interessante adotar o conceito de inovação
trazido pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 55) que, por sua amplitude conceitual, bem
define a inovação em:

implantação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado,
ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas. (OCDE, 2005, p. 55)
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2.1.2 Tipos de inovação
Uma vez apresentados os conceitos de inovação, cabe agora destacar os tipos, que
podem variar a depender do objetivo estratégico que a organização deseja alcançar.
Pesquisas passadas argumentam que diferenciar os tipos de inovação é necessário para
compreender a forma como são implantadas e implementadas nas organizações, identificando
suas determinantes de inovação (DOWNS & MOHR, 1976; KNIGHT, 1967; ROWE &
BOISE, 1974).
Alguns autores agrupam as inovações em administrativa e tecnológica, produto e
processo, e radical e incremental, para facilitar a descrição de uma tipologia (DAFT, 1978;
DAMANPOUR, 1991; DAMANPOUR; EVAN, 1984; KIMBERLY; EVANISKO, 1981;
KNIGHT, 1967).
Segundo Damanpour (1991), é necessário que a organização, ao inovar, não só adeque
o seu comportamento, como também identifique pontos fortes e fracos no seu
desenvolvimento, de modo a, com isso, perceber a quais tipos de inovação está propensa.
Neste contexto, a empresa acaba por realizar mudanças em diversos aspectos organizacionais
internos, tais como no uso dos fatores de produção, nos métodos de trabalho e nos tipos de
resultados que aumentam a sua produtividade (OCDE, 2004).
Tais inovações podem ser de natureza administrativa, voltada para a estrutura da
organização e seus processos administrativos, ou tecnológica, relacionada ao processo
tecnológico de produção de produtos e serviços, culminando em processos diferentes de
tomada de decisão por parte das organizações (DAFT, 1978; DAMANPOUR; EVAN, 1984;
KIMBERLY; EVANISKO, 1981; KNIGHT, 1967).
As inovações em produto ou serviço, criadas com o objetivo de atender às
necessidades encontradas no mercado; e as inovações em processo, entendidas como os
elementos que são agregados ao processo de operações, adição de materiais, tarefas,
instrumentos ou fluxo de produção, tem sido utilizadas pelas empresas para obter diferencial
competitivo.

(ETTLIE,

1983;

HULL;

HAGE;

AZUMI,

1985;

KNIGHT,

1967;

UTTERBACK; ALBERNATHY, 1975).
Adicionalmente, as inovações em serviços possuem, segundo o Manual de Oslo
(OCDE, 2005), algumas peculiaridades, a depender do foco de atuação interna:
a) foco em novas ou substancialmente melhoradas características do serviço oferecido
assinala uma inovação de produto;
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b) foco em novos ou substancialmente melhorados métodos, equipamentos e/ou
habilidades para o desempenho dos novos serviços assinala uma inovação em processo;
c) foco em novas ou substancialmente melhoradas características do serviço em si,
bem como o meio para realiza-lo assinala uma inovação tanto de produto como de processo.
O Manual de Oslo (OCDE, 2005) também apresenta uma classificação dos tipos de
inovação:
 Inovações de produtos: caracteriza um bem ou serviço com novos ou melhorados
aspectos no que concerne a suas características ou usos previstos.
 Inovações de processos: caracteriza um método de produção ou distribuição com
novos ou melhorados aspectos na organização.
 Inovações de marketing e design: caracteriza um novo método de marketing com
aspectos que lhe possibilitem atender as necessidades dos consumidores. Tais aspectos
passíveis de intervenção são o design do produto ou da embalagem, a identidade
visual da empresa no posicionamento do produto, os canais de distribuição, bem como
a consolidação de novos mercados.
 Inovações organizacionais: caracteriza um novo método organizacional envolvendo
aspectos relacionados às rotinas e procedimentos para a condução do trabalho,
podendo se consolidar por meio da implementação de métodos de controle de
qualidade, mudanças na organização do local de trabalho, ou ainda nos aspectos
transacionais da organização.

2.1.3 Classificação da inovação
As inovações, conforme visto até aqui, podem se configurar de diferentes formas,
mas, independentemente da característica que estas adquiram, elas levarão consigo um grau
de novidade, dimensão e abrangência diferenciados em cada contexto.
Quanto às dimensões de inovação, são considerados para esta pesquisa três graus de
novidade: novo ao nível da empresa, do mercado e para o mundo. Assim, entende-se que
quanto maior for o grau de novidade da inovação, maiores serão os riscos e incertezas
envolvidos na introdução deste produto, processo e/ou serviço (FREEMAN; SOETE, 2008;
OCDE, 2005).
A importância de se estudar o grau de novidade da inovação é que esta informação
pode ser utilizada na identificação dos agentes que de fato a desenvolvem e aqueles que a
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adotam. Este nível de análise serve para ―examinar padrões de difusão, e para identificar
líderes de mercado e seguidores‖ (OCDE, 2005, p. 69).
Dada a importância apresentada, entende-se que o grau de novidade da inovação mais
básico é a introdução de uma novidade ao nível da empresa. Isso permite reconhecer a
empresa como unidade estatística, afinal, “novo para a empresa significa, portanto, novo
para a unidade estatística de análise” (OCDE, 2005, p. 69). Ou seja, outras empresas (do
mesmo setor ou não) podem já ter introduzido a inovação, ―mas se ele é novo para a empresa,
então trata-se de uma inovação para essa empresa‖ (OCDE, 2005, p. 69).Com relação aos
graus de novidade mais elevados, para o mercado ou para o mundo, pode-se dizer que são
conceitos que consideram o fato de “determinada inovação ter sido ou não implementada por
outras empresas” (OCDE, 2005, p. 69).
No grau de inovação mais elevado - inovação nova para o mundo – a característica
principal é o ineditismo, ou seja, “implica em um grau de novidade qualitativamente maior
do que uma inovação somente para o mercado” (OCDE, 2005, p. 70).
Em se analisando o impacto da inovação, existem duas formas básicas de classificação
a serem adotadas para esta pesquisa: impacto radical e incremental. Nas palavras de Moysés
(2003, p. 20), “a inovação radical quebra paradigmas; a outra propõe aperfeiçoamento.
Ambas são necessárias”. A inovação incremental é a busca por fazer melhor, ou seja, pela
melhoria continua do produto, processo ou serviço em questão. O quadro 2 complementa
estes conceitos.
Quadro 2- Impacto da inovação
INOVAÇÕES RADICAIS
Consistem em eventos não contínuos,
resultantes de atividades de P&D que são
realizadas nas empresas e/ou universidades
e centros de pesquisa.
Mecanismos necessários: articulação com
agentes externos; busca sistemática de
novos conhecimentos; mecanismos formais
de aprendizado.
Resultam em:
Mudanças
importantes
nas
funções de produção;
Processo de ruptura que origina
uma nova trajetória tecnológica.

INOVAÇÕES INCREMENTAIS
Decorrem de um processo contínuo de melhoria.
Mecanismos necessários: sugestões de agentes engajados no
processo de produção; sugestões de usuários; interação com
disciplinas científicas próximas da realidade industrial, como as
engenharias; mecanismos informais de aprendizado tecnológico.
Resultam em:
Respostas a problemas técnicos e gargalos de produção;
Melhorias marginais do produto;
Aperfeiçoamento dos processos produtivos;
Impactos positivos na produtividade e competitividade
empresarial.

Fonte: OCDE (2005)
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2.1.4 Gestão da inovação
Para que uma empresa alcance o sucesso na sua componente de inovação é necessário
que sejam levados em conta, além do reconhecimento claro dos aspectos até aqui elencados,
os vários subprocessos de inovação, isto é, que a inovação seja bem administrada e gerenciada
(COHN, 2013). A esta área da gestão chama-se Gestão da Inovação.
Para Lundvall (2001), a gestão da inovação nas empresas depende de condições
relacionadas à criação do conhecimento do ambiente em que se insere a organização,
incluindo a coexistência de diversos elementos, tais como competências específicas, de
levantamento financeiro e possibilidades viáveis de custo de transação. Em outras palavras, da
existência de sistemas de inovação bem constituídos.
A partir deste sistema, a gestão da inovação prevê, segundo Canongia, Santos e
Zackiewicz (2004) pelo menos dois níveis de execução. Um interno às organizações, ligados
aos processos de identificação e construção de competências, codificação e circulação do
conhecimento, identificação de oportunidades e execução de uma estratégia adequada de
integração desses processos de pesquisa e produção; e um nível externo à organização, ligado
à capacidade de intercambiar competências, interagir com atores de diversas naturezas e
captar recursos para desenvolver inovações.
Tidd e Bessant (2015) entendem que gerenciar a inovação implica na execução de
rotinas

específicas

(seja desenvolvidas

internamente, seja observadas

em

outras

organizações), sinalizando que tais rotinas bem sucedidas não são facilmente estabelecidas,
pois representam que a empresa aprendeu com o passar do tempo, por meio de erros e acertos,
e tendem a ser bastante específicas.
A diversidade de desafios, estruturas e processos apresentados pelas diferentes
empresas leva a que tenham surgido uma enorme variedade de modelos de gestão da inovação
que estão, muitas vezes, fragmentados, precariamente sustentados na teoria e pouco testados
(CROSSAN; APAYDIN, 2010).
Dentre todos os modelos existentes, apenas alguns são reconhecidos pelos
profissionais da área e é pequena a percentagem de empresas que os conhece, e menor ainda a
percentagem que os aplica, apesar de reconhecerem a sua utilidade crescente. As principais
razões elencadas para isso convergem com o investimento financeiro necessário para a sua
implementação, a dificuldade em aceitar que os modelos também podem não obter êxito e a
excessiva burocracia, associada à necessidade de treino e formação (HIDALGO; ALBORS,
2008).
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Apesar das barreiras anteriormente constatadas, reconhece-se os benefícios que a
identificação e uso dos modelos de gestão da inovação proporcionam, tais como a maior
flexibilidade e eficiência da inovação, o desenvolvimento de novos bens de forma mais
otimizada, maior sincronia na realização das atividades, aumento do conhecimento e da
relação com o mercado, possibilitando novos modelos de negócios, entre outras (HIDALGO;
ALBORS, 2008).
Portanto, os sistemas de gestão da inovação têm por objetivo aumentar a
competitividade da organização através da gestão sistematizada dos processos de inovação da
empresa (COELHO; MATIAS, 2010).
Ainda, a gestão da inovação, com o objetivo de inventar e implementar novas práticas,
processos, estruturas ou técnicas, consiste, na visão de Cohn (2013), na gestão de processos
de inovação e na análise, documentação e controle da transformação dentro das organizações
(BIRKINSHAW et al., 2008).
Para que a gestão de inovação seja realmente útil é necessário que seja corretamente
implementada, com ferramentas eficientes, mas, ao mesmo tempo, simples, acessíveis e
adequadas a cada organização. A vantagem desses sistemas existe apenas quando é possível
concretizar a gestão da inovação em atividades e indicações tangíveis e possíveis de mensurar
(CROSSAN; APAYDIN, 2010), com o objetivo de diminuir a incerteza e imprevisibilidade
da inovação (HIDALGO; ALBORS, 2008).
A evolução dos modelos de gestão da inovação é configurada pelos autores em quatro
(ORTT; VAN DER DUIN, 2008), cinco ou seis (MIR; CASADESÚS, 2011) gerações até os
dias atuais.
Rothwell (1994), em sua análise histórica dos modelos de gestão da inovação, percebe
um padrão de evolução que parte de modelos lineares a interativos, conforme apresentados
nas figuras 3 a 8.
 Modelo 1- Technology push ou Science push: este modelo refere-se ao processo linear
e progressivo de difusão de tecnologia que se inicia com as descobertas da ciência
básica e progride até sua comercialização no mercado (ARRUDA, 2011). As
pesquisas eram, de certa forma, independentes da necessidade do mercado consumidor
e o sucesso dos novos produtos e serviços era reflexo da oferta reprimida. Na 1ª
geração, a oferta tecnológica funciona como a grande indutora da inovação nas
organizações (figura 3).
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Figura 3- Primeira Geração – Technology push ou Science push

Fonte: Silveira e Cabral (2007)1

 Modelo 2 - Market pull ou Need pull: este modelo prevaleceu num período de relativa
prosperidade, caracterizado pelo crescimento econômico e bom desempenho da
produção nos anos 60 e início da década de 70. Nesse novo contexto, as necessidades
dos consumidores assumem papel prioritário na agenda das organizações. Muitas
empresas passam a concentrar seus esforços de inovação nas demandas da população,
esforçando-se para entender o comportamento, as preferências e necessidades dos
consumidores, tudo isso através de estruturas departamentalizadas internamente
(ARRUDA, 2011) (figura 4).
Figura 4- Segunda Geração – Market pull

Fonte: Silveira e Cabral (2007)2

 Modelo 3 - Coupling of R&D and Marketing ou Modelo Casado ou Interativo: este
modelo emerge durante a crise do petróleo, um momento econômico turbulento entre
as décadas de 70 e 80 que exigiu redução drástica de custos. Neste contexto, as
empresas se tornaram mais flexíveis: menor rigidez hierárquica, com divisão de
responsabilidades e diálogo horizontalizado entre as funções e unidades operacionais.
A inovação, neste modelo, resulta da combinação entre as necessidades do mercado e
a disponibilidade tecnológica, fortemente apoiada na articulação entre setores como
P&D, design, produção, marketing e vendas (SILVEIRA; CABRAL, 2007) (figura 5).

1
2

Fonte: ROTHWELL (adaptado)
Fonte: ROTHWELL (adaptado)
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Figura 5 - Terceira Geração – conceito Coupling model ou Modelo Casado

Fonte: Silveira e Cabral (2007)3

 Modelo 4 - Integrated Business Processes: a partir dos anos 80, a globalização se
estabelece enquanto dinâmica econômica global e a competição internacional acirrase. Observa-se um aumento significativo na velocidade de desenvolvimento de novos
equipamentos e/ou novas tecnologias com ciclos de vida cada vez menores, sobretudo
aqueles atrelados às novas TIC (SILVEIRA; CABRAL, 2007). A partir daí
desenvolve-se o quarto modelo, onde as empresas concentram a atenção em suas
competências essenciais e estabelecem alianças estratégicas com fornecedores e
instituições científicas e tecnológicas, bem como clientes, para o desenvolvimento de
novos produtos e processos. (figura 6).
Figura 6- Quarta Geração – Integrated Business Processes ou Modelo Integrado

Fonte: Silveira e Cabral (2007)

3

Fonte: ROTHWELL (adaptado)
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 Modelo 5 - System Integration and Networking (SIN) ou Sistema Integrado e em
Rede: nessa geração os processos empresariais são automatizados por meio de
sistemas integrados de informações. Tais sistemas traduzem uma visão sistêmica da
atividade de inovação, orientada à integração de esforços, recursos e competências em
rede que aceleram o desenvolvimento de novas soluções. Rothwell (1994) afirma que
o foco é o ecossistema de negócios, o que implica em networking e cooperação intra e
interorganizacional para promoção da inovação em um ambiente flexível, tecnológico
e com perspectiva de redução de risco e custos. (figura 7).
Figura 7 - Quinta geração – System integration and Networking (SIN)

Fonte: Espaço Redes Bahia (2010)

Ainda na evolução dos modelos de gestão da inovação, Chesbrough (2006) traz o que
seria um sexto modelo, titulado Open Innovation (figura 8), cuja proposta central é acelerar o
desenvolvimento de novas tecnologias e intensificar o valor do conhecimento útil à inovação
por meio da criação de diferentes trajetórias para o mercado a partir da interação e troca de
recursos tangíveis e intangíveis entre atores internos e externos à organização. Outros autores
que tratam da integração interna e com clientes, fornecedores e conhecimentos externos como
fonte de inovação para as empresas ainda podem ser citados (FREEMAN, 1991;
ROTHWELL, 1994; SZULANSKI, 1996; DODGSON, 2000; LAURSEN; SALTER, 2004).
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Figura 8 - Modelo da Inovação Aberta

Fonte: Chesbrough (2003)

O modelo conceitual da inovação aberta se justifica pela incapacidade da organização
de acompanhar a dinâmica da criação e difusão de conhecimento característico da sociedade
em rede. O ponto de partida para a construção do modelo conceitual da inovação aberta é a
premissa de que, por mais maduras que sejam as atividades de P&D de uma empresa,
fechando-se em si mesma, ela é incapaz de acompanhar a dinâmica da criação e difusão de
conhecimento característico da sociedade em rede.
Destarte, quatro fontes externas de conhecimento, ideias e tecnologias são
identificadas como de extrema importância para as empresas: (i) fornecedores e clientes; (ii)
universidades, centros de pesquisa e governo; (iii) concorrentes e (iv) outros países (ERIC
VON HIPPEL, 1996, apud CHESBROUGH; VANHAVERBEKE; WEST, 2006).
Os pilares do Modelo de Inovação Aberta são (CHESBROUGH; VANHAVERBEKE;
WEST, 2006):
 Cenário de conhecimento abundante e distribuído;
 Importância igual conferida ao conhecimento externo e interno;
 Papel determinante do modelo de negócio para a conversão de P&D em valor
comercial;
 Inflows e outflows intencionais de conhecimento e tecnologia na organização;
 Papel proativo e flexível da gestão de Propriedade Intelectual (PI);
 Abordagem cognitiva dos erros tipo ―falso positivo‖ e ―falso negativo‖ na avaliação de
projetos de P&D;
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 Surgimento de mercados intermediários de inovações;
 Novas métricas para avaliar a capacidade e a performance inovativas (equilibrar o
curto prazo – manutenção e inovações incrementais – com o longo prazo – ideias
nascentes, inclusive no que tange o tempo dedicado a cada atividade).
A figura 9 ilustra o processo inovativo ao utilizar o modelo de Inovação Fechada e o
modelo de Inovação Aberta.
Figura 9- Inflows e Outflows de ideias e tecnologias nos modelos de
Inovação Fechada e Aberta

Fonte: Chesbrough, Vanhaverbeke, West (2006).

Em complementaridade à figura segue o quadro 3, com os princípios que regem a duas
modalidades de inovação.
Quadro 3- Princípios da Inovação Fechada e Aberta
PRINCÍPIOS DA INOVAÇÃO FECHADA

PRINCÍPIOS DA INOVAÇÃO ABERTA

Nem todas as pessoas competentes trabalham para nós.
Nosso pessoal é competente para enfrentar sozinho o
Precisamos trabalhar com pessoas competentes de
desafio da inovação.
dentro e de fora da empresa.
Para sermos inovadores, precisamos investir em P&D externo pode criar valor significativo para a
P&D interno, fazer descobertas, desenvolvê-las e empresa e o P&D interno pode absorver parte desse
comercializá-las nós mesmos.
valor.
Se formos os primeiros a descobrir, temos a Não temos que necessariamente criar a pesquisa para
possibilidade de chegarmos primeiro no mercado.
lucrarmos com ela.
Ganha aquela empresa que coloca primeiro uma Construir um novo modelo de negócio pode ser mais
inovação no mercado.
lucrativo do que chegar primeiro ao mercado.
Ganharemos se criarmos as melhores ideias na Ganharemos se fizermos o melhor uso das ideias
empresa.
internas e externas.
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PRINCÍPIOS DA INOVAÇÃO FECHADA

PRINCÍPIOS DA INOVAÇÃO ABERTA

Devemos controlar nosso portfólio de PI Devemos lucrar com outros usos para o nosso portfólio
(Propriedade Intelectual), de modo que nossos PI e devemos adquirir PI externa para alavancar o
competidores não lucrem com nossas ideias.
nosso negócio.

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Chesbrough (2003)

Com base nas figuras e no quadro, pode-se perceber que a inovação fechada trata de
um modelo tradicional de inovação (ainda aplicado em muitas organizações), e que traduz um
caminho linear de ação, ou seja, de dentro para fora da organização, de forma controlada e
sistematizada. Já a inovação aberta traduz um modelo que propõe mudanças no
comportamento dos indivíduos e sua dinâmica de trabalho inter e intraorganizacionais,
representando fluxos de conhecimentos e tecnologias de dentro para fora e vice-versa.
Um ponto interessante a se analisar aqui é que as empresas percebem que a chance de
sucesso individual é escassa ou nenhuma. Assim, parceiros e fornecedores são relevantes no
contexto das organizações prósperas, porque eles fornecem elementos (peças, serviços,
referências) que tornam a organização dinâmica e alinhada com o contexto competitivo a qual
se inserem. Entretanto, vale destacar que a criação deste terceiro ecossistema de inovação
requer alguma confiança, bem como uma gestão eficiente das informações, que tendem a
aumentar e a circular de forma cada vez mais intensa.
A inovação aberta, dada a sua proposta colaborativa e de complementaridade de
ativos, tende a ganhar cada vez mais um espaço propício para a sua aplicação dentro das
organizações, entretanto, muitos desafios são encontrados quando da utilização desta como
estratégia de competitividade e desenvolvimento.
Assim como há uma variedade de modelos de gestão da inovação, que inclusive
podem coexistir nas organizações, há também diferentes formas de se abordar a avaliação
sobre a inovação na empresa, indo desde uma perspectiva mais tradicional de ciência,
tecnologia e inovação, com indicadores de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (OECD, 1981,
1992), até os mais atuais e abrangentes, que melhor se alinham à complexidade no movimento
da inovação na atualidade, por analisarem aspectos da inovação como um todo (FREEMAN;
SOETE, 2009).
Neste contexto mais abrangente de gestão da inovação destaca-se como ferramenta de
mensuração o Radar da Inovação, de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2011). Este foi
desenvolvido em 2006 com vistas a permitir uma avaliação da maturidade do processo de
inovação nas empresas, possibilitando o seu aprimoramento.
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Em 2009 Bachman propôs uma alteração no Radar da Inovação, adicionando uma
dimensão denominada Ambiência Inovadora, às doze originais. Esse radar específico para
MPEs, após a adaptação, apresenta as seguintes dimensões: Oferta, Plataforma, Marca,
Clientes, Soluções, Relacionamento, Agregação de Valor, Processos, Organização, Cadeia de
Fornecimento, Presença, Rede e Ambiência Inovadora.
No Radar da Inovação, o cálculo do grau de inovação (GI) das empresas se dá com
base na avaliação de cada uma das variáveis componentes das treze dimensões pesquisadas no
diagnóstico de inovação (DI). O grau de inovação da empresa (classificação) é obtido a partir
da divisão do somatório dos valores das médias obtidas em cada dimensão pelo número total
de dimensões (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2014). (ver quadro 4)
Quadro 4- Classificação das empresas pela pontuação do grau de inovação.
TIPO DE
EMPRESA
INOVADORA
SISTÊMICA
INOVADORA
OCASIONAL
POUCO OU
NADA
INOVADORA

DEFINIÇÃO

PONTUAÇÃO NO GRAU DE
INOVAÇÃO (GI)
que
pratica O GI tem valor igual ou superior a 4.
a gestão da

É
aquela
sistematicamente
inovação.
É a empresa que inovou nos últimos
3 anos, porém não há sistematização
do processo.
É a empresa que inova pouco ou não
inova.

O GI tem valor igual ou superior a 3 e
abaixo de 4.
O GI tem valor igual ou superior a 1 e
abaixo de 3. Se a pontuação do GI for
1(um) a empresa não é inovadora.

Fonte: Silva Néto e Teixeira (2014)

A metodologia do Radar da Inovação da MPE tem sido utilizada em pesquisas em diferentes
espaços geográficos e abordagens (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011; OLIVEIRA et al.,
2014), revelando não só a possibilidade de avaliação da eficácia na implantação do processo
de inovação nas empresas, como também apontando oportunidades (SEBRAE, 2015).

2.1.5 Processo de inovação
O processo de inovação, unidade de análise da gestão da inovação, busca, de forma
sistematizada, descobrir, criar e desenvolver ideias, refinando-as de forma útil para obter
lucros, aumentar eficiência e/ou reduzir custos nas organizações (MORRIS, 2011).
Dentre os modelos de processo de inovação existentes é possível destacar o de Cooper
(1993), que foca no desenvolvimento de novos produtos (NPD) sob a ótica da inovação
tecnológica. Este autor defende que o NPD seja fragmentado em estágios predeterminados e
com atividades já previstas para cada um deles, sendo tais atividades paralelas e
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interfuncionais. Neste processo, a entrada para cada estágio é um gate, os quais controlam
todo o fluxo do NPD e servem como pontos para avaliação e checagem, podendo assumir
possíveis ações de cancelamento, pausa ou recomeço do estágio. A seleção de projetos ocorre
ao longo de todo o processo, uma vez que cada gate é uma oportunidade de revisão do
portfólio. A Figura 10 mostra a representação mais comum deste modelo.
Figura 10- Stage-gate de segunda geração

Fonte: Cooper (1993)

Pugh (1991) também apresenta um modelo de inovação chamado Total design, cuja
proposta se inicia com o olhar totalmente voltado para o mercado e as necessidades do
usuário, a fim de vender produtos que satisfaçam tais necessidades. Pelo fato deste modelo
estar subordinado a um ator externo, a estrutura dos produtos se torna complexa e a
abordagem permanece focada nas incertezas técnicas do seu desenvolvimento. Tal processo
parte de uma especificação geral, buscando conceitos que melhor adiram a essa especificação,
aprofunda-se no projeto de sistemas e, em seguida, no projeto detalhado de subsistemas e
componentes. Ao final os resultados são novamente reunidos em um produto completo, que é
confrontado com o alvo inicial.
Já Thomas (1993) considera as fases do processo as atividades pré e pós-lançamento
(programas de marketing e medição de resultados). Seu modelo parte da premissa de que cada
produto é específico e vivencia diferentes dimensões no processo de NPD (ideias, conceitos,
protótipos, produtos e programas de marketing), o que demanda uma dinâmica de maturidade
diferente para cada dimensão, bem como maior flexibilidade no modelo de desenvolvimento.
Rozenfeld et al. (2006) corrobora Thomas (1993) ao apresentar um modelo com 3
macrofases distintas de desenvolvimento que passam pelo planejamento estratégico dos
produtos, geração de ideias que dão origem a vários processos de desenvolvimento de
produtos distintos e a descontinuidade dos mesmos.
Importante ainda apresentar outros dois modelos: o modelo de Roberts (1988) para o
desenvolvimento de tecnologias, no qual se destacam os vários tipos de atividades e decisões
que um projeto pode tomar ao longo das etapas conforme sua natureza; e o modelo de
Khurana e Rosenthal (1998), que agrega elementos como formulação e comunicação da
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estratégia de produto; identificação e análise de oportunidades; geração de ideias; definição de
produto; planejamento de projeto e revisão executiva.
Coral et al., (2008, p. xvii) apresenta a metodologia Núcleo de Apoio ao Planejamento
de Gestão da Inovação (NUGIN) em Empresas de Pequeno e Médio Porte, cuja proposta é:
[...] desenvolver e validar uma metodologia de planejamento e gestão da inovação
tecnológica que possibilite a identificação de gargalos tecnológicos, a criação de
núcleos integrados de pesquisa e desenvolvimento, a implantação e utilização de
ferramentas de gestão da inovação nas empresas. (CORAL et al. , 2008, p. xvii)

As dimensões ou etapas de implementação da metodologia NUGIN, proposta por
Coral et al. (2008), se caracterizam em três momentos interdependentes e encadeados, sendo a
organização para inovação, o planejamento estratégico da inovação, e o processo de
desenvolvimento de produtos, todos contemplados pelo conceito de inteligência competitiva.
Em um compêndio das principais contribuições dos modelos aqui citados, pode-se
afirmar que o desenvolvimento das inovações segue basicamente um conjunto de estágios e
decisões que iniciam com a materialização da oportunidade a partir da construção de uma
ideia, seguindo para o seu desenvolvimento e lançamento, na perspectiva de um problema de
negócio para a organização.
O trabalho de Tidd e Bessant (2015) faz menção à estrutura organizacional de apoio ao
processo de inovação, sem, contudo, ser prescritivo com relação a uma possível estrutura
ideal, tornando-se, por este motivo, um modelo interessante a ser adotado para esta pesquisa.
Para os autores, o modelo simplificado do processo de inovação a seguir apresentado
(adaptado), embora não abarque toda a complexidade de um ciclo de atividades de inovação
repetidas em um dado período de tempo, é de grande utilidade para focar aspectos
fundamentais do desafio da gestão da inovação.
Tidd e Bessant (2015) entendem que o processo de inovação tem início com o
levantamento de vários indícios de oportunidades, seguido da seleção de possíveis projetos de
inovação, e passando pela implementação destes projetos, a partir de uma lógica recursiva e
interativa (interna e externamente) e tendo como suporte contínuo o processo de
aprendizagem organizacional. Segundo os autores:
O mais importante é que um número de diferentes ações precisa ocorrer à medida
que avançamos pelas diferentes fases desse modelo e que há algumas lições
importantes sobre rotinas eficazes de gestão da inovação associadas a elas (TIDD e
BESSANT, 2015, p. 85).

A figura 11 ilustra este processo.
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Figura 11 – O processo de inovação

Fonte: Elaborada pela autora (2016) a partir de Tidd e Bessant (2015)

O processo de inovação não ocorre sem interrupções, estando sujeito a uma série de
influências internas e externas que moldam o que é possível e o que realmente surge. Neste
ínterim, três grupos de fatores contextuais devem ser observados, sendo o contexto estratégico
para a inovação, a capacidade inovadora da organização e a conexão entre a organização e
elementos essenciais em seu cenário externo (TIDD; BESSANT, 2015).
O contexto estratégico para a inovação leva em conta, segundo Tidd e Bessant (2015),
o conhecimento específico da empresa – incluindo a capacidade de explorá-lo – como um
fator fundamental para o sucesso competitivo, bem como a prática de estratégias de inovação,
cujo propósito é justamente acumular estes conhecimentos específicos da empresa. Em outras
palavras, tal contexto leva em conta as transformações contínuas e consequentes incertezas a
que está sujeita a organização, sinalizando para a necessidade distinta da mesma de, a partir
da análise e experiência (canais adequados de informação e comunicação, múltiplas fontes de
informação, debates etc), saber como lidar de forma eficaz com a complexidade e a mudança.
Já a capacidade inovadora da organização implica, ainda segundo Tidd e Bessant
(2015), na proatividade dos colaboradores, boa liderança e no trabalho em equipe das pessoas
como o coração criativo da empresa. O clima criativo, a aprendizagem e a mudança são,
embora difíceis, imprescindíveis para o realinhamento que promova uma cultura inovadora.
Ambos os elementos (contexto e capacidade inovadora) influenciam, ao longo do tempo, o
processo de inovação nas organizações.
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Fundamentalmente, esse processo envolve quatro fases: Procura4, Seleção,
Implementação (que compreende as etapas de aquisição de conhecimento, execução do
projeto, lançamento e sustentação da inovação), e Aprendizagem. As quatro fases serão
detalhadas a seguir.

FASE DA PROCURA
Segundo Tidd e Bessant (2015) a inovação não ocorre por acaso, ela é fruto do esforço
constante para detectar no ambiente (interno e externo) sinais de potencial mudança, bem
como a constância no desenvolvimento de alguma ideia nova. Para os autores, as inovações
podem vir de mudanças de paradigmas ou formas de ver o mundo, de fatos inusitados que
indicam uma direção da inovação, da observação acurada de algum fenômeno ou rotina, da
inovação recombinante, cujos mesmos elementos se modificam a cada contexto, das
mudanças impostas ao mercado, seja por concorrentes ou por medidas governamentais, da
inspiração, estímulo ao conhecimento, do design – condutor da inovação -, e da exploração do
novo.
Os autores destacam que, em geral, a inovação se configura, nesta fase, como busca
ocasional ou por necessidade. Em ambos os casos eles citam o aperfeiçoamento extensivo do
tema básico, da pesquisa em torno da trajetória central. No caso da busca por necessidade os
autores avultam o estudo do marketing, propaganda, branding – gestão da marca -, e
processos de empatia – colocar-se no lugar do outro/usuário -, com o púbico alvo. Para
reforçar este último elemento eles citam que (TIDD; BESSANT, 2015, p. 242): “[...] Os
usuários ativos e interessados – os “usuários líderes” – muitas vezes estão à frente do
mercado em termos de necessidade de inovar.”
A fase da busca também se faz, como mencionado, pela observação constante, uma
estratégia viável e exitosa para encontrar a inovação. Para tanto, ferramentas, como o
benchmark, foram desenvolvidas com este fim. Neste processo as empresas elaboram
comparações estruturadas com outras e tentam identificar maneiras novas de realizar um
processo.
A inovação recombinante, muito representada na literatura pela inovação aberta, bem
como a inovação dirigida pelo design, que busca dar sentido e forma ao produto, são
conceitos atualmente bem discutidos nesta fase do processo de inovação.

4

Ora os autores chamam de ―Fase da Procura‖, ora de ―Fase da Busca‖, mas ambas têm a mesma finalidade.
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Tidd e Bessant (2015) fazem uma discussão acerca do equilíbrio entre duas atividades
exercidas na busca pelas oportunidades de inovação, o Exploitation e Exploration. O primeiro
diz respeito ao desenvolvimento de coisas às quais já se tem certo conhecimento, alavancando
mais informações acerca do que já está consagrado. Por outro lado, na atividade de
exploração o que se busca são ―saltos largos‖ ou reorientações que possibilitem a uma
empresa adotar novos atributos e adquirir conhecimentos fora do seu domínio.
Os autores comentam, ainda, na fase de buscas, o que eles chamam de gestão das
conexões internas de conhecimento. Isto é, como uma organização consegue aproveitar os
conhecimentos que têm em suas estruturas e em seu quadro de pessoal. Para eles, é importante
reconhecer que a maior parte do conhecimento está com os funcionários ―comuns‖,
materializado em suas experiências e ideias. À mobilização destes colaboradores Tidd e
Bessant (2015) chamam de ―inovação de alto envolvimento‖.
De outra forma, a extensão das conexões externas também é algo que os autores
evocam como importante, enfatizando a necessidade de usar com mais eficiência os agentes
da inovação comuns da empresa ou, ainda, empresas e pesquisadores para explorar estratégias
de inovação.
O uso da internet (extranets e intranets), que aceleram o processo de detecção de
sinais, bem como usuários ativos, e a ―voz do consumidor‖, são fontes de busca citados pelos
autores.
Vale destacar, ainda, as redes de inovação, que, segundo Tidd e Bessant (2015, p.
288): ―[...] são definidas como um grupo ou sistema complexo e interconectado e a sua
construção envolve o uso dessa definição para realizar tarefas específicas‖. Para eles, as redes
podem influenciar a fase da busca de duas maneiras, por meio do fluxo e do
compartilhamento de informação no interior dela. Os autores citam quatro argumentos básicos
que explicam a necessidade de fomentar as redes de inovação, sendo: a eficiência coletiva, o
aprendizado coletivo, o enfrentamento coletivo do risco e a intersecção de diferentes
conjuntos de conhecimentos. Tais redes podem ocorrer por dentro, no interior das
organizações, mediadas/viabilizadas pelas TICs, ou por fora, criando e combinando diferentes
conhecimentos que sempre estiveram na pauta das organizações.

FASE DA SELEÇÃO
Esta fase seleciona oportunidades anteriormente identificadas a partir do seu
alinhamento com a estratégia geral adotada pela empresa e tendo por base áreas de
competência técnica e mercadológica previamente identificadas.
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Nesta fase busca-se explicar tais informações (oportunidades disponíveis, base
tecnológica da empresa e a consistência com o negócio geral) na forma de um conceito de
inovação aplicável à organização. Ademais, busca-se certa proximidade entre o que a empresa
conhece no momento e as propostas de mudanças a fazer, não impedindo, entretanto, a busca
por novas áreas de competência interna e externa, construídas em outros sítios.
Os autores chamam a atenção que o desafio da tomada de decisão na inovação ainda é
mais complexo devido ao fato de não envolver uma simples escolha entre opções bem
definidas, trazendo, consigo, o desconhecido, as possibilidades e as oportunidades associadas
a algo novo.
Tidd e Besstant (2015) apresentam para esta fase o que eles chamam de ―funil da
incerteza‖, considerando a inovação como um processo de redução da incerteza e de aumento
de comprometimento de recursos. Em síntese, quanto mais se avança em um projeto, mais
caro ele fica, mas mais acessível em termos de conhecimento também. Na pratica os autores
chamam de ―funil da inovação‖, um diagrama que ajuda a tomar (e repensar) decisões sobre
comprometimento de recursos.
Os autores propõem, ainda, ferramentas uteis na tomada de decisão em um cenário de
grande incerteza, tais como a construção de futuros alternativos, usando ferramentas como
previsão e extrapolação de tendências, bem como o desenvolvimento de cenários para criar e
explorar modelos alternativos de futuro; a criação de protótipos como forma de construir
pontes do processo de seleção, visualizando algo novo para leva-la mais adiante e torna-la
realidade; investigação e aprendizado, o que permite sair da zona de conforto e dar passos
curtos e de menor risco em direção à inovação; uso de critérios alternativos de mensuração e
avaliação da inovação em proposição; mobilização de redes de apoio, para obter recursos para
investir na inovação; adoção de percursos alternativo para tomada de decisão, o que implica
em experiências com estruturas paralelas ou alternativas para a inovação radical; a utilização
de estruturas de financiamento alternativo; e a mobilização do empreendedorismo,
fomentando uma cultura inovadora, criativa e comprometida na organização.

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
Nesta fase há a transformação das ideias potenciais em um novo produto ou serviço,
uma mudança de processo, ou ainda uma alteração no modelo de negócio. Esta é a fase que,
paulatinamente, combina diferentes formas de conhecimento, tecendo, a partir daí, inovações.
Tidd e Bessant (2015) destacam que a base deste processo está na escolha do tipo de
equipe. Para eles, há quatro estruturas principais para a criação de equipes:
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 Estrutura funcional ou departamental- formação tradicional, por gestores.
 Estrutura leve de gestão de produto – tradicional, porém com gestão
interdepartamental.
 Estrutura pesada de gestão de produto – matriz liderada por um gestor, com
grande influência sobre o pessoal envolvido, mas também sobre direções
estratégicas de áreas críticas de contribuição para o projeto.
 Equipes de execução de projeto – equipe temporária, em tempo integral.

A fase da implantação considera três momentos fundamentais: a aquisição de
conhecimento, que, de forma muitas vezes recursiva no processo de inovação, combina
conhecimento (existente ou novo) interno e externo à organização –para criação da solução
para o problema; a execução do projeto, o que caracteriza o cerne do processo de inovação
na medida em que seus resultados representam a materialização da inovação pronta para o
lançamento final; e o lançamento/sustentação, que consiste na coleta de informação, solução
de problemas e concentração de esforços com vistas ao lançamento final, bem como na
adoção e uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se necessário, modificando-a.
Ao mesmo tempo, Gary Lynn e Richard Reilly apresentam, nos trabalhos de Tidd e
Bessant (2015), cinco práticas principais que contribuem para o sucesso na inovação, sendo, o
comprometimento da alta gerência, assumindo papel ativo e presente durante o
desenvolvimento dos projetos; uma visão clara e estável, o que implica na previa definição
dos pilares do projeto, tais como a missão, os líderes e objetivos da equipe; a improvisação,
para lidar com as incertezas; a troca de informações, criando uma linguagem comum e canais
eficientes de comunicação entre os membros do projeto; e a colaboração sob pressão,
almejando o equilíbrio entre a compreensão das necessidades do mercado e do conceito do
produto.

FASE DA APRENDIZAGEM
Esta fase reflete, de forma sistêmica e transversal, o processo de inovação, revisitando
as ações executadas e registrando os conhecimentos adquiridos. As lições aprendidas podem
advir da obtenção de novos conhecimentos sobre aspectos de produto ou processo, ou ainda
sobre as capacidades e rotinas necessárias à gestão eficaz da inovação de produto.
Tidd e Bessant (2015) abordam esta fase pela criação de valor por meio da inovação.
Para tanto, eles trazem a exploração do conhecimento e da propriedade intelectual. As
principais questões abordadas envolvem a natureza do conhecimento, o local em que ela se
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encontra, e a distribuição do conhecimento em uma organização. Para tanto, a gestão do
conhecimento, apresentada por Tidd e Bessant (2015) nesta fase do processo de inovação,
envolve 5 fases, sendo a geração e aquisição de conhecimento, a identificação e codificação
do conhecimento, a armazenagem e a recuperação do conhecimento, o compartilhamento e a
distribuição, e a exploração e incorporação de conhecimentos em processos, produtos e
serviços.
No caso da propriedade intelectual, Tidd e Bessant (2015) abordam a comercialização
do conhecimento, sobretudo na forma mais explicita ou codificada, por licenciamento ou
venda dos direitos de propriedade intelectual, assumindo, neste ultimo caso, várias formas,
tais como patentes, direitos autorais, direitos de projeto e o registro.
O quadro 5 demonstra as fontes de evidências para cada fase da gestão da inovação
anteriormente citadas.
Quadro 5- Fontes de evidências do Processo de Inovação
FASES DO
PROCESSO DE
INOVAÇÃO
PROCURA

SELEÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS
Busca da oportunidade de negócio.
Existência da interação de forças internas e externas.
Mecanismos utilizados para a detecção da oportunidade.
Análise das oportunidades encontradas.
Estratégia utilizada.
Ajustamento da ideia a estratégia adotada pela empresa.
Relação da Inovação com a melhoria do desempenho do negócio.
Investimentos em ideias que não se adequaram a base de
competência da empresa.
AQUISIÇÃO
Combinação de diferentes formas de conhecimentos.
Mais conhecimento = redução das incertezas?
Investimento em P&D.
Transferência de Tecnologia.
Inovação radical x Inovação Incremental.
Conflitos de interesse entre a equipe.
Criação de condições que contribuam para a inovação eficaz.
EXECUÇÃO
Existência de mercado preparado para o lançamento do novo
serviço.
Maior utilização dos recursos disponíveis, como também
maior comprometimento da equipe.
Adequada divisão de tarefas.
Interação das atividades de marketing com as atividades técnicas da
empresa.
LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO
Nova coleta de informações/ soluções de problemas com foco nas
necessidades dos consumidores.
Converter o conhecimento sobre o serviço em interesse pelo
mesmo é fácil?
Disponibilização de capacitação e treinamento para adequação dos
funcionários quando ocorrer uma introdução de nova tecnologia no
processo de trabalho.
Preparação de mercado e marketing do novo produto.
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FASES DO
PROCESSO DE
INOVAÇÃO

APRENDIZAGEM

FONTES DE EVIDÊNCIAS
Manutenção da inovação, se necessário, modificando-a.
O lançamento bem sucedido de um novo serviço estimula o
reinicio do ciclo.
O sucesso de um novo serviço traz a ―Reinovação‖, ou seja, a
revisão, melhoramento e aprimoramento desse serviço?
Desejo de aprender tanto com o sucesso quanto com o fracasso.
Esta fase perpassa por todas as outras.

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Tidd e Bessant (2015)

Este contexto aqui descrito demonstra a importância crescente da atenção dada à inovação
como algo que precisa ser gerenciado no nível do sistema e cuja natureza é intra, mas cada
vez mais interorganizacional. Neste ínterim, aspectos da gestão da informação integrada,
como o fluxo informacional que percorre a organização, as ferramentas tecnológicas que dão
suporte aos processos, e as pessoas, que influenciam e são influenciadas pelos processos
informacionais, são insumos essenciais para o bom gerenciamento desta atividade.

2.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO
2.2.1 Conceito de Gestão da Informação
O contexto inovativo anteriormente apresentado está inserido em uma sociedade
associada ao desenvolvimento e difusão de tecnologias de informação e comunicação,
chamada Sociedade da Informação, que propicia novas aplicações em diversos campos da
vida econômica, política e social, e particularmente a formação de redes de todo tipo,
conectadas por meios eletrônicos e digitais (ALBAGLI, 2007).
Para Davenport e Prusak (1998) a informação é uma mensagem, perceptível de
diferentes formas pelo homem, e que tem por objetivo despertar, no receptor, algo novo. A
estrutura informacional trabalha em diferentes níveis de conteúdo na transmissão de
conhecimento, caracterizados por dados, uma reunião de evidências relevantes sobre um fato
determinado; informação, um conjunto de dados interpretados para um público-alvo; e
conhecimento, um novo saber resultante de análises e reflexões de informações.
Vieira (1998) acrescenta a tal estrutura a inteligência, que se destaca por um conjunto
de informações estrategicamente analisadas para fins de mercado, político ou decisórios.
Nestas condições, vale destacar a importância do processo de gestão da informação,
que desempenha um papel estratégico nos ambientes inovadores, cobrindo os quatro níveis
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acima. Para tanto, o processo de gerenciamento da informação necessita de mecanismos de
obtenção e utilização de recursos humanos e tecnológicos (MARCHIORI, 2002).
Os conceitos acerca da gestão da informação são bastante amplos e complementares,
envolvendo as temáticas Gestão e Informação. Em sentido etimológico, gestão ou
administração – management – significa controlar ou ter controle e condução de algo. No
entendimento de Coltro (2009), o termo gestão deriva de influência francesa (gestion) sendo
uma palavra mais genérica e engloba tanto o administrador quanto o gerente, que tem
significados técnicos distintos. Segundo Wilson (2002) a gestão da informação é ―a aplicação
de princípios de gestão para a aquisição, organização, controle, disseminação e uso de
informações relevantes para o funcionamento eficaz das organizações de todos os tipos‖.
Para Detlor, gestão da informação é a gestão dos processos e sistemas que possibilitam
desde a criação até a apropriação e difusão das informações, ajudando as pessoas e as
organizações no uso da mesma de forma eficiente (DETLOR, 2010).
Também para Choo (1995), o objetivo básico da gestão da informação é possibilitar à
organização adaptar-se ao ambiente em constante mudança, por meio do uso dos recursos e da
capacidade informacional disponível.
Marchiori (2002) contribui com estas definições trazendo um ator relevante neste
processo, o gestor da informação, que tem o importante papel de mapear os pontos de uso de
informação, identificando as necessidades e requisitos indicados/negociados junto a seus
demandantes.
A temática da gestão da informação, mesmo após algumas décadas, suscita ainda
inúmeras controvérsias e confusões, seja na teoria ou em prática. Na literatura da área
variadas definições são encontradas (SAVIĆ, 1992), bem como divergências na conceituação
do que vem a ser gestão de informação e gestão dos recursos da informação (GRI)
(PONJUÁN DANTE, 2007; TARAPANOFF, 2006; WILSON, 2002). Deste modo, tal
questão será tratada com mais detalhes na seção a seguir.

2.2.2 Abordagem Integrativa da Gestão da Informação
Como comentado na seção anterior, na literatura das áreas de Ciência da Informação e
Administração, os assuntos que tratam este campo informacional utilizam, normalmente, duas
nomenclaturas diferentes, ora Gestão da Informação, ora Gestão de Recursos de Informação.
Os dois conceitos, embora sejam integrantes, apresentam algumas diferenças.
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Os recursos da informação, também chamados pela expressão GRI - pessoas,
processos, tecnologias - são como variáveis agregadas ao gerenciamento da informação, e
remontam aos anos 1980, com indícios em 1970 (SAVIĆ, 1992).
Em seu trabalho, Savić (1992, p. 127) identificou em Horton (1974) uma das primeiras
abordagens acerca dos recursos de informação:
Por ―recursos de informação‖ reconheço toda uma gama de produtos, fornecedores,
manipuladores e distribuidores, inclusive a informação em todas as duas formas,
seja documentada, não documentada, dados brutos e informação avaliada. Incluo
também as bibliotecas, centros de informação, os dados em Sistemas de Informação,
bancos de dados de computador, arquivos e registros de escritório, recortes de
jornais, gravações de som e filmes, correspondências, mensagens e outros estoques
informacionais e manipulações de variados formatos de mídia. (SAVIĆ, 1992, p.
127)

Wiggins (1990, p. 190-191) diferenciou os termos recursos da informação, informação
como recurso e gestão da informação, reconhecendo que as definições de Horton (1974) sobre
os recursos de informação e informação como recurso foram bastante importantes neste
contexto:
A distinção que Horton [1974] faz entre ―informação‖ no sentido de um bem ou
―recurso‖ (no singular) e os recursos (no plural) – instrumentos, serviços,
investimentos, pessoas – é bastante útil. A GRI deve cobrir ambos os aspectos. Se se
concentrar apenas no conteúdo da informação, o resultado pode ser o uso ineficaz e
ineficiente dos instrumentos, da mesma forma que a ênfase no ferramental pode
ignorar o fato de que o conteúdo da informação não atende às necessidades dos
usuários. (WIGGINS, 1990, p. 190-191)

Ponjuán Dante (2007, p. 36) acrescenta à conceituação de GInf. e GRI abordando a
relevância do ambiente informacional no campo:
No ambiente externo encontram-se os provedores e os usuários, assim como muitas
das forças que guiam as ações organizacionais, tais como os fatores culturais,
sociais, tecnológicos, políticos e econômicos. No nível organizacional [no ambiente
interno], vincula-se com elementos internos como a infraestrutura, a cultura
organizacional, a comunicação organizacional, as políticas, as pessoas e as
tecnologias disponíveis. (PONJUÁN DANTE, 2007, p. 36)

Quando se fala em integração dos processos de gestão da informação, um conceito que
é bastante reconhecido é o de Ecologia da Informação, desenvolvido por Davenport (2002).
Nele, o autor desenvolveu uma concepção mais ampla que integra a GRI com quatro
atributos-chave: integração dos diversos tipos de informação; reconhecimento de mudanças
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evolutivas; ênfase na observação e descrição e; ênfase no comportamento pessoal e
informacional.
Os termos gestão de recursos de informação e gestão da informação foram tratados
como similares por muitos autores, de modo que gestão da informação passou a ser visto
como o nome da disciplina ou domínio que trata do gerenciamento tanto dos processos –
fluxos e ciclos da informação – como dos recursos – pessoas, ferramentas/tecnologias,
conteúdo – da informação.
Para Bergeron (1996), o que desperta para a importância da GRI é o que ela pode
trazer de benefício para o processo de decisão, para a inovação, o gerenciamento de processos
em geral e a aquisição e distribuição da informação em uma sociedade pós-industrial. É
informação no lugar certo, na hora certa e para as pessoas certas. Este autor cita ainda duas
visões acerca da gestão dos recursos da informação: a perspectiva tecnológica e a integrativa.
Na perspectiva tecnológica a GRI chama a atenção para a integração das funções da
informação em gerenciamento de sistemas de informação, automação de escritório e sistemas
de comunicação para disseminar a informação; ou seja, tudo baseado em hardware e software.
As limitações de tal visão se aplicam aos recursos da informação baseados somente em
computadores com produção de dados internos, o que hoje é inconcebível no contexto
organizacional (BERGERON, 1996).
Em contrapartida, Bergeron (1996) traz a perspectiva integrativa da GRI, bastante
convergente com os problemas informacionais atuais. Esta perspectiva considera a GRI uma
abordagem de gestão que integra, de forma harmonizada, sistêmica e contingencial, recursos,
serviços e sistemas. O objetivo é estabelecer os mecanismos necessários para a organização
criar, adquirir, processar e resguardar informações e dados de forma adequada, qualificada e
em tempo útil aos objetivos estratégicos da organização. A perspectiva integrativa se baseia
em quatro noções chave (BERGERON, 1996):
 Informação como recurso: isto implica que o gerenciamento da informação deve ser
levado a sério, considerando, neste contexto, três categorias: (i) fonte- local onde a
informação é obtida; ii) serviço- atividade útil em adquirir, processar ou transmitir a
informação e dados, ou fornecer um produto informacional; iii) sistema- series de
processos estruturados e integrados para manipular a informação ou dados,
caracterizado por sistemáticos e repetitivos processos de input, update de arquivos e
outups. Isto pode ser manual ou computadorizado (BURK; HORTON, 1988).
 Abordagem do gerenciamento integrado: relaciona-se ao grau de movimento
integrativo dos recursos da informação para apoiar os objetivos corporativos. A
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integração supõe ocorrer nos níveis disciplinar, metodológico, organizacional, político
e tecnológico (LYTLE, 1986; BURK; HORTON, 1988; CAUDLE et al., 1989;
HERRING, 1991; MARCHAND; KRESSLEIN, 1988).
 Gerenciamento do ciclo de vida da informação: neste aspecto existem três fases: i)
ativo- a informação é necessária para as atividades diárias da organização; ii) semi
ativo- a informação não é regularmente usada, mas guardada para propostas legais,
administrativas ou financeiras; iii) inativo- aqui a informação pode ser descartada,
porque perdeu o seu valor, ou guardada por ter um valor secundário, histórico ou
científico (MARTIN, 1990).
 GRI- Link com o planejamento estratégico: o último recurso-chave identificado
pela perspectiva integrativa da GRI é o seu suporte aos objetivos organizacionais. Ou
seja, ela aproveita a informação para benefício da organização como um todo,
explorando, desenvolvendo e otimizando recursos informacionais (LYTLE, 1986;
BURK; HORTON, 1988; CAUDLE et al., 1989; HERRING, 1991; MARCHAND;
KRESSLEIN, 1988).

Bergeron (1996) considera três elementos compondo a abordagem integrativa:
 Pessoas: foco centrado no atendimento às necessidades de informação dos indivíduos.
Neste âmbito, as pessoas são consumidoras de informação, mas também produtoras e
veiculadoras. Envolver todos os indivíduos da cadeia informacional - produtores,
mediadores e usuários - é bastante útil neste processo, porque converge com o
entendimento de que a gestão da informação é uma prática voltada à resolução dos
problemas de informação, que envolve, por natureza, todos estes atores.
 Processos: se estabelecem no âmago de qualquer programa de gestão da informação,
oferecendo condições para que sejam bem sucedidos em sua aplicação. Os processos
são os fatores que representam a mecânica do ciclo informacional numa organização,
como sua arquitetura e seu fluxo ou trâmite.
 Ferramentas: nas práticas de gestão da informação atuais, as ferramentas constituemse como um dos recursos de informação, sendo componentes de grande importância
por veicularem informações estruturadas e não estruturadas. As ferramentas
funcionam, ainda, como instrumentos que conectam as pessoas aos processos, seja sob
a forma de sistemas de informação ou produtos e serviços de informação.
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Neste estudo é adotada a perspectiva integrativa da GRI, por ser uma abordagem
prática ao uso das organizações dada a sua visão ampliada acerca dos recursos que gerenciam
a informação em determinados contextos e ser uma abordagem inovativa. As três subseções a
seguir detalham os elementos da abordagem integrativa à luz da proposta deste estudo.

2.2.2.1 Gestão da informação baseada em processos: o fluxo informacional
A gestão da informação, que antes se interessava apenas pelo tratamento do fluxo
informacional e documental em si mesmo, hoje amplia o seu escopo de análise, percebendo o
caráter estratégico de tal fluxo, bem como os recursos que a ele estão relacionados
(PONJUÁN DANTE, 2008).
O fluxo informacional, seja ele documental, digital ou mesmo pessoal, é a razão de ser
da gestão da informação, tendo se tornado o fator mais importante a ser considerado neste
contexto. O ciclo de vida da informação ganha tal importância na medida em que alimenta e
renova o conhecimento organizacional, fornecendo insumos tanto para a tomada de decisões
quanto para a realização de atividades-meio e atividades-fim. (BEAL, 2012)
Segundo Martins (2014), por meio do fluxo informacional muito conhecimento é
gerado e, consequentemente, mais informação fica disponível na organização. Greef e Freitas
(2012) complementam tal informação ao afirmarem que os fluxos de informação são
relacionados à qualidade do desempenho organizacional. Nesta relação o contexto é de
aderência e sinergia ao ambiente em questão, contribuindo para o alcance de objetivos
operacionais, táticos e estratégicos. Para tanto, cabe à Gestão da Informação desenvolver
soluções criativas e de custo/benefício correspondente ao investimento feito por seus usuários,
assim como organizar e aprimorar fluxos informacionais.
O fluxo em si revela a série de ações inerentes ao desenvolvimento e à comunicação
de determinado produto/serviço, perpassando pela organização em ciclos contínuos de
avaliação (MACHADO; TOLEDO, 2008).
Jamil (2001, p. 165) denomina fluxo informacional “a transmissão de dados ou
conjunto de dados através de unidades administrativas [...], organizações e profissionais,
[...] para alguém que delas necessitam", cujo caminho é diversificado e sem limites. Logo é
característica do fluxo de informação o fornecimento aos seus interessados, de ativos valiosos
à tomada de decisão com suas devidas oportunidades, temporalidade, estrutura e suficiência
(VAITSMAN, 2001). Também na ótica de Valentim e Teixeira (2012, p. 153 e 154):
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Os fluxos de informação [...] se constituem em elemento fundamental dos ambientes
informacionais, de tal forma que não há ambiente informacional sem haver fluxos de
informação e vice-versa. Os fluxos informacionais são reflexos naturais dos
ambientes ao qual pertence, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à
forma. O fluxo informacional refere-se ao ciclo de vida da informação, sob qualquer
suporte, que permeia e penetra em todas as esferas organizacionais, podendo tanto
ter aplicações operacionais quanto táticas ou estratégias, ou mesmo todas elas.
(VALENTIM; TEIXEIRA, 2012, p. 153 e 154)

O fluxo informacional possui diferentes representações. Abaixo são elencados alguns
modelos mais recorrentes na literatura da área (quadros 6 a 13).
Quadro 6- Fluxo Informacional de Beal (2012)
ETAPAS

CONCEITO

Identificar as necessidades de informação dos grupos e indivíduos que integram a
organização e de seus públicos externos é um passo fundamental para que se
IDENTIFICAÇÃO DAS possam ser desenvolvidos produtos informacionais orientados especificamente
para cada grupo e necessidade. O esforço de descoberta dos requisitos
NECESSIDADES E
informacionais se torna mais útil, e seus destinatários mais receptivos a aplicá-la
REQUISITOS
na melhoria de produtos e processos (usuários internos) ou no fortalecimento dos
vínculos e relacionamentos com a organização (usuários externos).
Definidas as necessidades de informação, a próxima etapa é a da obtenção das
informações que podem suprir estas necessidades. Na etapa de obtenção da
informação são desenvolvidas as atividades de criação, recepção ou captura da
OBTEN ÇÃO DAS
informação, provenientes de fonte externa ou interna, em qualquer mídia ou
INFORMAÇÕES
formato. Na maioria dos casos o processo de obtenção da informação não é
percentual, precisando repetir-se ininterruptamente para alimentar os processos
organizacionais.
Antes de estar em condições de ser aproveitada, é comum a informação precisar
passar por processos de organização, formatação, estruturação, classificação,
TRATAMENTO DA
análise, síntese e apresentação, com o propósito de torná-la mais acessível e fácil
INFORMAÇÃO
de localizar pelos usuários.
A etapa de distribuição da informação permite levar a informação necessária a
quem precisa dela. Quanto melhor a rede de comunicação da organização, mais
eficiente é a distribuição interna da informação, o que aumenta a probabilidade
de que esta venha a ser usada para apoiar processos e decisões e melhorar o
DISTRIBUIÇÃO DA
desempenho corporativo. Além da informação distribuída internamente, a
INFORMAÇÃO
organização normalmente precisa preocupar-se com os processos de distribuição
da informação para públicos externos (parceiros, fornecedores, clientes,
acionistas, grupos de pressão, governo)
O uso é a etapa mais importante de todo o processo de gestão da informação,
embora seja frequentemente ignorada pelas organizações. Não é a existência da
informação que garante melhores resultados numa organização, mas sim o uso,
dentro de suas finalidades básicas: conhecimento dos ambientes interno e externo
USO
da organização e atuação nestes ambientes (CHAUMIER, 1986). O uso da
informação possibilita a combinação de informações e o surgimento de novos
conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da informação corporativo,
num processo contínuo de aprendizado e crescimento.
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ETAPAS

ARMAZENAMENTO

DESCARTE5

CONCEITO
A etapa de armazenamento é necessária para assegurar a conservação dos dados e
informações, permitindo seu uso e reuso dentro da organização. A preservação
das informações organizacionais exige uma série de atividades e cuidados
visando manter a integridade e disponibilidade dos dados e informações
existentes. A complexidade dessa conservação obviamente aumenta à medida
que cresce a variedade de mídias usadas para se armazenar essas informações:
bases de dados informatizadas, arquivos em meio magnético ou papel.
Quando a informação se torna obsoleta ou perde a utilidade para a organização,
ela deve ser objeto de processos de descarte que obedeçam a normas legais,
políticas operacionais e exigências internas. Excluir dos repositórios de
informação corporativos os dados e informações inúteis melhoras o processo de
gestão da informação de diversas formas: economizando recursos de
armazenamento, aumentando a rapidez e eficiência na localização da informação
necessária, melhorando a visibilidade dos recursos informacionais importantes.

Fonte: Beal (2012)
Quadro 7- Fluxo Informacional de Valentim (2004)
ETAPAS
Identificar demandas/ necessidades de informação
Mapear e reconhecer fluxos formais
Desenvolver a cultura organizacional positiva em relação à socialização de informação
Proporcionar a comunicação informacional de forma eficiente, utilizando tecnologias de informação e
comunicação
Prospectar e monitorar informações
Coletar, selecionar e filtrar informações
Tratar, analisar, organizar, armazenar informações, utilizando tecnologias de informação e comunicação
Desenvolver sistemas corporativos de diferentes naturezas, compartilhamento e usando informação
Elaborar produtos e serviços informacionais
Fixar normas e padrões de sistematização da informação
Retroalimentar o ciclo

Fonte: Valentim (2004)
Quadro 8- Fluxo Informacional de Choo (2003)
ETAPAS

CONCEITO

NECESSIDADES DE
INFORMAÇÃO

Percepção dos fatores que influenciam o estabelecimento das
necessidades de informação. Ambiente externo à organização.
Prospecção de informação através de fontes internas e externas à
organização.

AQUISIÇÃO DA INFORMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DA
INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DA
INFORMAÇÃO
USO DA INFORMAÇÃO

Indexação, classificação e armazenamento da informação.
Montagem de estratégias, pacotes e serviços de informação para
atendimento da demanda.
Compartilhamento da informação de acordo com a demanda.
Utilização da informação por seus respectivos usuários para
tomada de decisões.

Fonte: Choo (2003)
5

Esta é a única etapa que não está presente nos outros modelos de fluxos informacionais.
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Quadro 9- Fluxo Informacional de Davenport (2002)
ETAPAS

CONCEITO

DETERMINAÇÃO DAS
EXIGÊNCIAS

Percepção dos fatores que influenciam o estabelecimento das
necessidades de informação. Ambiente externo à organização.
Prospecção de informação através de fontes internas e externas à
organização.
Classificação da informação. Formatação e estruturação da
informação.
Compartilhamento da informação de acordo com a demanda.
Utilização da informação por seus respectivos usuários para
tomada de decisões.
Estimativas, ações, contextos, avaliação de desempenho.

OBTENÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
UTILIZAÇÃO

Fonte: Davenport (2002)
Quadro 10- Fluxo Informacional de Smit e Barreto (2002)
ETAPAS

CONCEITO

FLUXO 1:
CRIAÇÃO DO
CONHECIMENTO
FLUXO 2:
SISTEMA DE
ARMAZENAMENTO,
RECUPERAÇÃO DA
INFORMAÇÃO
FLUXO 3:
ASSIMILAÇÃO DO
CONHECIMENTO PELO
RECEPTOR

Fatos, ideias e imagens se transmutam da mente do autor para
uma inscrição de informação.
Seleção, Entrada, Classificação, Armazenamento, Recuperação,
uso.

Assimilação/apropriação da informação pelo indivíduo.

Fonte: Smit e Barreto (2002)
Quadro 11- Fluxo Informacional de Marchand, Kettinger e Rollins (2001)
ETAPAS

CONCEITO

DETECÇÃO/PERCEPÇÃO
COLETA
ORGANIZAÇÃO
PROCESSAMENTO
MANUTENÇÃO6

Percepção dos fatores que influenciam o estabelecimento das
necessidades
de
informação.
Prospecção de informação através de fontes internas e externas à
organização.
Indexação e classificação da informação.
Utilização da informação mediante processos de filtragem,
mineração, empacotamento, entre outros.
Manutenção, reciclagem e atualização de dados e informações.

Fonte: Marchand, Kettinger e Rollins (2001)
Quadro 12- Fluxo Informacional de Lesca e Almeida (1994)

6

ETAPAS

CONCEITO

COLETA EXTERNAUTILIZAÇÃO INTERNA7
COLETA INTERNAUTILIZAÇÃO INTERNA8

Perceber o ambiente que os cerca, para identificar as
informações.
Perceber o ambiente que os cerca, para identificar as
informações.

Esta etapa, neste modelo, assemelha-se muito à fase da Armazenagem, nos outros modelos.
Esta etapa envolve percepção do ambiente, como também a obtenção e uso da informação.
8 Esta etapa envolve percepção do ambiente, como também a obtenção e uso da informação.
7
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ETAPAS

CONCEITO

COLETA INTERNAUTILIZAÇÃO EXTERNA9
DETERMINAÇÃO DAS
EXIGÊNCIAS

Perceber o ambiente que os cerca, para identificar as
informações.
Demanda que as pessoas da organização percebam o ambiente
que cerca as informações
Requer que se busquem de maneira ininterrupta as informações
necessárias.
Se refere à maneira pelas quais as informações são buscadas e
divulgadas para os membros da organização.
Diz respeito ao emprego da informação disponível aos usuários
da organização.

OBTENÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
UTILIZAÇÃO

Fonte: Lesca e Almeida (1994)
Quadro 13- Fluxo Informacional de McGee e Prusak (1994)
ETAPAS

CONCEITO

IDENTIFICAÇÃO DE
NECESSIDADES E REQUISITOS
COLETA
ARMAZENAMENTO
TRATAMENTO
DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO E DISSEMINAÇÃO
ANÁLISE E USO DA INFORMAÇÃO

Percepção dos fatores que influenciam o estabelecimento das
necessidades
de
informação. Ambiente externo à organização.
Prospecção de informação através de fontes internas e
externas à organização.
Indexação, classificação e armazenamento da informação.
Formatação de padrões de informação para empacotamentos
de
acordo
com
as
necessidades de demanda.
Montagem de estratégias, pacotes e serviços de informação
para atendimento da demanda.
Compartilhamento da informação de acordo com a demanda.
Utilização da informação por seus respectivos usuários para
tomada de decisões.

Fonte: McGee e Prusak (1994)

O quadro 14 representa um comparativo, por agrupamento, das etapas do fluxo da
informação de diferentes autores, tendo como base de comparação as etapas do fluxo
informacional de Beal (2012), por ser o mais abrangente, atual e sistematizado.
Quadro 14- Quadro comparativo dos fluxos informacionais
ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
(BEAL, 2012)

IDENTIFICAÇÃO
DAS
NECESSIDADES E
REQUISITOS

OBTENÇÃO DAS
9

ETAPAS/AUTORES
- Coleta externa-utilização interna/ Coleta interna-utilização interna/ Coleta internautilização externa/ Determinação das exigências (LESCA E ALMEIDA, 1994)
- Determinação das exigências (DAVENPORT, 2002)
- Identificação de necessidades e requisito/ Desenvolvimento de produtos e serviços
de informação (MCGEE; PRUSAK, 1994)
- Necessidades de informação/ Desenvolvimento de produtos e serviços de
informação (CHOO, 2003)
- Detecção/percepção (MARCHAND, KETTINGER E ROLLINS, 2001)
- Criação do conhecimento/ Sistema de armazenamento, recuperação da informação
(SMIT E BARRETO, 2002)
- Identificar demandas/ necessidades de informação/ Mapear e reconhecer fluxos
formais (VALENTIM, 2004)
- Criação do conhecimento/ Sistema de armazenamento, recuperação da informação

Esta etapa envolve percepção do ambiente, como também a obtenção e uso da informação.
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ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
(BEAL, 2012)
INFORMAÇÕES

TRATAMENTO DA
INFORMAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DA
INFORMAÇÃO

USO

ARMAZENAMENTO

DESCARTE

ETAPAS/AUTORES
(SMIT E BARRETO, 2002)
- Obtenção (LESCA E ALMEIDA, 1994)
- Obtenção (DAVENPORT, 2002)
- Coleta (MCGEE; PRUSAK, 1994)
- Aquisição da informação (CHOO, 2003)
- Coleta (MARCHAND, KETTINGER E ROLLINS, 2001)
- Prospectar e monitorar informações (VALENTIM, 2004)
- Coletar, selecionar e filtrar informações (VALENTIM, 2004)
- Sistema de armazenamento, recuperação da informação (SMIT E BARRETO, 2002)
- Tratamento (MCGEE; PRUSAK, 1994)
- Tratar, analisar, organizar, armazenar informações, utilizando tecnologias de
informação e comunicação (VALENTIM, 2004)
- Sistema de armazenamento, recuperação da informação (SMIT E BARRETO, 2002)
- Distribuição (LESCA E ALMEIDA, 1994)
- Distribuição (DAVENPORT, 2002)
- Distribuição e disseminação (MCGEE; PRUSAK, 1994)
- Distribuição da informação (CHOO, 2003)
- Desenvolver a cultura organizacional positiva em relação ao compartilhamento /
socialização de informação/ Proporcionar a comunicação informacional de forma
eficiente, utilizando tecnologias de informação e comunicação/ Desenvolver sistemas
corporativos de diferentes naturezas, visando o compartilhamento e uso de
informação (VALENTIM, 2004)
- Sistema de armazenamento, recuperação da informação/ Assimilação do
conhecimento pelo receptor (SMIT E BARRETO, 2002)
- Utilização (LESCA E ALMEIDA, 1994)
- Utilização (DAVENPORT, 2002)
- Análise e uso da informação (MCGEE; PRUSAK, 1994)
- Uso da informação (CHOO, 2003)
- Processamento (MARCHAND, KETTINGER E ROLLINS, 2001)
- Elaborar produtos e serviços informacionais (VALENTIM, 2004)
- Sistema de armazenamento, recuperação da informação (SMIT E BARRETO, 2002)
- Armazenamento (MCGEE; PRUSAK, 1994)
- Organização e armazenamento da informação (CHOO, 2003)
- Organização/Manutenção (MARCHAND, KETTINGER E ROLLINS, 2001)
- Fixar normas e padrões de sistematização da informação (VALENTIM, 2004)
*Nenhum dos autores acima comtempla esta fase.

Fonte: Elaborado pela autora (2016) com base nos quadros 9 a 16 (2016)

No quadro 18 é possível perceber que as etapas do fluxo informacional dos autores são
sempre muito parecidas, embora haja mudanças no nome da fase. Dois elementos marcantes,
entretanto, aparecem no modelo de Beal (2012), sendo a apresentação de todas as etapas por
outros comtempladas, bem como a fase do Descarte, que não aparece em nenhum outro
modelo de fluxo apresentado, elementos que justificam a escolha deste modelo para a
presente pesquisa.
Beal (2012), em seu modelo de representação de fluxo da informação, a evidencia em
um cenário de captação e produção de informação (figura12).
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Figura 12 - Modelo de representação do fluxo da informação
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Fonte: Beal (2012)

No primeiro momento, a informação é vista sob a perspectiva da coleta da informação
realizada externamente, ou seja, fora do ambiente organizacional. Em um segundo e terceiro
momentos, respectivamente, a informação produzida pela organização é destinada ao público
interno e externo vislumbrando atender às suas necessidades. O quadro 15 demonstra as
fontes de evidências para cada etapa do ciclo de vida da informação de Beal (2012).

Quadro 15- Fontes de Evidências do Fluxo Informacional
ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS
*Busca de exigências de informação.
*Acompanhamento constante dos analistas da
informação aos gerentes.
*Entendimento das tarefas administrativas e
necessidades informacionais, por parte dos analistas de
informação.
*Identificação do que constitui a informação-chave.
*Identificação dos limites desta informação-chave.
*Identificação das fontes desta informação-chave.

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS

Identificar as necessidades de informação dos
grupos e indivíduos que integram a organização e de
seus públicos externos é um passo fundamental para
que se possam ser desenvolvidos produtos
informacionais orientados especificamente para cada
grupo e necessidade. O esforço de descoberta dos
requisitos informacionais se torna mais útil, e seus
destinatários mais receptivos a aplicá-la na melhoria de
produtos e processos (usuários internos) ou no
fortalecimento dos vínculos e relacionamentos com a
organização (usuários externos).

IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS MAIS
IMPORTANTES PARA A EMPRESA
*Identificação do documento mais importante para o
seu trabalho (documento como unidade de informação).
*Identificação, a partir destes documentos, da estrutura,
contexto e quantidade de informação a ser
disponibilizada, armazenada e protegida.
MAPEAMENTO
DA
INFORMAÇÃO
DISPONÍVEL
*Criação/identificação de um Mapa da Informação
Corporativa, que contém os seguintes itens:
- tipos de recursos informacionais
- fontes e localizações
- unidades organizacionais responsáveis
-serviços e sistemas a eles associados
*Percepção do aumento das informações disponíveis.
*Identificação de escassez e redundância da
informação.
*Classificação da informação em diferentes categorias
(economia de custos).
*Localização rápida das informações pelo usuário.
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ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DE
INFORMAÇÃO
*Identificação das necessidades informacionais
atendidas e não atendidas.
*Desenvolvimento
de
produtos
informacionais
orientados especificamente para cada grupo e
necessidade.
*Ampliação da utilidade da informação quanto à
propensão dos usuários de aplicá-la em benefício da
organização.
*Conhecimento dos clientes da informação, visto que
possuem necessidades informacionais distintas.
*Entendimento das informações necessárias e de como
serão utilizadas.
ADMINISTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
E
SISTEMAS
*Utilização de abordagem sistemática para extrair,
organizar, documentar e gerenciar os requisitos do
sistema.
*Utilização de um processo sistematizado de
administração da informação, que permita responder
tempestivamente às mudanças.

OBTENÇÃO

Definidas as necessidades de informação, a próxima
etapa é a da obtenção das informações que podem
suprir estas necessidades. Na etapa de obtenção da
informação são desenvolvidas as atividades de criação,
recepção ou captura da informação, provenientes de
fonte externa ou interna, em qualquer mídia ou formato.
Na maioria dos casos o processo de obtenção da
informação não é percentual, precisando repetir-se
ininterruptamente para alimentar os processos
organizacionais.

ASPECTOS GERAIS DA OBTENÇÃO: FONTES,
CANAIS, CRITÉRIOS
*Identificação dos canais fornecedores e dos sistemas
de coleta mais adequados.
*Definição das fontes de informação e critérios de
aceitação.
*Identificação de formato de dados e/ou informações
coletadas.
*Criação de convenções de nomes/identificações para a
informação criada ou recebida.
*Criação de critérios para atribuição de status para uma
informação que esteja sendo criada ou recebida.
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ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
*Identificação de critérios usados para combinar ou
separar registros informacionais em um ou mais
elementos, para dar suporte a processos de convenção
de dados.

DEFINIÇÃO DAS FONTES INFORMACIONAIS
*Identificação da fonte certa de suprimentos, que
declara informação útil, relevante, oportuna e livre de
ambiguidade e erro.
*Estabelecimento de estratégias para escolha das
origens das informações a serem capturadas.
*Uso de sistemas de informação baseados em
computador
MONITORAÇÃO AMBIENTAL
*Coleta e análise do ambiente externo da organização.
*Identificação de informações relativas ao mercado,
concorrentes, de evoluções tecnológicas, tendências
políticas, e socioeconômicas.
*Identificação de melhora na capacidade das
organizações de enfrentar contingências ambientais e de
responder aos desafios que se apresentam, devido a
sinais e mensagens captadas.

TRATAMENTO

Antes de estar em condições de ser aproveitada, é
comum a informação precisar passar por processos
de
organização,
formatação,
estruturação,
classificação, análise, síntese e apresentação, com o
propósito de torná-la mais acessível e fácil de localizar
pelos usuários.

ADAPTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO
AOS
REQUISITOS DO USUÁRIO
*Identificação da melhor forma para se apresentar a
informação.
*Apresentação de informações asseguradas pela
padronização de termos e nível de detalhamento
adequado.
*Identificação da formatação e estrutura da informação,
pois influenciam no seu valor percebido pelo usuário.
*Adequação do estilo e adaptação da linguagem, pois
influenciam no acesso à informação.
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ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
CLASSIFICAÇÃO
TEMÁTICA
DA
INFORMAÇÃO
*Classificação da informação por assuntos.
*Identificar categorias de informação e conhecimento.
* Apresentação de múltiplas dimensões.

DISTRIBUIÇÃO

A etapa de distribuição da informação permite
levar a informação necessária a quem precisa dela.
Quanto melhor a rede de comunicação da organização,
mais eficiente é a distribuição interna da informação, o
que aumenta a probabilidade de que esta venha a ser
usada para apoiar processos e decisões e melhorar o
desempenho corporativo. Além da informação
distribuída internamente, a organização normalmente
precisa preocupar-se com os processos de distribuição

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO
AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA
*Identificação e adoção de um esquema de
classificação da informação sob o ponto de vista dos
seus requisitos de segurança.
*Separação das informações e sistemas de acordo com
seus requisitos próprios de proteção, porque a
informação é cara.
*Separação das informações e sistemas de acordo com
seus requisitos próprios de proteção, porque os
mecanismos de proteção usados para atender aos
requisitos de segurança sob uma perspectiva podem
afetar negativamente outras delas.
*Separação das informações e sistemas de acordo com
seus requisitos próprios de proteção, porque a
classificação da informação sob cada uma das
perspectivas é independente.
*Separação das informações e sistemas de acordo com
seus requisitos próprios de proteção, porque a
classificação da informação não é imutável.
ASPECTOS GERAIS DA DISTRIBUIÇÃO:
MEIOS E GESTÃO
*Distribuição da informação pelo método de
divulgação ou de busca pelo usuário.
*Distribuição da informação pela combinação da
divulgação e busca pelo usuário, na medida de sua
necessidade.
*Gestão da distribuição contemplando decisões e
processos relacionados à divulgação das informações
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ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO
da informação para públicos externos (parceiros,
fornecedores, clientes, acionistas, grupos de pressão,
governo)

USO

O uso é a etapa mais importante de todo o processo de
gestão da informação, embora seja frequentemente
ignorada pelas organizações. Não é a existência da
informação que garante melhores resultados numa
organização, mas sim o uso, dentro de suas
finalidades básicas: conhecimento dos ambientes
interno e externo da organização e atuação nestes
ambientes (CHAUMIER, 1986). O uso da informação
possibilita a combinação de informações e o
surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar
a alimentar o ciclo da informação corporativo, num
processo contínuo de aprendizado e crescimento.

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
para terceiros (clientes, investidores, fornecedores e
imprensa) de modo a equacionar as necessidades de
comunicação e de intercâmbio de das informações com
os públicos externos.
*Exploração de todos os canais possíveis de
distribuição da informação, dos intercâmbios mais
estruturados e baseados em sistemas informatizados aos
contatos pessoais regulares.
MECANISMO DE BUSCA E LOCALIZAÇÃO DA
INFORMAÇÃO
*Identificação da qualidade da informação relacionada
à qualidade da classificação temática da informação e
dos mecanismos de busca e localização.
*Disponibilização eficiente da informação.
*Ampliação do uso da informação caso o usuário possa
ser conduzido para os dados dos quais necessita.
*Acesso aos dados necessários mediante o uso de um
sistema de classificação e recuperação de informações
capaz de descrever com clareza os recursos
informacionais existentes e onde estes podem ser
encontrados.
ASPECTOS GERAIS DO USO: MEIOS,
VALORAÇÃO E AVALIAÇÃO
*Identificação da maneira como um integrante da
organização procura, absorve e digere a informação
antes de tomar uma decisão.
* Valorização do intercâmbio de informações e a
incorporação desse elemento na avaliação de
desempenho
*Avaliação dos gerentes não só pelos resultados das
decisões tomadas, mas também pelas informações e
processos usados para tomá-las.
GESTÃO
DO
INFORMACIONAL

COMPORTAMENTO
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ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
*Identificação da forma como os usuários lidam com a
informação (buscam, usam, alteram, trocam, acumulam,
ignoram), pois isso afeta profundamente a qualidade do
fluxo informacional nas organizações.
*Posicionamento das TICs na organização.
*Identificação do estímulo ao comportamento benéfico,
como o compartilhamento das informações úteis, é uma
iniciativa que favorece o aperfeiçoamento do fluxo
informacional.
*Identificação do estímulo ao comportamento benéfico,
como o uso da informação relevante durante o processo
decisório, é uma iniciativa que favorece o
aperfeiçoamento do fluxo informacional.
*Identificação do estímulo ao comportamento benéfico,
como o desencorajamento de atitudes indesejadas, a
saber, a distribuição excessiva de memorandos e papéis,
é uma iniciativa que favorece o aperfeiçoamento do
fluxo informacional.
*Melhoria no comportamento dos indivíduos em
relação à informação.
ASPECTOS GERAIS DO ARMAZENAMENTO:
GESTÃO

ARMAZENAMENTO

A etapa de armazenamento é necessária para
assegurar a conservação dos dados e informações,
permitindo seu uso e reuso dentro da organização. A
preservação das informações organizacionais exige uma
série de atividades e cuidados visando manter a
integridade e disponibilidade dos dados e informações
existentes. A complexidade dessa conservação
obviamente aumenta à medida que cresce a variedade
de mídias usadas para se armazenar essas informações:
bases de dados informatizadas, arquivos em meio
magnético ou óptico, documentos em papel.

*Aumento da descentralização da
informações na organização.
* Identificação da estratégia adequada.

guarda

de

CÓPIAS RESERVA (BACKUP)
*Identificação da cópia adequada.
*Construção de planos de continuidade do negócio
permite o retorno das aplicações e informações críticas
o mais rápido possível.
*Diminuição de custos de administração, aliviando as
redes locais da carga de operações mais morosas de
cópia de dados.
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ETAPAS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Beal,
2012)

CONCEITUAÇÃO

FONTES DE EVIDÊNCIAS DO FLUXO
INFORMACIONAL
ARQUIVO DE DOCUMENTOS
*Identificação de mecanismos de proteção para guarda
permanente de documentos que dependem do meio em
que o documento foi produzido.
TABELAS DE TEMPORALIDADE
*Identificação do instrumento arquivístico usado para a
definição de prazos de guarda e destinação dos
documentos produzidos por uma organização.
*Facilitação da tarefa de classificação de documentos
por meio das TICs de acordo com a tabela de
temporalidade.

DESCARTE

Quando a informação se torna obsoleta ou perde a
utilidade para a organização, ela deve ser objeto de
processos de descarte que obedeçam a normas
legais, políticas operacionais e exigências internas.
Excluir dos repositórios de informação corporativos os
dados e informações inúteis melhoras o processo de
gestão da informação de diversas formas:
economizando
recursos
de
armazenamento,
aumentando a rapidez e eficiência na localização da
informação necessária, melhorando a visibilidade dos
recursos informacionais importantes.

*Identificação do descarte adequado.

Fonte: Beal (2012)
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2.2.2.2 Gestão da Informação baseada em ferramentas: os softwares sociais e as ferramentas
colaborativas
As relações entre economia, Estado e sociedade têm sido reconfiguradas pela nova
onda das TICs do Século XX e pela difusão da versão 2.0 da Internet no Século XXI, uma
evolução da comunicação e transação, agora em massa, em um ambiente interativo, onde o
usuário é incentivado a participar e colaborar, construindo e organizando conteúdos
(CASTELLS, 1999).
Em um momento de convergência das diversas mídias para uma única mídia
multimodal (CASTELLS, 2005) e da difusão dos Softwares Sociais - plataformas digitais
munidas de sistemas e ferramentas da web 2.0 -, observa-se um crescente interesse das
organizações pela integração dessas novas tecnologias aos processos de trabalho, o que tem
sido visto como uma maneira eficaz de reunir inteligências e exercitar a cooperação na
construção de conteúdo.
Neste ínterim, novas soluções tecnológicas vêm sendo desenvolvidas com vistas a
reunir, em um único ambiente virtual de trabalho, ferramentas de busca, conexão, editoração e
compartilhamento de conteúdo, redes sociais etc., como forma de facilitar a interação e a
cooperação no desenvolvimento do trabalho. McAfee (2010) as denomina Plataformas
Emergentes de Softwares Sociais (PESS).
Plataformas são ambientes digitais em que as contribuições e interações são
globalmente ou seletivamente visíveis e persistentes ao longo do tempo. Emergente significa
que o software é, em muitos casos, livre de estruturas impostas e contém mecanismos como
links e tags que permitem que os padrões e a estrutura emerjam e tornem-se visíveis ao longo
do tempo (MCAFEE, 2010).
Outros autores trazem definições diferentes, porém complementares, para software
social, em uma visão não tão integrada como as PESS, de McAfee. Para Dames (2006),
software social é um termo genérico que se aplica a qualquer ferramenta que permite que duas
ou mais pessoas, em locais diferentes, possam colaborar entre si. A colaboração pode ocorrer
em tempo real (chamado de colaboração síncrona) ou em momentos diferentes (chamado de
colaboração assíncrona), enquanto que os locais podem abranger continentes ou simplesmente
um prédio de escritórios.
Cardoso (2007) entende software social como ferramentas, especialmente blogs e
wikis, que podem auxiliar sobremaneira o processo de produção e disseminação de
conhecimento pelas empresas. Para o autor exemplos deste tipo de software são os webblogs,
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wikis, programas de mensagem instantânea, chats, cujo principal objetivo é construir uma
rede de conhecimento na qual os participantes estão constantemente fornecendo e recebendo
informações relevantes.
Segundo Kavanaugh et al.(2012, p.482) software social é um tipo de software que
permite que as pessoas se conectem e colaborem entre si mediadas por um computador.
(BOYD; ELLISON, 2007; LAMPE, ELLISON; STEINFIELD, 2006).‖
As propriedades materiais dos Softwares Sociais tendem a facilitar diversas atividades
no desenvolvimento do trabalho. McAfee (2010) destaca seis possibilidades:
 Edição em grupo: permite que um conjunto diversificado de pessoas colabore em um
único produto centralmente armazenado, gerenciando o controle de versões e
prevenindo a edição simultânea; exemplos incluem wikis, Google Docs e Google
Streadsheet. Segundo McAfee, a edição em grupo vem sendo bastante utilizada em
ambientes fechados, com acesso restrito aos membros de uma comunidade específica
de usuários. A organização, enquanto usuária da ferramenta, a configura de duas
formas: (ativa) estruturando-a, atendendo a solicitações dos empregados; (passiva)
autorizando os próprios usuários para configuração, de forma autônoma, da mesma. A
autora ressalta que, apesar das justificativas válidas para se manter os ambientes de
edição em grupo fechados - segurança e confidencialidade -, isso impede que as
pessoas de fora façam contribuições potencialmente valiosas para as comunidades.
Conhecimento inacessível não pode ser pesquisado ou vinculado e, portanto, não pode
ser útil para alguém de fora do grupo. Quando limitada ao centro da estrutura
concêntrica, a ferramenta elimina a possibilidade de se explorar o potencial das
ligações fracas, próprias dos anéis externos; reduz a diversidade cognitiva,
aumentando a redundância; e restringe a emergência de novas combinações.
 Autoração: significa geração de conteúdo online para um público amplo. A autoração
pode assumir muitas formas, desde compartilhar atualizações de status usando
software de rede social (SRS), até escrever um blog e enriquecê-lo com fotos, vídeos,
podcasts, links etc. Para fins corporativos, o valor mais claro de blogs e de outras
formas de autoração é o compartilhamento de conhecimentos, competências,
experiências e ideias de uma maneira consistente e facilmente consultável. Blogs
também incentivam o relacionamento entre os empregados e facilitam a construção de
comunidades ao redor de interesses compartilhados. Associando-se aos blogs as
tecnologias de pesquisa da era 2.0, a organização gera um repertório dinâmico de
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conhecimento, que pode ser acessado por todos na organização. O uso de softwares de
autoração no ambiente corporativo tem revelado os seguintes ganhos: (i) reduzem as
barreiras ao compartilhamento de conhecimento: a facilidade para a publicação de
conteúdo torna os empregados mais propensos a compartilhar conhecimento que a
entesourá-lo; (ii) reduzem as distorções na transferência de conhecimento: a
comunicação direta pessoa-a-pessoa tende a eliminar os ruídos e a facilitar o
esclarecimento de dúvidas; (iii) aumento no engajamento dos funcionários:

a

confiança depositada no empregado pela empresa tende a elevar o grau de confiança
do empregado na empresa e nas suas lideranças; (iv) facilitam a correção rápida de
erros e imprecisões postadas; (v) distribuem atribuições: todos os empregados tornamse colaboradores, geradores de conteúdo relevante para a organização.
 Pesquisa distribuída (broadcast search): os sistemas de pesquisa distribuída ajudam
as pessoas a divulgar problemas para os quais necessitam de ajuda. A pesquisa
distribuída é a postagem de consultas em fóruns públicos, na esperança de receber
soluções ou sugestões. Na Internet, há fóruns abertos de voluntários e empresas
comerciais que aproximam demandantes e ofertantes de ideias e conhecimento. Sites
como o Innocentive® vêm sendo utilizados por empresas para divulgar problemas
científicos ou práticos que enfrentam. São mais de 80 mil cientistas independentes
cadastrados no Innocentive. A pesquisa distribuída permite a integração de novas
pessoas à comunidade da empresa, aumentando a diversidade cognitiva e as chances
de serendipity (fazer novas descobertas inesperadas). O uso interno de pesquisa
distribuída dá aos empregados da empresa a oportunidades de contribuir com soluções
e ideias.
 Formação e manutenção de redes sociais: caracteriza-se como Plataformas
Emergentes de Softwares Sociais (PESS) que capturam o saber das pessoas e
identificam-nas. O uso de redes sociais nas organizações facilita o rastreamento das
informações e a identificação dos autores. Os softwares de redes sociais (SRS)
facilitam a localização e o contato com especialistas e/ou referências relevantes em
temas específicos, dentro e fora das organizações, a partir dos perfis online. As redes
sociais promovem o encontro das pessoas e facilitam o preenchimento de lacunas
estruturais em suas redes pessoais ao longo do tempo. Ao manter as pessoas
atualizadas sobre as atividades tanto dos colegas com os quais estão fortemente
vinculadas como daqueles ditos vínculos fracos, os SRS contribuem para a
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manutenção dos vínculos: ao fornecer atualizações sobre si mesmo, essas informações
são automática e imediatamente transmitidas a toda a rede de vínculos fortes e fracos
do usuário. As redes sociais também facilitam a formação de comunidades. A
combinação de SRS com as ferramentas de autoração e pesquisa distribuída
facilitariam as consultas e a solução de problemas. McAfee acredita que os SRS
continuarão a evoluir, tanto na Internet como dentro e entre as organizações,
proporcionando novas maneiras para que as pessoas se encontrem e interajam umas
com as outras.
 Inteligência coletiva: a inteligência coletiva (IC), ou a sabedoria das multidões,
refere-se ao uso de tecnologias como os mercados de previsão para gerar respostas a
partir de um grupo disperso. Há evidencias de que as ferramentas como os mercados
de previsão funcionam bem, e que o seu uso dentro das organizações deve crescer
(MC AFEE, 2010). IC também vem sendo usada por muitos sites, a exemplo do
agregador de notícias Digg, para identificar conteúdo bom com base na votação dos
usuários. Na Amazon, por exemplo, os usuários não votam diretamente nos produtos,
porém, suas preferências são agrupadas e servem como orientação para outros
usuários no processo de tomada de decisão.
 Auto-organização: a autora entende que a maior vantagem dos sistemas e ferramentas
web 2.0 é o aspecto da auto-organização, ou seja, a capacidade dos usuários de criar
comunidades e recursos valiosos e moldá-los ao longo do tempo, de forma espontânea
e evolucionária: muitas interações descoordenadas de baixo nível acabam resultando
no aparecimento de padrões e estruturas de alto nível. Os resultados de pesquisa do
Google, as nuvens de tags do Delicious, as redes de vínculos fortes e fracos dentro dos
SRS são exemplos aparentemente corriqueiros, porém, extraordinários. Todos nascem
do trabalho de indivíduos e, embora esse trabalho seja espontâneo, sem coordenação e
motivado por interesses próprios, ele produz recursos e ambientes que parecem
altamente planejados, predefinidos e coordenados por alguma autoridade. É
exatamente esse aspecto que precisa ser entendido pelas organizações para que elas
consigam alcançar os benefícios potenciais da Empresa 2.0, tarefa nada trivial frente
ao tradicional modelo de organização hierarquizada, fundada na lógica do comando e
controle. Não se está defendendo que a implantação da Empresa 2.0 requer o total
desmantelamento das hierarquias, porém, faz-se necessário uma mudança conceitual: é
necessário abandonar a noção de que atributos como autoridade, competências e
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funções apropriadas devem ser especificados de antemão e cristalizadas no tempo, em
favor do entendimento de que a perícia, a autoridade e a função são atributos que
emergem ao longo do tempo. A mesma autora propõe que as empresas implantem as
PESS e deixem seus empregados interagirem entre si para definir as equipes de
trabalho. A interação e a auto-organização tendem a revelar estruturas ótimas. A
própria intranet pode ser criada sob a lógica da auto-organização, com a inclusão de
um grupo grande de empregados na atividade. Elas tenderão a atender melhor as
demandas dos empregados que, por sua vez, lhe atribuirão maior valor. A clareza
sobre as metas traz clareza sobre os meios – as ferramentas que a organização irá
adquirir e implantar e as medidas que tomará para garantir a adoção ampla e profunda.
As ferramentas colaborativas também representam softwares que auxiliam no
desenvolvimento de tarefas realizadas por um grupo, o qual busca, por meio do trabalho
coletivo, cumprir um projeto ou um objetivo em comum. Como tecnologias e ferramentas da
web 2.0 comumente utilizadas por empresas para relacionamentos com diferentes públicos
pode-se citar (McKinsey Quarterly, 2012):
 RSS (Really Simple Syndication): permite que as pessoas façam assinaturas online
de serviços oferecidos na rede.
 Mash-ups: promove agregações de conteúdo online de diferentes fontes para a criação
de um novo serviço.
 Peer-to-peer networking (P2P): permite o compartilhamento de arquivos (músicas,
vídeos ou textos) abertamente na internet ou dentro de um grupo fechado de usuários.
 Podcasts e videocasts: realiza gravações em áudio ou vídeo (videocasts) publicados
na Internet.
 Blogs: permite rápida atualização e interação entre os leitores e os autores, por meio
de jornais ou diários postados em um site da web.
 Microblogs: permite a troca de mensagens curtas, a exemplo do twitter.
 Wikis: permitem a contribuição online de muitos autores para o desenvolvimento de
documentos e a participação em discussões, por meio de sistemas para publicação
coletiva.
 Redes Sociais: permitem que os membros de um site específico se conheçam e
troquem informações.
 Mercados Preditivos: preveem, por meio de mercados virtuais de apostas, eventos
futuros.

80

 Rating: permite aos usuários avaliar itens na rede.
 Tagging: permite a classificação da informação por palavras-chave.
O quadro 16 relaciona as tecnologias digitais e as fases do processo de inovação,
demonstrando possíveis contribuições do primeiro ao segundo.
Quadro 16- Quadro relacional: processo de inovação e os softwares sociais/ferramentas colaborativas
Fases do processo de
inovação




Aprendizagem

Procura

Seleção

Implementação












Softwares
Sociais/Ferramentas
Colaborativas
RSS (Really Simple
Syndication)
Mash-ups
Peer-to-peer
networking (P2P)
Podcasts e videocasts
Blogs
Microblogs
Redes Sociais
Mercados Preditivos
Mash-ups
Wikis
Mercados Preditivos
Rating
Tagging

 RSS (Really Simple
Syndication)
 Mash-ups
 Peer-to-peer
networking (P2P)
 Podcasts e videocasts
 Blogs
 Microblogs
 Wikis
 Redes Sociais
 Mercados Preditivos
 Rating
 Tagging

Contribuição das tecnologias no processo
de inovação
- Utilização de serviços em rede para
compartilhamento de informações;
-Agregação de conteúdo on-line;
- Compartilhamento de arquivos;
- Produção de material áudio visual e escrito
de fácil acesso ao leitor;
-Participação e discussão coletiva;
- Troca de informações e estímulo à
interação entre indivíduos.
-Agregação de conteúdo on-line;
-Participação e discussão coletiva;
- Ação preventiva e antecipada das
informações pertinentes ao usuário final;
- Gestão da informação por meio de
classificações.
- Utilização de serviços em rede para
compartilhamento de informações;
-Agregação de conteúdo on-line;
- Compartilhamento de arquivos;
- Produção de material áudio visual e escrito
de fácil acesso ao leitor;
-Participação e discussão coletiva;
- Troca de informações e estímulo à
interação entre indivíduos;
- Ação preventiva e antecipada das
informações pertinentes ao usuário final;
- Gestão da informação por meio de
classificações.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de Bughin e Chuie Miller (2009) e Miranda e Santos (2015).

Os softwares sociais possuem uma gama de sistemas de aplicação (KAPLAN;
HAENLEIN, 2010), que podem ser estruturadas, para fins de estudo, em classes (AVRAM,
2006). Logo, as três aplicações mais comumente citadas são webblogs, wikis e serviços e
redes sociais.
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Para Machado (2009, p.5), a web 2.0 pode ser vista por educadores como uma ―grande
caixa de ferramentas atraentes, simples e úteis‖. Miranda e Santos (2015) apresentam algumas
das características principais dessas ferramentas:
 Produção compartilhada, onde várias pessoas podem editar conjuntamente um texto,
produzir e comentar um vídeo ou eleger o que deve aparecer na página inicial de um
site;
 Utilização de ferramenta para atividades particulares ou coletivas;
 Construção coletiva do conhecimento, onde o usuário é, ao mesmo tempo, autor de
conteúdos;
 Gratuidade das ferramentas, o que amplia seu acesso e uso regular;
 Realização de serviços via web, e não somente por meio de softwares instalados em
máquinas, o que aumenta a mobilidade dos usuários;
 Aperfeiçoamento de ferramentas com mais possibilidades, tendo contribuição máxima
dos próprios usuários;
 Possibilidade de interfaces amigáveis com o usuário, de maneira que ele possa
aprender e usar os recursos oferecidos pela ferramenta de forma simples e rápida;
 Produção, armazenamento e compartilhamento de mídias com funcionalidades
diferentes, mas complementares (imagens, vídeos, sons, textos etc.);
 Formação de comunidades virtuais que compartilham interesses comuns;

Camargo, Khouri e Giarola (2005) complementam tais conceitos trazendo o termo
sistemas colaborativos, que são ferramentas de software utilizadas em redes de computadores
para facilitar a execução de trabalhos em grupos. Essas ferramentas devem ser especializadas
o bastante, a fim de oferecer aos seus usuários formas de interação, facilitando o controle, a
coordenação, a colaboração e a comunicação entre as partes envolvidas que compõe o grupo,
tanto no mesmo local e tempos, como em locais geograficamente diferentes e de forma
assíncrona.
Segundo Camargo (2004), as principais funcionalidades dos sistemas colaborativos
são:
 CO – Autoria de documentos: permite o controle de edição de documentos.
 Repositório de documentos: repositório central de arquivos, que fornece segurança
no armazenamento, acesso a dados, controle de versões e facilita o uso e a
manipulação por múltiplos usuários.
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 Áudio e Vídeo Conferência: formas de se estabelecer uma comunicação síncrona (em
tempo real) para pessoas ou grupos de pessoas que estão geograficamente distantes.
 Agenda: criação de agendas individuais, por equipes ou corporativas, incluindo
opções de reserva de salas, horários e recursos necessários à interação entre a equipe.
 Geradores de Formulários: forma de padronização no fornecimento das
informações, onde os usuários, ao invés de produzir um novo documento, preenchem
um formulário preestabelecido.
 Suporte a decisão: por oferecer recursos de conhecimento e inteligência, que podem
facilmente ser consultados, (desde que a informação disponível esteja bem
estruturada), proporcionam agilidade na tomada de decisão. Recursos de
Brainstorming Eletrônico (geração rápida de múltiplas ideias para a solução de um
dado problema), enquetes e votações eletrônicas são exemplos de recursos que dão
suporte a decisão.
 Bate papo: mais conhecido como Chat ou messaging, permite a troca de mensagens
instantâneas através da rede a qual o sistema colaborativo esta conectado.
 Fóruns de discussão: ferramentas que dão ao usuário a possibilidade de realizar
debates em grupos sobre determinados assuntos de forma assíncrona e encadeada.
 Correio Eletrônico: ferramenta de colaboração para grupos.
 Reuniões Virtuais: utilizando os recursos de áudio e vídeo conferência é possível
realizar reunião com um grupo de pessoas geograficamente distantes, compartilhar o
conteúdo da apresentação do discurso para todos os membros presentes, com
transmissão de voz juntamente com dados mostrados na tela simultaneamente.
 Fluxo de Trabalho (WorkFlow): os sistemas colaborativos possuem a capacidade de
controlar e gerenciar o fluxo de trabalho, ou seja, aqueles que exigem a necessidade de
tramitação de processos.
O uso de determinados softwares sociais e ferramentas colaborativas para a gestão da
inovação em organizações carece, antecipadamente, de um mapeamento das necessidades
presentes e futuras desta organização, cujas metas e objetivos gerais de um planejamento
orientado auxiliam na decisão da tecnologia mais adequada.
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Neste contexto, alguns aspectos podem ser analisados para garantir a boa escolha das
tecnologias voltadas para processos de inovação, tais como (Nicholas D. Evans, 2016)10:
 A transição de um foco gradual na cadeia de valor ao foco disruptivo no ecossistema
(estratégia). Ou seja, à medida que as empresas migram seus modelos de negócios de
plataforma como uma nova abordagem no mercado, o software de inovação precisa
incorporar novos recursos e funções que apoiem essa abordagem centrada no
ecossistema.
 Concentração das equipes de inovação no que se refere ao momento de jogar e como
ampliar as apostas, automatizando o gerenciamento das ideias.
 Ampliação do foco na etapa da idealização ao foco integral (processo), conectando o
processo de inovação à estratégia (etapa anterior) e aos processos de execução (etapa
posterior) de uma empresa típica.
 Avanço no uso de tecnologias mais modernas para automação dos processos de
inovação.
 Transição das plataformas internas às plataformas de ecossistema, que se concentra na
inovação contínua e coletiva com clientes e parceiros.
Segundo Perez (2002), apesar do uso dos Softwares Sociais no ambiente
organizacional ainda estar na fase inicial de difusão, muitas empresas que vêm investindo na
integração dessas novas tecnologias aos processos de trabalho declaram que é possível
observar impactos positivos no ambiente interno e na relação com os stakeholders. Com
relação aos empregados, pesquisas revelam o aumento constante da incorporação de
Softwares Sociais na execução do trabalho, sobretudo, pela facilidade que oferecem na
localização de informações relevantes e na comunicação em rede, viabilizando inovações no
ambiente organizacional (MCKINSEY; COMPANY, 2007).

2.2.2.3 Gestão da Informação baseada em pessoas: comportamento informacional/colaboração
A informação e o conhecimento, ao tempo em que têm crescido nas organizações, tem
também aumentado o seu grau de importância para as ações estratégicas e o alcance dos
10

Nicholas D. Evans lidera o Programa Estratégico de Inovação da Unisys. Reportagem extraída de:
http://cio.com.br/opiniao/2016/10/28/cinco-areas-nas-quais-o-software-de-gerenciamento-da-inovacao-precisaevoluir/
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objetivos da mesma. Tais elementos fazem toda a diferença na eficiência e eficácia das
organizações, na medida em que podem reduzir custos, aumentar receitas e agregar valor aos
bens e serviços gerados, dentre outros benefícios (ALVES, 2011).
Por este motivo, compartilhar a informação e o conhecimento é um dos processos mais
críticos dentro da gestão da informação, seja devido à sua importância do ponto de vista do
desempenho organizacional (RENZI, 2008; SONDERGAARD; KERR; CLEGG, 2007), ou
porque é uma prática difícil de ser incorporada às rotinas administrativas de forma contínua.
Embora os termos compartilhamento da informação e colaboração estejam
caminhando conceitualmente e sendo aplicados lado a lado, eles possuem definições distintas
de acordo com diversos autores. Para adentrar melhor nesta questão, buscar-se-á conceituar os
dois termos de forma distinta, para melhor posicionamento junto a este estudo.
Compartilhar é normalmente associado aos termos informação ou conhecimento para
designar as trocas de informação entre os indivíduos que possuem determinado conhecimento
e experiência em algo. Na área os termos podem variar entre ―compartilhamento da
informação‖ ou ―compartilhamento do conhecimento‖, sendo o segundo o mais utilizado na
literatura. (MARTINS, 2014)
Davenport (1998) destaca o compartilhamento da informação como um ato voluntário
de colocá-las à disposição dos outros. Lin (2007) corrobora esta definição delimitando o
conceito de compartilhamento da informação como uma cultura de interação social em que
ocorre a troca de experiências e habilidades. Para a autora, o compartilhamento é algo
voluntário e que possibilita a troca ativa de informações e a motivação para o aprendizado e a
construção do novo conhecimento.
Do outro lado está a colaboração, compreendida como uma ação de atuar junto e de
forma coordenada, seja no trabalho ou nas relações sociais, como forma de atingir metas
comuns. Tal ação se daria pelo prazer de repartir atividades ou para obter benefícios mútuos
(ARGYLE, 1991 citado por CAMPOS et al., 2003, p. 25).
Para Kaye (1991, apud Kaye, 1994, p. 20) colaborar significa criar algo novo a partir
de um objetivo compartilhado e materializado pelo trabalho interativo e voluntário, se
contrapondo a uma simples troca de informação ou repasse de instruções (KAYE, 1991).
Sob a visão de ambos os conceitos – compartilhamento e colaboração – é possível
perceber que, embora convergentes, a colaboração consegue trazer uma proposta mais
ampliada, alinhada com a ideia de que as trocas de informação não se dão apenas pela vontade
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do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim por uma relação
previamente estabelecida e consubstanciada em ações ou projetos conjuntos.
Barros (1994) destaca essa relação ao afirmar que o compartilhamento é um conceito
associado a dividir e distribuir com outros, enquanto colaboração é um trabalho de corealização.
Analisando esses dois conceitos, percebe-se ainda que os termos caracterizam e
delimitam tipos de comportamentos informacionais presentes no cotidiano das organizações
modernas, se destacando por suas similaridades, na medida em que ambos promovem o
intercâmbio de informações aplicáveis a qualquer ambiente informacional, e por suas
diferenças, quando se percebe nestas ações a possibilidade de existir trocas de informação
voluntárias ou não. Nesse sentido, McInerney (2006) destaca que, mesmo havendo tantas
divergências de comportamento que vão das trocas voluntárias à competição pela informação,
a colaboração pode ser uma estratégia importante para se alcançar ações de compartilhamento
e vice-versa.
Vale destacar, ainda, que a colaboração, ação mais alinhada com os objetivos deste
estudo, é uma estratégia para alcance de objetivos comuns e aumento de produtividade que as
organizações buscam por meio do trabalho e da troca de informações entre grupos de
indivíduos (GEROSA et al. 2001).
Para Don Tapscott (2010, apud BANK; RAZA, 2014, p.1):
Colaboração é importante não apenas porque isto é a melhor maneira de aprender. O
espírito da colaboração é penetrar em cada instituição e em todas as nossas vidas.
Portanto, aprender para colaborar é parte da nossa preparação para a eficiência,
resolução de problemas, inovação e aprendizado de vida longa em uma economia
conectada e em constante mudança. (DOM TAPSCOTT, 2010, apud BANK;
RAZA, 2014, p.1)

No contexto das organizações modernas uma outra modalidade de colaboração se
destaca, a colaboração virtual. Nesta modalidade, o foco volta-se muito mais para a tecnologia
que facilita a colaboração do que o processo.
Conceitua-se colaboração virtual quando a colaboração habilitada pelas TICs
apresenta pouca comunicação face a face. A dispersão geográfica de empregados é o que
caracteriza este tipo de tarefa (TOWNSEND et al., 1998; MERONÕ-CERDAN et al., 2008).
Colaboração virtual é um tema de pesquisa relativamente novo (PICK et al., 2009), e
que é descrito, por alguns autores, como uma forma flexível e pouco custosa para trabalhos
em grupos dispersos (BLASKOVICH, 2008). Tal colaboração pode ser ainda conceituada
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como interações síncronas e assíncronas entre grupos dispersos, o que envolve o uso de
mídias de comunicação (ZAMMUTO, et al., 2007).
Dentre estas mídias pode-se destacar os novos fenômenos da web como uma das mais
eficientes formas de alavancar e produzir mais rapidamente (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007,
p. 10), integrando pessoas e direcionando esforços da organização.
Desde que começaram a surgir, as plataformas/redes sociais baseadas na Internet se
destacaram por sua capacidade de facilitar a colaboração, o compartilhamento e a interação
entre indivíduos que partilham objetivos e ideias (CHEUNG; LEE, 2010; ALBERGHINI,
CRICELLI; GRIMALDI, 2014), especialmente por fazerem parte do que é conhecido como
web 2.0, ou web social, que tem como principal diferencial um ambiente colaborativo
(O´REILLY, 2005).
Nesse novo universo potencializado pela web 2.0 a colaboração ganhou destaque no
cenário organizacional como algo crítico e indispensável (VREEDE; BRIGGS; MASSEY,
2009), por isso as redes sociais já são apropriadas por muitas organizações como ferramenta
que possibilita uma melhor sinergia intraorganizacional (CORREIA NETO; DORNELAS;
VILAR, 2014) e entre parceiros de negócios (ORLIKOWSKI; WOERNER, 2009), ou seja, de
forma interorganizacional.
O modelo de análise que orienta a colaboração virtual é o Modelo 3C (Coordenação,
Cooperação e Comunicação) apresentado originalmente em Ellis et al ( 1991). No Modelo 3C
a Coordenação está relacionada com eficiência e de forma encadeada e bem definida
(DENISE, 1999), delineando as tarefas e procedimentos necessários para cumprir as metas e
sincronizar as contribuições de cada um (NOBLE; BUCK; YEARGAIN, 2001).
Já a Cooperação é a ―ação ou processo de trabalhar em conjunto visando um mesmo
objetivo‖ (OD, 2011, online). Caracteriza-se por um sistema funcional de atividades entre
duas ou mais pessoas que surgiu a partir de uma demanda individual para cumprir objetivos
num sistema multifacetado (BARNARD, 1979).
A Comunicação, especialmente a mediada por computador (CMC), possibilitou novas
formas de interação social, caracterizadas pela assincronicidade, anonimato, privacidade e
contato contínuo com interlocutores conectados online e pertencentes a comunidades virtuais,
o que caracteriza o século XXI como o período de forte criação de conteúdos pelos próprios
usuários através das redes sociais e das mídias sociais, como definem Pimentel, Gerosa e Fuks
(2011).
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Correia Neto e Dornelas (2015) apresentam a proposta de um novo modelo de
colaboração chamado Modelo 3iC, por conter um novo elemento no processo de colaboração
virtual, a Interatividade, caracterizada por Ferreira (2010, p. 848) como “aquele recurso,
meio ou processo comunicação que permite ao receptor interagir ativamente com o emissor”,
enquanto “(inter+ação) é a ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas ou
duas ou mais pessoas”.
Para Miles et al. (2000) o papel da colaboração no processo de inovação tem como
pré-requisitos o tempo, a confiança e o território mental compartilhados. Tais dimensões são
úteis para análise da colaboração informal praticada internamente na organização.
No nível intraorganizacional, Kahn e Mentzer (1996) identificaram a interação entre
departamentos como a colaboração para atingir objetivos comuns, compartilhados e com
compromissos mútuos, representando um processo afetivo.
Aspectos como o lado informal da colaboração (ELLINGER et al., 2000), a habilidade
em confiar, comunicar e coordenar (SIVADAS; DWYER, 2000), bem como a formação de
relacionamentos psicológicos (TYLER, 2001) são marcantes nesta modalidade de cooperação.
Ou seja, a colaboração intraorganizacional pode ser um antecedente da colaboração
inteorganizacional, na medida em que colaborar é o antecedente necessário na construção e
administração de relacionamentos com outras partes, nos níveis individuais, de equipe
departamental e organizacional (BLOMQVIST; LEVY, 2006).
Miles et al.(2005) destaca a colaboração como mais efetiva e recompensadora quando
os participantes confiam uns nos outros. No contexto colaborativo três fatores-chave se
destacam no processo colaborativo, inclusive para fins de inovação organizacional:
 Confiança: a interação baseada no papel não é suficiente para conectar atores
assimétricos em condições de incerteza, sendo o afeto e o cuidado mútuos elementos
necessários à efetiva colaboração (BLONQVIST, 1997).
 Comunicação: a incerteza e a volatilidade da informação do produto são algo latente
nas organizações, sendo a comunicação o elemento mitigador das incertezas e
ambiguidades (SOSA et al., 2002; HOEGL; GEMUENDEN, 2001).
 Comprometimento: as atividades especialmente voltadas para inovação se
caracterizam por alto grau de novidade, complexidade e incerteza, o que requer muito
comprometimento das partes envolvidas para que os objetivos comuns sejam
alcançados (LOCKE et al., 1988).
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Outro aspecto ainda abordado na literatura quando se trata de colaboração para a
inovação é a motivação, um termo associado com as forças agindo em uma pessoa, de forma a
que ela atue de certa maneira. A colaboração incorpora elementos como a motivação
intrínseca, movida por um ato de prazer (WHITE, 1959), e a motivação extrínseca, um
construto que se refere a uma atividade a ser feita em ordem para atingir algum resultado de
valor pré-estabelecido (RYAN; DECI, 2000).

2.3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E O PROCESSO DE INOVAÇÃO
O atual contexto das organizações é caracterizado por ambientes nos quais a
informação e o conhecimento tem se tornado palavras de ordem. Nestes ambientes o uso de
instrumentos de definição de melhores práticas e oportunidades de incremento de suas
atividades são inciativas que tem melhorado os processos organizacionais, tendo como pontos
de intervenção o uso da sua equipe de colaboradores, de tempo, estruturais e financeiros
(GREEF; FREITAS, 2012).
Diante desta configuração, a qualidade do valor entregue aos clientes e usuários é o
foco no desenvolvimento das oportunidades, permitindo a agregação de conhecimento à
organização por meio da utilização da informação interna e externa. Como decorrências, a
competitividade em relação a concorrentes, a inciativa e celeridade no processo decisório,
bem como a inovação em processos, produtos e serviços criam espaços de aprendizagem que
potencializam a competitividade das empresas (GREEF; FREITAS, 2012).
Lemos (1999) corrobora tal constatação ao afirmar que uma organização não inova de
forma isolada, visto estar inserida em um cenário permeado por fontes e influências internas e
externas de informações, conhecimentos e inovação. O processo de inovação é, para tanto,
interativo, realizado com a contribuição de variados agentes econômicos e sociais que
possuem todos estes elementos em diferentes aspectos e intensidades.
Este contexto se correlaciona a dois processos de dimensão organizacional que,
embora distintos, são conexos: a Gestão da Informação e a Gestão da Inovação.
A Gestão de Informação, conforme visto até agora, caracteriza um conjunto
estruturado de atividades que, por meio da obtenção, distribuição e uso da informação,
promovem conhecimento que gera benefício à organização. Para tanto, é necessário mapear e
analisar o ciclo de vida da informação, as tecnologias de informação e comunicação
eventualmente e comumente utilizadas, bem como as pessoas, que influenciam e são
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influenciadas por cada passo da circulação de informação na organização (BERGERON,
1996).
A Gestão da Inovação, tendo como unidade de análise o ―Processo de Inovação‖, por
sua vez, é um processo que tem sido cada vez mais incorporado aos modelos de gestão
organizacionais, sendo visto como de considerável amplitude na medida em que se inicia pela
invenção de um novo elemento (fruto de uma ideia) e finaliza no seu desenvolvimento e
produção para uso comercial (TIDD; BESSANT, 2015).
Neste contexto inovativo cabe pensar, então, a informação como dinâmica
organizacional que abre possibilidades para a concepção, o aperfeiçoamento e geração de
valor agregado a processos e produtos. A gestão da informação é mais do que a
operacionalização das ações de informação. A discussão dos processos em um sistema
permanentemente problematizado pode ampliar as possibilidades de inovação a partir do
aumento da colaboração, por exemplo, tendo como suporte os agentes informacionais e as
tecnologias de informação e comunicação disponíveis. (CARVALHO; LIMA, 2013)
Ambas as áreas do conhecimento são estudadas, neste trabalho, de forma relacionada
no contexto das micro e pequenas empresas, por entender que estas possuem não somente
representatividade no cenário brasileiro, como também algumas práticas capazes de alavancar
a inovação, dadas as vantagens decorrentes da flexibilidade e agilidade inerentes ao pequeno
porte e, com frequência, também ao menor tempo de atuação no mercado, oferecendo relativa
velocidade na resposta às mudanças (GAMAL et al., 2011; O‘LEARY, 2005).
Na Gestão da Informação, a Abordagem Integrativa contempla os três elementos
representativos deste campo do conhecimento. Cada elemento apresenta uma unidade de
análise a ser estudada com profundidade na presente pesquisa, por entender que tal unidade
apresenta um alinhamento relevante entre ambos os campos do conhecimento (gestão da
informação e gestão da inovação). Ao mesmo tempo, tal recorte viabiliza a otimização da
coleta e interpretação das informações nas empresas a serem investigadas, possibilitando
maior aprofundamento nos resultados.
No elemento PROCESSO o estudo versa sobre a unidade de análise Fluxo
Informacional, que é o aspecto-chave da arquitetura informacional na medida em que é a
partir dele que a informação é gerenciada. Em outras palavras, sem o fluxo informacional se
torna praticamente inviável analisar a gestão da informação para a inovação, inclusive sob a
ótica das ferramentas e pessoas, porque ele representa o ciclo de vida da informação.
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O elemento FERRAMENTAS tem como unidade de análise os Softwares Sociais e
Ferramentas Colaborativas, por entender que tais tecnologias possuem um papel relevante no
contexto inovativo atual, dado seu potencial de mudança nas rotinas de trabalho e cultura
dentro de configurações de desenvolvimento de produtos e da organização como um todo
(ROHMANN; HEUSCHNEIDER; SCHUMANN, 2015).
O elemento PESSOAS traz o enfoque na unidade de análise Colaboração, na medida
em que ela, ao ser realizada inter ou intraorganizacionalmente, com ou sem o uso de TICs,
auxilia na geração, difusão e utilização da informação, compreendendo a ação de ―atuar
junto‖ de forma coordenada no trabalho ou nas relações sociais para atingir metas comuns
(ARGYLE, 1991 apud CAMPOS et al., 2003), o que contribui para o processo de inovação.
A partir do mapeamento dos três elementos/unidades de análise acima elencados PROCESSO (Fluxos Informacionais), FERRAMENTAS (Softwares Sociais/Ferramentas
Colaborativas) e PESSOAS (Colaboração) - no processo de inovação, é possível perceber a
interação entre ambas as áreas do conhecimento.
O Modelo de Análise Teórico ilustrado pela figura 14, sendo previamente aclarado
pelos quadros 17 a 19, e pela figura 1311, representa esta relação entre a Gestão da
Informação, sob a ótica da Abordagem Integrativa (BERGERON, 1996), e o processo de
inovação (TIDD; BESSANT, 2015)
.

11

Figura 13 adaptada de Beal, 2012.

Quadro 17- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação- Elemento Processo
GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(Fluxo Informacional)

FORMA DE INTERAÇÃO
Na gestão da informação a IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES E
REQUISITOS pretende identificar itens necessários e atrativos do uso da informação,
estando em consonância com a fase da PROCURA, em que se busca identificar
oportunidades de inovação a partir de informações e ideias coletadas interna e
externamente.

PROCURA

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS
*
OBTENÇÃO
*
TRATAMENTO
*
DISTRIBUIÇÃO
*
USO
*
ARMAZENAMENTO
*
DESCARTE

Na gestão da informação a OBTENÇÃO pretende identificar como, quando, porque e para
quem é preciso obter informação. Na etapa são desenvolvidas as atividades de criação,
recepção ou captura da informação, provenientes de fonte externa ou interna, em
qualquer mídia ou formato. Aqui percebe-se a importância de determinada informação,
criando-a e capturando-a, podendo advir daí ideias para inovações (de fontes internas ou
externas), o que caracteriza a fase da PROCURA.
Na gestão da informação o TRATAMENTO pretende tornar a informação mais
acessível e fácil de ser localizada pelos usuários. Assim, contempla mecanismos
utilizados para a detecção da oportunidade de inovação (fase da PROCURA).
Na gestão da informação a DISTRIBUIÇÃO permite levar a informação necessária a
quem precisa dela, sendo uma ação diretamente impactada pela rede (maior ou menor) de
comunicação da organização, o que converge para a fase da PROCURA, em que é
necessário que as partes envolvidas tenham acesso à informação pertinente à
possibilidade de inovação.
Na gestão da informação o USO da informação possibilita a combinação de informações
e o surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da
informação corporativo, num processo contínuo de aprendizado e crescimento. Isso
estabelece ligação com a fase da PROCURA, no sentido de encontrar novo
conhecimento para identificação de oportunidades de inovação.
Na gestão da informação o ARMAZENAMENTO assegura a conservação dos dados e
informações, permitindo seu uso e reuso. A preservação das informações organizacionais
exige uma série de atividades e cuidados visando manter a integridade e disponibilidade dos
dados e informações existentes. A complexidade dessa conservação obviamente aumenta à
medida que cresce a variedade de mídias usadas para se armazenar essas informações: bases
de dados informatizadas, arquivos em meio magnético ou óptico, documentos em papel. Tal
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GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(Fluxo Informacional)

FORMA DE INTERAÇÃO
etapa interage com a fase da PROCURA na medida em que, por meio de seus registros,
detecta a oportunidade de inovação no ambiente externo e interno.
Na gestão da informação há o DESCARTE das informações que estão em desuso, dando
espaço e agilidade às informações em uso. Isto converge com a fase da PROCURA na
medida em que se entende que algumas informações devem ser descartadas por não
convergirem com as propostas da empresa, baseando-se em um esforço no uso de
mecanismos bem desenvolvidos para a execução desta fase, dada a existência de um grande
número de sinais.
Na gestão da informação a IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES E REQUISITOS
pretende identificar itens necessários e atrativos do uso da informação, estando em
consonância com a fase da SELEÇÃO, que busca filtrar e reter oportunidades de inovação
que apresentem certa proximidade entre o que a empresa conhece no momento e as
propostas de mudanças a fazer.

SELEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS
*
OBTENÇÃO
*
TRATAMENTO
*
DISTRIBUIÇÃO
*
USO
*
ARMAZENAMENTO
*
DESCARTE

Na gestão da informação a OBTENÇÃO pretende identificar como, quando, porque e para
quem é preciso obter informação. Na etapa são desenvolvidas as atividades de criação,
recepção ou captura da informação, provenientes de fonte externa ou interna, em
qualquer mídia ou formato. Tal etapa converge com a fase da SELEÇÃO na medida
em que seleciona/retém oportunidades de inovação pertinentes aos objetivos
organizacionais.
Na gestão da informação o TRATAMENTO pretende tornar a informação mais acessível e
fácil de ser localizada pelos usuários, possibilitando, dada a clareza proporcionada,
estabelecer melhor relação com a estratégia de negócio e inovação da empresa (fase da
SELEÇÃO)
Na gestão da informação a DISTRIBUIÇÃO permite levar a informação necessária a quem
precisa dela, sendo uma ação diretamente impactada pela rede (maior ou menor) de
comunicação da organização, o que converge com a fase da SELEÇÃO, na medida em que
socializa o preenchimento e dissemina o diagnóstico dos critérios de avaliação das
propostas de inovação para seleção (em muitos casos precedida de um processo de votação).
Na gestão da informação o USO da informação possibilita a combinação de informações e o
surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da informação
corporativo, num processo contínuo de aprendizado e crescimento. Isso estabelece ligação
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GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(Fluxo Informacional)

FORMA DE INTERAÇÃO
com a fase da SELEÇÃO na medida em que esta busca-se explicar tais informações
(oportunidades disponíveis, base tecnológica da empresa e a consistência com o negócio
geral) na forma de um conceito de inovação compreensível e aplicável à organização.
Na gestão da informação a etapa de ARMAZENAMENTO é necessária para assegurar a
conservação dos dados e informações, permitindo seu uso e reuso. Tal ação contribui na
fase da SELEÇÃO na medida em que, a partir dos seus registros, permite a seleção da
melhor oportunidade tecnológica e mercadológica adaptada à estratégia geral da empresa.
Na gestão da informação há o DESCARTE das informações que estão em desuso, dando
espaço e agilidade às informações em uso. O descarte interage com a fase da SELEÇÃO
visto que auxilia na escolha da melhor oportunidade tecnológica e mercadológica adaptada
à estratégia geral da empresa, por eliminar informações inconsistentes com a estratégia da
organização.

IMPLEMENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS
*
OBTENÇÃO
*
TRATAMENTO
*
DISTRIBUIÇÃO
*
USO
*
ARMAZENAMENTO
*
DESCARTE

Na gestão da informação a IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS pretende identificar itens necessários e atrativos do uso da informação,
estando
em
consonância
com
a
fase
da
IMPLEMENTAÇÃO:
LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO porque aqui também se busca nova coleta de
informações/ soluções de problemas com foco nas necessidades dos consumidores.
Na gestão da informação a OBTENÇÃO pretende identificar como, quando, porque e para
quem é preciso obter informação. Na etapa de obtenção da informação são
desenvolvidas as atividades de criação, recepção ou captura da informação,
provenientes de fonte externa ou interna, em qualquer mídia ou formato. Tal etapa
contempla a fase da IMPLEMENTAÇÃO: LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO porque
aqui também se busca nova coleta de informações/ soluções de problemas com foco nas
necessidades dos consumidores.
Na gestão da informação o TRATAMENTO pretende, por meio de processos de
formatação, estruturação, classificação, análise, síntese e apresentação, tornar a informação
mais acessível e fácil de ser localizado pelos usuários, o que converge com a fase da
IMPLEMENTAÇÃO: AQUISIÇÃO, na medida em esta gera novo conhecimento ao
combinar informações – disponíveis dentro e fora da organização - para oferecer uma
solução para o desafio organizacional (de qualquer natureza) mapeado.
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Na gestão da informação a DISTRIBUIÇÃO contempla as necessidades do usuário,
levando informação necessária a quem precisa dela. No processo de inovação tal ação cria
condições que contribuam para a inovação ineficaz bem como para combinação entre
conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora da organização - para oferecer
uma solução para o desafio organizacional (de qualquer natureza) mapeado (fase da
IMPLEMENTAÇÃO:
AQUISIÇÃO).
Contempla
também
a
fase
da
IMPLEMENTAÇÃO: LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO porque viabiliza a
disponibilização de capacitação e treinamento para adequação dos funcionários quando
ocorrer uma introdução de nova tecnologia no processo de trabalho.
Na gestão da informação o USO da informação possibilita a combinação de informações e
o surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da informação
corporativo, num processo contínuo de aprendizado e crescimento. Na gestão da
informação a informação é inserida nas práticas organizacionais. Neste caso, interage com a
fase da IMPLEMENTAÇÃO: AQUISIÇÃO na medida em que viabiliza a combinação
de conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora da organização - para oferecer
uma solução para o desafio organizacional (de qualquer natureza) mapeado. Isto cria
condições que contribuam para a inovação eficaz. Este item contempla também a fase da
IMPLEMENTAÇÃO: EXECUÇÃO, na medida em que possibilita maior utilização dos
recursos disponíveis, como também maior comprometimento da equipe, adequada divisão
de tarefas e interação das atividades de marketing com as atividades técnicas da empresa.
Na gestão da informação a etapa de ARMAZENAMENTO é necessária para assegurar a
conservação dos dados e informações, permitindo seu uso e reuso. Interage, assim, com a
fase da IMPLEMENTAÇÃO: AQUISIÇÃO na medida em que, a partir dos
conhecimentos registrados, possibilita combinar conhecimento existente e novo - disponível
dentro e fora da organização - para oferecer uma solução para o desafio organizacional (de
qualquer natureza) mapeado. Isto cria condições que contribuam para a inovação eficaz. Na
IMPLENTAÇÃO: EXECUÇÃO também interage, na medida em que, a partir dos
conhecimentos registrados, disponibiliza mais recursos e incita o comprometimento da
equipe, adequada divisão de tarefas e interação das atividades de marketing com as
atividades técnicas da empresa.
Na gestão da informação há o DESCARTE das informações que estão em desuso, dando
espaço e agilidade às informações em uso. Isto converge com a possibilidade de
obsolescência das informações no momento em que a inovação atinge uma fase em que está
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especialmente exposta às variações do ambiente a qual se insere (fase da
IMPLEMENTAÇÃO: LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO).
Na gestão da informação a IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS pretende identificar itens necessários e atrativos do uso da informação.
Interage com a fase da APRENDIZAGEM, no processo de inovação, na medida em que
permite identificar informações importantes, bem como uni-las a nova informação para
gerar soluções de problemas organizacionais.

APRENDIZAGEM

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS
*
OBTENÇÃO
*
TRATAMENTO
*
DISTRIBUIÇÃO
*
USO
*
ARMAZENAMENTO

*
DESCARTE

Na gestão da informação a OBTENÇÃO pretende identificar como, quando, porque e
para quem é preciso obter informação. Interage com a fase da APRENDIZAGEM, na
medida em que permite coletar informações importantes, bem como uni-las a nova
informação para gerar soluções de problemas organizacionais.
Na gestão da informação o TRATAMENTO pretende tornar a informação mais acessível
e fácil de ser localizada pelos usuários. Interage com a fase da APRENDIZAGEM, na
medida em que permite tratar informações importantes, bem como uni-las a nova
informação para gerar soluções de problemas organizacionais.
Na gestão da informação a DISTRIBUIÇÃO contempla as necessidades do usuário,
levando informação necessária a quem precisa dela. No processo de inovação a interação
converge com a fase da APRENDIZAGEM na medida em que disponibiliza informações
para capacitação e aprendizagem inovativa.
Na gestão da informação o USO da informação possibilita a combinação de informações e o
surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da informação
corporativo, num processo contínuo de aprendizado e crescimento. Se relaciona com a fase
da APRENDIZAGEM, na medida em que permite resgatar informações importantes, bem
como uni-las a nova informação para gerar soluções de problemas organizacionais.
Na gestão da informação a etapa de ARMAZENAMENTO é necessária para assegurar a
conservação dos dados e informações, permitindo seu uso e reuso. Interage, por fim, com a
fase da APRENDIZAGEM, na medida em que permite resgatar informações importantes,
bem como uni-las a nova informação para gerar soluções de problemas organizacionais.
Na gestão da informação há o DESCARTE das informações que estão em desuso, dando
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espaço e agilidade às informações em uso. O mesmo ocorre na fase da
APRENDIZAGEM, visto que o acerto e o erro (uso ou desuso da informação/ideia) dão
oportunidade de melhoria no processo de inovação.

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Beal (2012) e Tidd e Bessant (2015)
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Figura 13- Arquitetura da Arquitetura da Informação no Processo de Inovação- Elemento Processo

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Beal (2012) e Tidd e Bessant (2015)
97

98

No modelo apresentado na figura 13 foi proposta uma ampliação no caminho do fluxo
informacional em si ilustrado inicialmente por Beal (2012). As novas setas (mais largas e em
negrito) representam possibilidades de fluxos não apresentados pela autora.
Nesta nova perspectiva, acredita-se que, da etapa da Distribuição, a informação já
tratada também pode seguir, além da etapa do uso, seja interno ou externo, diretamente para a
etapa do Armazenamento, caso seja verificada a ausência de necessidade da utilização da
informação naquele momento presente, reconhecendo, entretanto, a utilidade da mesma para
ações futuras ou para construção da memória organizacional.
Pode-se, ainda, sugerir outro caminho a ser percorrido pela informação a partir da
etapa da Distribuição, seguindo diretamente para o Descarte caso não seja reconhecida
utilidade da mesma para as atividades organizacionais.
Também é proposto um novo caminho para a etapa do Tratamento que, além de
seguir para a etapa da Distribuição, originalmente proposta por Beal, segue também para a
etapa do Descarte, uma vez que se perceba que a informação não tem utilidade organizacional
e necessita, portanto, dar espaço para novas e uteis informações.
A etapa do Uso também sofre alteração, na medida em que se sugere que as
informações sigam não só para a etapa do Descarte, como elenca Beal (2012), como também
para a etapa do Armazenamento, haja vista a necessidade de acesso futuro a determinada
informação ou disseminação para processos de aprendizagem.
Vale destacar que este modelo de fluxo informacional proposto por Beal (2012) – com
sugestões de alteração - apresenta aspectos de recursividade e interação intra e
interorganizacional, na medida em que conta com um ciclo contínuo de informações (não
estruturadas ou estruturadas em papel ou em tecnologia) coletadas externamente e também
informações produzidas pela organização e destinadas ao público interno e externo.

Quadro 18- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação- Elemento Ferramentas
GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(Softwares
Sociais/Ferramentas
Colaborativas)

FORMA DE INTERAÇÃO

Na gestão da informação AUTORAÇÃO significa geração de conteúdo online para um público
amplo. Interage com a fase da PROCURA na medida em que auxilia na geração de informações,
conhecimentos, e ideias úteis ao processo de inovação, passíveis de captação, entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente.

PROCURA

AUTORAÇÃO
*
EDIÇÃO EM GRUPO
*
AUTO-ORGANIZAÇÃO
*
FORMAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS
REDES SOCIAIS
*
PESQUISA
DISTRIBUÍDA
*
INTELIGÊNCIA
COLETIVA

Na gestão da informação a EDIÇÃO EM GRUPO permite que um conjunto diversificado de pessoas
colabore em um único produto. Interage com a fase da PROCURA na medida em que viabiliza a
construção coletiva de conhecimentos e ideias úteis ao processo de inovação, passíveis de captação,
entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a AUTO-ORGANIZAÇÃO implica na capacidade dos usuários de criar
comunidades e recursos valiosos e moldá-los ao longo do tempo às atividades, de forma espontânea e
evolucionária. Interage com a fase da PROCURA na medida em que viabiliza o compartilhamento
espontâneo e individual/coletivo de informações, conhecimentos, competências, experiências e ideias
úteis ao processo de inovação, passíveis de captação, entre atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Na gestão da informação a FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS implica na
captura do saber das pessoas, identificando-as. Interage com a fase da PROCURA na medida em que
viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos, competências, experiências e ideias
úteis ao processo de inovação, passíveis de captação, entre atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Na gestão da informação a PESQUISA DISTRIBUÍDA ajuda as pessoas a divulgar problemas para
os quais necessitam de suporte. Interage com a fase da PROCURA na medida em que viabiliza o
compartilhamento de informações e oportunidades de inovação, passíveis de captação, entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a INTELIGÊNCIA COLETIVA refere-se ao uso de tecnologias como os
mercados de previsão para gerar respostas a partir de um grupo disperso. Interage com a fase da
PROCURA na medida em que viabiliza a construção coletiva de conhecimentos e ideias úteis ao
processo de inovação, passíveis de captação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.
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GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(Softwares
Sociais/Ferramentas
Colaborativas)

FORMA DE INTERAÇÃO

Na gestão da informação AUTORAÇÃO significa geração de conteúdo online para um público
amplo. Interage com a fase da SELEÇÃO quando permite a identificação, a partir da
disponibilização, de conteúdo útil ao processo de inovação e adequado aos negócios, por atores
concentrados ou dispersos geograficamente.

SELEÇÃO

AUTORAÇÃO
*
EDIÇÃO EM GRUPO
*
AUTO-ORGANIZAÇÃO
*
FORMAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS
REDES SOCIAIS
*
PESQUISA
DISTRIBUÍDA
*
INTELIGÊNCIA
COLETIVA

Na gestão da informação a EDIÇÃO EM GRUPO permite que um conjunto diversificado de pessoas
colabore em um único produto. Interage com a fase da SELEÇÃO quando permite a geração de novo
conteúdo útil e mais direcionado ao público alvo, o que facilita a seleção de ideias, advinda de atores
concentrados ou dispersos geograficamente, no processo de inovação.
Na gestão da informação a AUTO-ORGANIZAÇÃO implica na capacidade dos usuários de criar
comunidades e recursos valiosos e moldá-los ao longo do tempo às atividades, de forma espontânea e
evolucionária. Na fase da SELEÇÃO contribui na medida em que possibilita a interação entre grupos,
homo ou heterogêneos e autogeridos, para seleção da melhor oportunidade de inovação.
Na gestão da informação a FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS implica na
captura do saber das pessoas, identificando-as. Interage com a fase da SELEÇÃO quando permite a
geração de novo conteúdo útil e alinhado aos objetivos organizacionais, entre atores concentrados ou
dispersos geograficamente, no processo de inovação.
Na gestão da informação a PESQUISA DISTRIBUÍDA ajuda as pessoas a divulgar problemas para
os quais necessitam de suporte. Interage com a fase da SELEÇÃO na medida em que, por meio da
identificação de necessidades organizacionais, estabelece critérios para escolha da melhor
oportunidade de inovação.
Na gestão da informação a INTELIGÊNCIA COLETIVA refere-se ao uso de tecnologias como os
mercados de previsão para gerar respostas a partir de um grupo disperso. Interage com a fase da
SELEÇÃO quando permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de inovação e adequado aos
negócios, por atores concentrados ou dispersos geograficamente.
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GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(Softwares
Sociais/Ferramentas
Colaborativas)

FORMA DE INTERAÇÃO

Na gestão da informação a AUTORAÇÃO significa geração de conteúdo online para um público
amplo. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em que permite o acesso simultâneo
às informações para inovação no ambiente organizacional, por atores concentrados ou dispersos
geograficamente. Também interage quando permite o acesso a informações de mercado úteis ao
lançamento da inovação e facilita o acesso, por parte do consumidor e da própria organização
(feedback), às informações que concernem à inovação gerada.

IMPLEMENTAÇÃO

AUTORAÇÃO
*
EDIÇÃO EM GRUPO
*
AUTO-ORGANIZAÇÃO
*
FORMAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS
REDES SOCIAIS
*
PESQUISA
DISTRIBUÍDA
*
INTELIGÊNCIA
COLETIVA

Na gestão da informação a EDIÇÃO EM GRUPO permite que um conjunto diversificado de pessoas
colabore em um único produto. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em que
permite o acesso simultâneo às informações para inovação no ambiente organizacional e viabiliza a
interação entre atores para realização das atividades de inovação, estejam eles concentrados e
dispersos geograficamente. Interage também ao gerar conhecimento novo e útil ao processo de
inovação.
Na gestão da informação a AUTO-ORGANIZAÇÃO implica na capacidade dos usuários de criar
comunidades e recursos valiosos e moldá-los ao longo do tempo às atividades, de forma espontânea e
evolucionária. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em que permite o acesso
simultâneo às informações para inovação no ambiente organizacional e viabiliza a interação e a
colaboração entre atores para realização das atividades de inovação, de forma dinâmica e simultânea,
sejam eles concentrados e dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS implica na
captura do saber das pessoas, identificando-as. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na
medida em que permite o acesso simultâneo às informações para inovação no ambiente organizacional
por atores concentrados ou dispersos geograficamente. Também interage quando permite o acesso a
informações de mercado úteis ao lançamento da inovação e facilita o acesso, por parte do consumidor
e da própria organização (feedback), às informações que concernem à inovação gerada.
Na gestão da informação a PESQUISA DISTRIBUÍDA ajuda as pessoas a divulgar problemas para
os quais necessitam de suporte. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em que, por
meio da identificação de necessidades organizacionais, gera novo conteúdo útil e mais alinhado ao
processo de inovação.
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GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(Softwares
Sociais/Ferramentas
Colaborativas)

FORMA DE INTERAÇÃO

Na gestão da informação a INTELIGÊNCIA COLETIVA refere-se ao uso de tecnologias como os
mercados de previsão para gerar respostas a partir de um grupo disperso. Interage com a fase da
IMPLEMENTAÇÃO na medida em que permite o acesso simultâneo às informações para inovação
no ambiente organizacional por atores concentrados ou dispersos geograficamente. Também interage
quando permite o acesso a informações de mercado úteis ao lançamento da inovação e facilita o
acesso, por parte do consumidor e da própria organização (feedback), às informações que concernem à
inovação gerada.
Na gestão da informação AUTORAÇÃO significa geração de conteúdo online para um público
amplo. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de novo conteúdo útil ao
processo de inovação e viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos, competências,
experiências e ideias úteis ao processo de inovação, ambas as ações entre atores concentrados ou
dispersos geograficamente.

APRENDIZAGEM

AUTORAÇÃO
*
EDIÇÃO EM GRUPO
*
AUTO-ORGANIZAÇÃO
*
FORMAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS
REDES SOCIAIS
*
PESQUISA
DISTRIBUÍDA
*
INTELIGÊNCIA
COLETIVA

Na gestão da informação a EDIÇÃO EM GRUPO permite que um conjunto diversificado de pessoas
colabore em um único produto. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de
novo conteúdo útil ao processo de inovação, viabiliza o compartilhamento de informações,
conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, e permite o acesso
e o monitoramento simultâneo dos resultados da inovação, todos entre atores concentrados ou
dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a AUTO-ORGANIZAÇÃO implica na capacidade dos usuários de criar
comunidades e recursos valiosos e moldá-los ao longo do tempo às atividades, de forma espontânea e
evolucionária. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de novo conteúdo
útil ao processo de inovação, viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos,
competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, e permite o acesso e o
monitoramento simultâneo dos resultados da inovação, todos entre atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Na gestão da informação a FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS implica na
captura do saber das pessoas, identificando-as. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando
permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de inovação, viabiliza o compartilhamento de
informações, conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, e
permite o acesso e o monitoramento simultâneo dos resultados da inovação, todos entre atores
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FORMA DE INTERAÇÃO

concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a PESQUISA DISTRIBUÍDA ajuda as pessoas a divulgar problemas para
os quais necessitam de suporte. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de
novo conteúdo útil ao processo de inovação e viabiliza o compartilhamento de informações,
conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, ambos entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a INTELIGÊNCIA COLETIVA refere-se ao uso de tecnologias como os
mercados de previsão para gerar respostas a partir de um grupo disperso. Na fase da
APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de
inovação e viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos, competências, experiências
e ideias úteis ao processo de inovação, ambos entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Miranda e Santos (2015); West e Gallagher (2006); Jue et al.( 2010); Awazu et al.( 2009);
Song e Song (2010).
Quadro 19- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação- Elemento Pessoas
GESTÃO DA INOVAÇÃO
(Processo de Inovação)

PROCURA

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(Colaboração)
COMPARTILHAMENTO
DE OBJETIVOS
*
CO-REALIZAÇÃO
*
COORDENAÇÃO
*
COMUNICAÇÃO
*
INTERATIVIDADE
(SÍNCRONA E
ASSÍNCRONA)

FORMA DE INTERAÇÃO
Na gestão da informação o COMPARTILHAMENTO DE OBJETIVOS não prevê apenas as trocas de
informação baseadas na vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma
relação direta de trocas que envolvem pessoas que constroem ações ou projetos conjuntamente, tendo cada
envolvido os seus interesses pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Interage
com a fase da PROCURA na medida em promove o compartilhamento voluntário de informações,
conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, entre atores concentrados
ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a CO-REALIZAÇÃO não prevê apenas as trocas de informação baseadas na
vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma relação direta de trocas
que envolvem pessoas que realizam ações ou projetos conjuntamente, tendo cada envolvido os seus interesses
pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Interage com a fase da PROCURA na
medida em possibilita a participação conjunta, de atores concentrados ou dispersos geograficamente, nas
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atividades de busca por oportunidades de inovação. Também interage com esta fase quando viabiliza a
participação dos atores em redes internas e externas do seu interesse, possibilitando a sua interação síncrona e
assíncrona para a troca de conhecimentos tácitos e explícitos úteis à geração de novas ideias.
Na gestão da informação a COORDENAÇÃO está relacionada com eficiência das ações, de forma encadeada
e bem definida, delineando as tarefas e procedimentos necessários para cumprir as metas e sincronizar as
contribuições de cada um. Interage com a fase da PROCURA na medida em que organiza as ações e práticas
a serem realizadas entre atores concentrados ou dispersos geograficamente na busca por oportunidades de
inovação.
Na gestão da informação a COMUNICAÇÃO possibilita novas formas de interação social, caracterizadas
pela assincronicidade, anonimato, privacidade e contato contínuo com interlocutores conectados online e
pertencentes a comunidades virtuais. Interage com a fase da PROCURA na medida em promove o
compartilhamento voluntário de informações, conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao
processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente. Ainda, auxilia no acesso a
fontes de informações físicas e virtuais dispersas e úteis à inovação e facilita a comunicação entre atores para
troca de informações úteis ao processo de inovação.

SELEÇÃO

COMPARTILHAMENTO
DE OBJETIVOS
*
CO-REALIZAÇÃO
*
COORDENAÇÃO
*
COMUNICAÇÃO
*
INTERATIVIDADE
(SÍNCRONA E

Na gestão da informação a INTERATIVIDADE (SÍNCRONA E ASSINCRONA) se caracteriza por
recurso, meio ou processo comunicação que permite ao receptor interagir ativamente com o emissor. Interage
com a fase da PROCURA na medida em promove o compartilhamento voluntário de informações,
conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, entre atores concentrados
ou dispersos geograficamente. Ainda, auxilia no acesso a fontes de informações físicas e virtuais dispersas e
úteis à inovação e facilita a comunicação entre atores para troca de informações úteis ao processo de inovação.
Na gestão da informação o COMPARTILHAMENTO DE OBJETIVOS não prevê apenas as trocas de
informação baseadas na vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma
relação direta de trocas que envolvem pessoas que constroem ações ou projetos conjuntamente, tendo cada
envolvido os seus interesses pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Interage
com a fase da SELEÇÃO quando permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de inovação e
adequado aos negócios, por atores concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a CO-REALIZAÇÃO não prevê apenas as trocas de informação baseadas na
vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma relação direta de trocas
que envolvem pessoas que realizam ações ou projetos conjuntamente, tendo cada envolvido os seus interesses
pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Interage com a fase da SELEÇÃO
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quando permite a geração e seleção de novo conteúdo útil ao processo de inovação e adequado aos negócios,
por atores concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a COORDENAÇÃO está relacionada com eficiência das ações, de forma encadeada
e bem definida, delineando as tarefas e procedimentos necessários para cumprir as metas e sincronizar as
contribuições de cada um. Interage com a fase da SELEÇÃO na medida em que organiza as ações e práticas a
serem realizadas entre atores concentrados ou dispersos geograficamente na seleção da melhor oportunidade
de inovação.
Na gestão da informação a COMUNICAÇÃO possibilita novas formas de interação social, caracterizadas
pela assincronicidade, anonimato, privacidade e contato contínuo com interlocutores conectados online e
pertencentes a comunidades virtuais. Interage com a fase da SELEÇÃO quando permite a geração de novo
conteúdo útil ao processo de inovação e adequado aos negócios, a partir do contato por atores concentrados ou
dispersos geograficamente.

IMPLEMENTAÇÃO

COMPARTILHAMENTO
DE OBJETIVOS
*
CO-REALIZAÇÃO
*
COORDENAÇÃO
*
COMUNICAÇÃO
*
INTERATIVIDADE
(SÍNCRONA E
ASSÍNCRONA)

Na gestão da informação a INTERATIVIDADE (SÍNCRONA E ASSINCRONA) se caracteriza por
recurso, meio ou processo de comunicação que permite ao receptor interagir ativamente com o emissor.
Interage com a fase da SELEÇÃO quando permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de inovação e
adequado aos negócios, por atores concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação o COMPARTILHAMENTO DE OBJETIVOS não prevê apenas as trocas de
informação baseadas na vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma
relação direta de trocas que envolvem pessoas que constroem ações ou projetos conjuntamente, tendo cada
envolvido os seus interesses pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Interage
com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em permite a combinação de diferentes formas de
conhecimento, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, para implantação e lançamento da
inovação, bem como promove o comprometimento da equipe e a interação para realização das atividades de
inovação da empresa.
Na gestão da informação a CO-REALIZAÇÃO não prevê apenas as trocas de informação baseadas na
vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma relação direta de trocas
que envolvem pessoas que realizam ações ou projetos conjuntamente, tendo cada envolvido os seus interesses
pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Interage com a fase da
IMPLEMENTAÇÃO na medida em prevê a realização conjunta dos projetos de inovação, entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente, bem como promove o comprometimento da equipe e a interação
para realização das atividades de inovação da empresa.
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Na gestão da informação a COORDENAÇÃO está relacionada com eficiência das ações, de forma encadeada
e bem definida, delineando as tarefas e procedimentos necessários para cumprir as metas e sincronizar as
contribuições de cada um. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em que organiza as ações
e práticas a serem realizadas, por atores concentrados ou dispersos geograficamente, durante a execução dos
projetos de inovação.
Na gestão da informação a COMUNICAÇÃO possibilita novas formas de interação social, caracterizadas
pela assincronicidade, anonimato, privacidade e contato contínuo com interlocutores conectados online e
pertencentes a comunidades virtuais. Interage com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em permite a
combinação de diferentes formas de conhecimento, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
para implantação e lançamento da inovação, bem como promove a interação para realização das atividades de
inovação da empresa.

APRENDIZAGEM

COMPARTILHAMENTO
DE OBJETIVOS
*
CO-REALIZAÇÃO
*
COORDENAÇÃO
*
COMUNICAÇÃO
*
INTERATIVIDADE
(SÍNCRONA E
ASSÍNCRONA)

Na gestão da informação a INTERATIVIDADE (SÍNCRONA E ASSINCRONA) se caracteriza por
recurso, meio ou processo comunicação que permite ao receptor interagir ativamente com o emissor. Interage
com a fase da IMPLEMENTAÇÃO na medida em permite a combinação de diferentes formas de
conhecimento, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, para implantação e lançamento da
inovação, bem como viabiliza a interação da equipe para realização das atividades de inovação da empresa.
Na gestão da informação o COMPARTILHAMENTO DE OBJETIVOS não prevê apenas as trocas de
informação baseadas na vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma
relação direta de trocas que envolvem pessoas que constroem ações ou projetos conjuntamente, tendo cada
envolvido os seus interesses pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Na fase
da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de inovação e
viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao
processo de inovação, ambos entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a CO-REALIZAÇÃO não prevê apenas as trocas de informação baseadas na
vontade do indivíduo em contribuir, voluntária ou involuntariamente, mas sim uma relação direta de trocas
que envolvem pessoas que realizam ações ou projetos conjuntamente, tendo cada envolvido os seus
interesses pessoais ou profissionais sempre em mente na realização destas ações. Na fase da
APRENDIZAGEM interage quando permite a vivência de experiências úteis ao processo de inovação,
entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.
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Na gestão da informação a COORDENAÇÃO está relacionada com eficiência das ações, de forma
encadeada e bem definida, delineando as tarefas e procedimentos necessários para cumprir as metas e
sincronizar as contribuições de cada um. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando permite a
identificação de etapas, procedimentos e desafios/gargalos no desenvolvimento de projetos de inovação, entre
atores concentrados ou dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a COMUNICAÇÃO possibilita novas formas de interação social, caracterizadas
pela assincronicidade, anonimato, privacidade e contato contínuo com interlocutores conectados online e
pertencentes a comunidades virtuais. Na fase da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de
novo conteúdo útil ao processo de inovação e viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos,
competências, experiências e ideias úteis ao processo de inovação, ambos entre atores concentrados ou
dispersos geograficamente.
Na gestão da informação a INTERATIVIDADE (SÍNCRONA E ASSINCRONA) se caracteriza por
recurso, meio ou processo comunicação que permite ao receptor interagir ativamente com o emissor. Na fase
da APRENDIZAGEM interage quando permite a geração de novo conteúdo útil ao processo de inovação e
viabiliza o compartilhamento de informações, conhecimentos, competências, experiências e ideias úteis ao
processo de inovação, ambos entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Oven-Smith e Powell (2004); Freeman (1992); Hagedoorn (1993); Cohen e Levinthal (1990); Decoster (2015);
Rohmann, Heuschneider e Schumann (2014); Zaninelli (2013); Ellis, Gibbs e Rein (1991); Correia Neto, Silva e Fonseca (2011).
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Figura 14- Modelo de Análise Teórico ―Gestão integrativa da informação no processo de inovação‖

Fonte: Elaborado pela autora (2017) a partir de Beal (2012) e Tidd e Bessant (2015)
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2.3.1 Pressupostos
Os pressupostos foram construídos tendo como embasamento as propostas trazidas
pelos principais autores que representam as temáticas aqui estudadas: o Processo de Inovação
(TIDD; BESSANT (2015) e a Abordagem Integrativa da Gestão da Informação
(BERGERON, 1996)):
ELEMENTO PROCESSOS- Fluxo Informacional (FI)12
Pressuposto 1(FI): O Fluxo Informacional possibilita identificar itens necessários e
atrativos das informações internas e externas à organização relevantes ao processo de
inovação.
Pressuposto 2(FI): O Fluxo Informacional possibilita desenvolver atividades de
captação, tratamento, distribuição, uso/reuso/desuso e armazenamento eficientes de
informações internas e externas à organização relevantes ao processo de inovação.
Pressuposto 3(FI): O Fluxo Informacional fomenta um ambiente inovador no qual
ocorra uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão de etapas, registro
de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas à organização para
capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

ELEMENTO FERRAMENTAS- Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
(SS)13
Pressuposto 1(SS): As ferramentas digitais possibilitam a captação, a construção
(individual ou coletiva), a distribuição de atribuições, e o compartilhamento (de informações,
saberes, conhecimentos, competências, experiências e ideias internas e externas à organização
relevantes ao processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva.
Pressuposto 2(SS): As ferramentas digitais fomentam um ambiente inovador no qual
ocorra, espontaneamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão
de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas
12

Baseado nas Fases da Gestão da Inovação (TIDD; BESSANT (2015) e nas Etapas do Fluxo Informacional
(BEAL, 2012).
13
Baseados em MIRANDA; SANTOS, 2015; WEST; GALLAGHER, 2006; JUE et al. 2010; AWAZU et al.
2009; SONG; SONG, 2010.
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à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea
ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva para capacitação e aprendizagem
inovativa intra e interorganizacional.

ELEMENTO PESSOAS- Colaboração (C)14
Pressuposto 1(C): A colaboração possibilita a construção e a realização, voluntárias
ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 2(C): A colaboração possibilita a coordenação, comunicação e interação,
voluntárias ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 3(C): A colaboração fomenta um ambiente inovador no qual ocorra,
voluntária ou involuntariamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com
revisão de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e
externas à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma
síncrona ou assíncrona, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

14

Baseados em OVEN-SMITH; POWELL, 2004; FREEMAN, 1992; HAGEDOORN, 1993; COHEN;
LEVINTHAL, 1990; DECOSTER, 2015; ROHMANN; HEUSCHNEIDER; SCHUMANN, 2014; ZANINELLI,
2013; ELLIS; GIBBS; REIN, (1991); CORREIA NETO; DORNELAS, VILAR, 2014.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos para realização desta
pesquisa.
3.1 NATUREZA DA PESQUISA
Quanto à sua natureza a pesquisa classifica-se como estudo de casos múltiplos,
exploratória, descritiva, e abordagem qualitativa. Tais escolhas são justificadas a seguir (GIL,
2002):
 Exploratória: porque estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma
pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de
pressupostos/hipóteses. Além disso, se pretende possibilitar maior familiaridade com
um problema pouco explorado.
 Descritiva: porque visa à identificação, registro e análise das características, fatores ou
variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo, sem causar, nisso,
interferências.
 Abordagem qualitativa: por ser mais adequada à análise de processos. Além disso,
assim se classifica à medida que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito; o ambiente natural é a fonte para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave.
De acordo com Bagno (2014), o estudo de casos múltiplos visa ao aprofundamento da
teoria em diferentes experiências organizacionais. O autor cita ainda que: segundo Miguel
(2009), a pesquisa por estudo de casos pode ser realizada através de um ou mais casos,
dependendo do objetivo ou profundidade que se deseja obter; para O‘Connor et al. (2008) e
Kelley (2009), o estudo de casos múltiplos busca pela variedade em termos de indústrias
estudadas; Tao et al. (2010) justifica o estudo de caso pela característica exploratória da
pesquisa e seu direcionamento à construção teórica; e Gassmann et al.(2012) defendem o uso
de caso pela novidade e complexidade da questão de pesquisa.
Para Yin (2010), questões de pesquisa que começam com ―como‖, por terem um
cunho explanatório, direcionam para a adoção, como método de pesquisa, do estudo de caso.
Para o autor, o estudo de caso volta-se para eventos contemporâneos, conforme corroboram
Benbasat, Goldstein e Mead (1987). Adicionalmente, estudos de caso procuram obter
conhecimento mais aprofundado e delineado sobre o objeto de pesquisa (CRESWELL, 2010);
GIL, 2009).
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Os autores Cooper e Schindler (2016) acrescentam que este método visa a análise mais
detalhada e envolta no ambiente que o cerca de eventos que ocorrem em pouca quantidade,
permitindo obter particularidades a partir de fontes de informação diversas.

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA
Para a pesquisa bibliográfica foram utilizadas as seguintes fontes, consultadas no ano
de 2015 a 2017: livros nacionais e estrangeiros, o site Google Acadêmico, – Repositório
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), Repositório Institucional da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Europe E-Theses
Portal do Digital Access to Research Theses (DART-Europe), Banco de Teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Banco de Teses do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), o Directory Open Acess
Journals (DOAJ), anais de eventos científicos de destaque na área, tais como Simpósio de
Gestão da Inovação Tecnológica da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD), Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia
(ALTEC), Encontro da ANPAD (EnANPAD), entre outros, além de diferentes bases de
dados, como Scielo, Web of Science, e Portal de Periódicos CAPES, que levaram a vários
periódicos internacionais relevantes na área, tais como Journal of Management Information
System, International Journal of Management Reviews, Journal of Technology Management
Innovation, Journal of Information Technology, Tourism Management, Technovation, Journal
of Product Innovation Management e MIS Quarterly.
Como palavras-chave foram utilizadas15:
 Informação: informação/fluxo da informação/gestão estratégica da informação/ ciclo
de vida da informação/gestão da informação/fluxo informacional. Cerca de 30
materiais (livros, artigos e dissertações/teses) alinhados a esta pesquisa.
 Inovação: gestão da inovação/modelos de gestão da inovação. Cerca de 51 materiais
(livros, artigos e dissertações/teses) alinhados a esta pesquisa.
 Informação “e” inovação: combinação das palavras-chaves dos dois campos de
estudo anteriores. Cerca de 90 materiais (livros, artigos e dissertações/teses)
encontrados que relacionam os temas e que estão alinhados a esta pesquisa, mas sem a
proposta exata desta tese.
15

Esta quantidade de artigos sinalizados em cada palavra-chave tem refinamento com base no alinhamento com
o meu tema de pesquisa.

113

Para pesquisa empírica foi realizado um estudo de casos múltiplos em MPEs de
serviços de TI. As MPEs foram escolhidas devido à sua representatividade no cenário
brasileiro atual, bem como características que lhe são peculiares e instigam novas pesquisas,
como a existência de menores níveis hierárquicos, a menor formalização dos processos,
inclusive relacionados aos fluxos de informação na empresa, e a necessidade, bem como a
capacidade, limitada, mas não excludente, do gerenciamento de processos de inovação bem
organizados e eficientes para o aumento da competitividade (VILHA, 2014; MORAES;
ESCRIVÃO FILHO, 2006).
A seleção inicial de empresas de tecnologia se deu dada a criticidade do grau de
inovação inerente a este tipo de organização, cujos ciclos de vida dos produtos são rápidos, o
que faz delas bastante dependentes da inovação. Ademais, empresas de tecnologia possuem
maior familiaridade com as TICs, o que facilita o estudo dos demais aspectos da abordagem
integrativa da gestão da informação (softwares sociais/ ferramentas colaborativas e a
colaboração) além do fluxo informacional em si.
A partir da seleção de MPEs de tecnologia foi aplicado o Radar da Inovação
(BACHMANN & ASSOCIADOS, 2008, adaptado pelo SEBRAE, 2015) para verificar o grau
de maturidade atual da atividade de inovação das empresas, seguindo para a consulta das
mesmas sobre a aceitação para participação na pesquisa.16
O Radar da Inovação SEBRAE aplicado nas empresas de TI selecionadas para estudo
de casos múltiplos revelou, em geral, um grau de maturidade da atividade de inovação que as
configura como empresas do tipo ―Inovadora ocasional‖ e ―Inovadora sistêmica‖ (conforme
quadro 4), o que viabiliza a realização de pesquisas para esta tese. A média geral do radar nas
empresas variou de 3,1 a 4,6.
Os gráficos de radar (figuras 15 a 18) revelam a pontuação nas dimensões analisadas,
para cada uma das empresas de tecnologia. Tais gráficos foram gerados em julho de 2016.

16

O Termo de aceitação das 4 empresas estudos de caso está no APÊNDICE D.
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Figura 15- Radar da Inovação (Empresa ADSS PRESENÇA DIGITAL) - julho de 2016

Fonte: Direitos reservados ao SEBRAE (2015)

O Radar da Inovação da EMPRESA ADSS PRESENÇA DIGITAL (figura 15)
apresenta um Grau de Inovação (GI) geral de 3.9, o que a caracteriza, segundo Silva Néto e
Teixeira (2014), como uma Inovadora Ocasional. Dentre as dimensões analisadas, as que mais
se destacam, possuindo um GI de 5.0 são: (i) Plataforma- conjunto de componentes comuns,
métodos de montagem, recursos ou tecnologias que são usados de forma ―modular‖ na
construção de um portfólio ou família de produtos; (ii) Relacionamento- relação das pessoas
com as empresas e com os produtos; (iii) Organização- refere-se ao modo como a empresa
está estruturada, quais as parcerias estabelecidas e o papel e responsabilidade dos
colaboradores; e (iv) Ambiência inovadora- aspectos ligados à cultura de inovação, o que
inclui ousadia para testar novos produtos, relacionamento com fontes de conhecimento
externas à organização, valorização do conhecimento adquirido ou desenvolvido,
conhecimento sobre fontes de financiamento para a inovação e prática da experimentação
como ferramenta de trabalho.
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Figura 16- Radar da Inovação (Empresa INOVIT) - julho de 2016

Fonte: Direitos reservados ao SEBRAE (2015)

O Radar Da Inovação da EMPRESA INOVIT (figura 16) apresenta um Grau de
Inovação (GI) geral de 3.5, o que a caracteriza, segundo Silva Néto e Teixeira (2014), como
uma Inovadora Ocasional. Dentre as dimensões analisadas, as que mais se destacam,
possuindo um GI de 5.0 são: (i) Plataforma- conjunto de componentes comuns, métodos de
montagem, recursos ou tecnologias que são usados de forma ―modular‖ na construção de um
portfólio ou família de produtos; (ii) Marca- uma identificação visual que confere
personalidade ao negócio ou aos produtos; (iii) Relacionamento- relação das pessoas com as
empresas e com os produtos; e (iii) Rede- aspectos relacionados à conexão da empresa e seus
produtos aos clientes. Trata, essencialmente, dos recursos usados para a comunicação ágil e
eficaz entre a empresa e seus clientes para ou durante as transações. A inovação nessa
dimensão consiste em realizar melhorias na rede capazes de ampliar o valor das ofertas da
empresa e, consequentemente, de trazer benefícios logísticos.
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Figura 17- Radar da Inovação (Empresa IPQ TECNOLOGIA) - julho de 2016

Fonte: Direitos reservados ao SEBRAE (2015)

O Radar Da Inovação da EMPRESA IPQ TECNOLOGIA (figura 17) apresenta um
Grau de Inovação (GI) geral de 3.1, o que a caracteriza, segundo Silva Néto e Teixeira (2014),
como uma Inovadora Ocasional. Dentre as dimensões analisadas, as que mais se destacam,
possuindo um GI de 5.0 são: (i) Clientes- pessoas ou organizações que usam ou consomem
produtos para atender a determinadas necessidades. Os métodos de inovação centrados no
cliente divergem das abordagens tradicionais, caracterizadas pela busca da inovação por meio
de avanços tecnológicos ou da otimização dos processos comerciais.
Figura 18- Radar da Inovação (Empresa MAQHIN) - julho de 2016

Fonte: Direitos reservados ao SEBRAE (2015)
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O Radar Da Inovação da EMPRESA MAQHIN (figura 18) apresenta um Grau de
Inovação (GI) geral de 4.6, o que a caracteriza, segundo Silva Néto e Teixeira (2014), como
uma Inovadora Sistêmica. Dentre as dimensões analisadas, as que mais se destacam,
possuindo um GI de 5.0 são: (i) Oferta- produtos (bens ou serviços) oferecidos pela empresa
ao mercado. Inovar, nessa dimensão, significa oferecer novos produtos; (ii) Plataformaconjunto de componentes comuns, métodos de montagem, recursos ou tecnologias que são
usados de forma ―modular‖ na construção de um portfólio ou família de produtos; (iii)
Marca- uma identificação visual que confere personalidade ao negócio ou aos produtos; (iv)
Soluções- combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações capazes de
resolver um problema do cliente; (v) Relacionamento- relação das pessoas com as empresas
e com os produtos; (vi) Organização- refere-se ao modo como a empresa está estruturada,
quais as parcerias estabelecidas e o papel e responsabilidade dos colaboradores; (vii)
Presença- canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar seus produtos no mercado
e também aos locais em que esses itens podem ser adquiridos pelos consumidores; e (viii)
Rede- aspectos relacionados à conexão da empresa e seus produtos aos clientes. Trata,
essencialmente, dos recursos usados para a comunicação ágil e eficaz entre a empresa e seus
clientes para ou durante as transações. A inovação nessa dimensão consiste em realizar
melhorias na rede capazes de ampliar o valor das ofertas da empresa e, consequentemente, de
trazer benefícios logísticos.
Dentre as dimensões acima descritas as que mais se destacam, presentes em três das
quatro empresas, são Plataforma e Relacionamento, o que caracteriza certa maturidade
relacionada aos aspectos primários da inovação, por se tratar de recursos tangíveis e
intangíveis, respectivamente, necessários ao desenvolvimento da mesma. Vale chamar a
atenção também para a dimensão Ambiência de Inovação (cujo GI de 5.0 só foi alcançado
em 1 empresa), por se tratar de um elemento que reflete a cultura necessária para implantação
e implementação da inovação na organização.
As quatro empresas de tecnologia sediadas na cidade de Salvador-Bahia selecionadas
para estudo de casos trabalham com focos diferenciados, abrangendo desde projetos voltados
para prover soluções em sistemas, à terceirização de serviços de informática, o
desenvolvimento de sistemas, sites, aplicativos e portais web, bem como comunicação digital,
o que diversifica a pesquisa em empresas de serviços de TI por abordar atividades que,
embora sejam contingentes e da mesma natureza, possuem enfoques e dinâmicas diferentes.
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3.3 DESENHO DA PESQUISA
O desenho da pesquisa, figura 19, evidencia a sequência das etapas da pesquisa, bem
como o fluxo de execução das mesmas.

Figura 19- Desenho da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora (2017)
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3.4 FONTES DE DADOS
As fontes de dados caracterizam-se em três elementos:

3.4.1 Fontes Primárias:
- Representantes da organização: a partir da realização de entrevistas com
pessoas do nível estratégico e com colaboradores-chave do processo de inovação de cada
organização (estes dos níveis tático e operacional), bem como aplicação de questionário
semiaberto aos demais colaboradores, é possível coletar dados referentes à execução das
atividades de inovação na empresa, visto que análise de documentos e ferramentas digitais
não é suficiente, dada a dinamicidade inerente à atividade inovativa da organização. Os
atores que serão abordados são:
 Líder da organização (nível estratégico)- este cumpre o papel de gestor da inovação
na organização, atuando como principal (mas não único) decisor das ações de
inovação na empresa. A opção por entrevistar gestor(es) de nível estratégico justificase pela perspectiva de que estes são capazes de apresentar uma visão mais geral e
abrangente sobre a introdução de mudanças tecnológicas e organizacionais.e os
impactos dessas mudanças sobre a atividade de inovação da empresa.
 Gestor da Inovação (nível tático)- este ator é responsável pela organização e fomento
à atividade de inovação na empresa (seja em meio físico ou virtual). Acredita-se que
gestores de nível médio – nível tático – são fontes privilegiadas de informações sobre
a efetiva introdução das mudanças, dado que eles são os principais interlocutores entre
a alta direção e a força de trabalho, e, normalmente, os efetivos condutores dos
processos de mudança, aqueles cujas certezas e crenças, atitudes e comportamentos
são variáveis críticas do sucesso de iniciativas de transformação (SCHEIN, 2010).
 Representante dos colaboradores da empresa (nível operacional)- este representa os
principais agentes de mudança na organização- os colaboradores- no que correlaciona
a atividade de inovação na empresa. O conjunto da força de trabalho é uma voz
indispensável em pesquisas sobre mudanças organizacionais, especialmente ligadas à
atividade de inovação, que envolve toda a organização.
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3.4.2 Fontes Secundárias:
- Documentos da organização: análise de documentos gerados a partir das
atividades de inovação realizadas pelas empresas em estudo (exemplo: boards utilizados
nas atividades de inovação, portfólio (resumos) dos projetos de inovação, templates de
inovação, política de inovação, entre outros).
- Ferramentas digitais (Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas):
seleção das ferramentas digitais mais relevantes utilizadas pela organização para apoio às
atividades de inovação (exemplo: planos de ação, ferramentas do Ecossistema da Google,
ferramentas de gestão de projetos, ferramentas de cocriação, entre outras).

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos:
 Diário de anotações - técnica da observação (APÊNDICE A): a técnica da
observação foi utilizada como forma de contribuir para responder ao problema que
suscitou a investigação, na medida em que registra acontecimentos que representam a
gestão da inovação na empresa, bem como a utilização de tecnologias e sistemas de
informação durante o processo. A técnica da observação se desenha, para este
trabalho, da seguinte forma (PATTON, 2002):
- Observação estruturada (o observador registra acontecimentos por meio de aspectos
previamente definidos);
- Observação não participante (feita sem que haja interferência ou envolvimento do
observador na situação);
- Observação individual (realizada por 1 pesquisador);
- Observação direta e/ou indireta (registro da situação durante/depois da ocorrência).
 Entrevista (APÊNDICE B): as entrevistas semiestruturadas tiveram por objetivo
buscar entender, juntos aos atores de diversos níveis da organização - por meio dos
passos do processo de inovação trazidos por Tidd e Bessant (2015), bem como as
características da Abordagem Integrativa da Gestão da Informação, de Bergeron (1996)
-, como ocorre a gestão da informação no processo de inovação das organizações em
foco. As perguntas aqui elencadas passaram por um processo de validação, com
especialistas da área acadêmica e empresarial para garantir o entendimento das mesmas
pelos entrevistados, independente do nível que ocupam na organização (níveis
estratégico, tático, operacional).
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 Questionário (APÊNDICE C): os questionários semiabertos tiveram por objetivo
buscar entender, juntos aos atores de diversos níveis da organização - por meio dos
passos do processo de inovação trazidos por Tidd e Bessant (2015), bem como as
características da Abordagem Integrativa da Gestão da Informação, de Bergeron (1996)
-, como ocorre a gestão da informação no processo de inovação das organizações em
foco. As perguntas passaram por processo de validação para garantir o entendimento
das mesmas pelos investigados na organização (nível operacional).
3.6 TÉCNICA DE TRATAMENTO DOS DADOS
Para o tratamento dos dados obtidos a partir da aplicação dos questionários, entrevistas
e diário de anotações, foram elaborados, a partir da literatura pertinente, indicadores
qualitativos que permitissem a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção das informações coletadas junto às empresas pesquisadas, através de
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das informações coletadas.
(BARDIN, 2000).
Tal análise de conteúdo compreendeu, nesta pesquisa, a pré análise, exploração do
material e o tratamento dos resultados, tendo sido materializado nas seguintes ações: (i)
questionário: preenchimento no Google Forms, geração de gráficos automáticos por empresa
e por tema (compilando as quatro empresas), identificação de indicadores nas respostas
compiladas, análise e discussão à luz da literatura; (ii) entrevistas: transcrição dos dados,
compilação dos dados por empresa e por temas, perguntas e níveis ocupados pelos
entrevistados na organização (compilando as quatro empresas), identificação de indicadores
nas respostas dos entrevistados, análise e discussão à luz da literatura; (iii) diário de
anotações: registro das reuniões em documento em word, identificação de indicadores nas
respostas dos entrevistados, análise e discussão à luz da literatura.

3.7 MODELO DE ANÁLISE OPERACIONAL
O modelo de análise operacional apresentado no quadro 20 traz as dimensões teóricas
analisadas para este estudo, bem como seus componentes. O quadro compila também
elementos metodológicos utilizados para operacionalização desta pesquisa, tais como fontes
de evidências, instrumentos de coleta de dados, técnica de tratamento dos dados e algumas
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limitações operacionais. Os quadros 21 a 24 são um desdobramento do quadro 20,
apresentando os indicadores para cada conceito a ser trabalhado nesta tese.

Quadro 20- Modelo de Análise Operacional
MODELO DE ANÁLISE
Fonte de Dados
Conceito

Dimensão

Componentes/Indicadores

PROCESSO: Fluxo Informacional
GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

Organizacional

FERRAMENTAS: Softwares Sociais
e ferramentas colaborativas
PESSOAS: Colaboração

GESTÃO DA
INOVAÇÃO
Organizacional

Instrumento de
Coleta de Daqos

Processo de inovação: (i) Procura;
(ii) Seleção; (iii) Implementação; (iv)
Aprendizagem.

Fonte Secundária:
-Documentos (gerados a partir das
atividades de inovação)
- Ferramentas digitais (Softwares
Sociais/Ferramentas Colaborativas)
Fonte Primária:
-Representantes da organização (nível
estratégico, tático e operacional)

Fonte Secundária:
-Documentos (gerados a partir das
atividades de inovação)
- Ferramentas digitais (Softwares
Sociais/Ferramentas Colaborativas)
Fonte Primária:
-Representantes da organização (nível
estratégico, tático e operacional)

- Entrevista
semiestruturada
- Diário de
anotações
(observação não
participante)
- Questionário
semiaberto

-Entrevista
semiestruturada
- Diário de
anotações
(observação não
participante)
- Questionário
semiaberto

Técnica de
Tratamento de
Dados

Questões
Operacionais

- Análise de
conteúdo

- Análise de
conteúdo

Fonte: Elaborado pela autora (2016)
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Quadro 21- Quadro de Indicadores da Gestão da Inovação- Processo de Inovação

CONCEITO

DIMENSÃO

FASES DO PROCESSO DE INOVAÇÃO

INDICADORES

 Oportunidade de negócio
 Interação de forças internas e externas
 Detecção da oportunidade
 Análise das oportunidades encontradas
(S) Seleção da(s) oportunidade(s) de inovação
 Estratégia utilizada
encontrada(s)
 Ajustamento da ideia Melhoria do desempenho do negócio
 Investimentos em ideias que não se adequaram
AQUISIÇÃO
 Combinação de diferentes formas de conhecimentos
 Redução das incertezas
 Investimento em P&D
 Transferência de Tecnologia
 Diferentes graus de impacto da inovação
 Conflitos de interesse entre a equipe
 Criação de condições para inovação eficaz
EXECUÇÃO
 Mercado preparado para o lançamento do novo serviço
(I) Implementação da inovação selecionada.
 Maior utilização dos recursos disponíveis
Subfases: (Ia) Aquisição; (Ie) Execução; (Il/s)
 Maior comprometimento da equipe
Lançamento/Sustentação
 Adequada divisão de tarefas.
 Interação das atividades da empresa
LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO
 Nova coleta de informações
 Foco nas necessidades dos consumidores
 Converter o conhecimento sobre o serviço em interesse
 Disponibilização de capacitação e treinamento
 Preparação de mercado
 Marketing do novo produto
 Manutenção da inovação, se necessário, modificando-a.
 Reinício do ciclo de inovação
(A) Aprendizagem com o processo de inovação  ―Reinovação‖ (aperfeiçoamento da inovação)
 Aprendizagem com sucesso e fracasso
Fonte: Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Tidd e Bessant (2015)
(P) Procura de oportunidades para inovar

GESTÃO DA
INOVAÇÃO
(PROCESSO DE
INOVAÇÃO)

ORGANIZACIONAL
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Quadro 22- Quadro de Indicadores da Gestão da Informação- PROCESSO (Fluxo Informacional)
CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL


DAS

-Busca de exigências de
informação.
-Acompanhamento constante
dos analistas da informação aos
gerentes.
-Entendimento das tarefas
administrativas e necessidades
informacionais, por parte dos
analistas de informação.
-Informação-chave:
constituição, limites e fontes.

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(ELEMENTO PROCESSOFLUXO
INFORMACIONAL)

OBSERVAÇÃO
ATIVIDADES
GERENCIAIS

ORGANIZACIONAL

(FIi) Identificação das
necessidades e requisitos de
informação



FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS
DOCUMENTOS
MAIS
IMPORTANTES PARA A
EMPRESA

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

-Documento:
identificação,
estrutura, contexto e quantidade
de
informação
a
ser
disponibilizada, armazenada e
protegida.


MAPEAMENTO
INFORMAÇÃO
DISPONÍVEL

DA

-Mapa
da
Informação
Corporativa: tipos de recursos
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CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

informacionais,
fontes
e
localizações,
unidades
organizacionais
responsáveis,
serviços e sistemas a eles
associados.
- Informação: excesso, escassez,
classificação/categorias
e
localização rápida pelo usuário.


MAPEAMENTO
NECESSIDADES
INFORMAÇÃO

DAS
DE

- Necessidades informacionais
atendidas e não atendidas.
- Desenvolvimento de produtos
informacionais
orientados
especificamente para cada grupo
e necessidade.
- Ampliação da utilidade da
informação quanto à propensão
dos usuários de aplicá-la em
benefício da organização.
- Conhecimento dos clientes da
informação, visto que possuem
necessidades
informacionais
distintas.
-Entendimento
das
informações necessárias e de
como serão utilizadas.


ADMINISTRAÇÃO DOS
REQUISITOS
E
SISTEMAS
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CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

- Gestão dos requisitos do
sistema: extrair, organizar e
documentar.
-Administração
da
informação:
processo
sistematizado e adaptável às
mudanças.
 ASPECTOS GERAIS DA
OBTENÇÃO:
- Canais e sistema de coleta
adequados (estratégias e sistemas
de informação).
-Fontes (útil, relevante, oportuna
e livre de ambiguidade e erro) e
critérios (formato dos dados,
convenções
de
nomes/identificações,
status,
combinação e separação de
registros) de informação.
(FIo) Obtenção de informações



MONITORAÇÃO
AMBIENTAL

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

- Ambiente externo: coleta e
análise do ambiente externo da
organização de informações de
mercado,
concorrentes,
de
evoluções
tecnológicas,
tendências
políticas,
e
socioeconômicas.
-Ambiente
interno:
identificação de melhora na
capacidade das organizações de
enfrentar
contingências
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CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

ambientais e de responder aos
desafios que se apresentam.
 ADAPTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO
AOS
REQUISITOS
DO
USUÁRIO
- Apresentação da informação:
padronização,
nível
de
detalhamento, formatação e
estrutura
da
informação,
adequação do estilo e adaptação
da linguagem.

(FIt) Tratamento das
informações

DA

- Critérios: assuntos, categorias
de informação e conhecimento,
múltiplas dimensões.


(FIdi) Distribuição das
informações

CLASSIFICAÇÃO
TEMÁTICA
INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
INFORMAÇÃO
QUANTO
REQUISITOS
SEGURANÇA

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

DA
AOS
DE

- Requisitos de segurança:
separação das informações com
base nos requisitos próprios de
proteção
(valor,
impacto,
independência, mutabilidade).
 ASPECTOS GERAIS DA
DISTRIBUIÇÃO:

PROCURA
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CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL
- Métodos: demanda/oferta.
- Gestão: decisão quanto a
terceiros (clientes, investidores,
fornecedores e imprensa) de
modo
a
equacionar
as
necessidades de comunicação e
de
intercâmbio
de
das
informações com os públicos
externos.
- Canais: intercâmbios mais
estruturados e baseados em
sistemas informatizados aos
contatos pessoais regulares.


MECANISMO
BUSCA
LOCALIZAÇÃO
INFORMAÇÃO

*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

DE
E
DA

-Qualidade: classificação
temática da informação e
mecanismos de busca e
localização.
-Acesso: disponibilização e uso
eficientes
da
informação,
mediante o uso de um sistema de
classificação e recuperação de
informações.
 ASPECTOS GERAIS DO
USO:
(FIu) Uso das informações

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

- Comportamento do usuário:
estímulos
(compartilhamento,
poder decisório, controle ao uso

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*

130

CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

abusivo), procura, absorção,
acumulação, troca, incorporação,
descarte da informação para
decisão, além do uso ou não de
TICs para tais ações.
- Avaliação da informação:
valorização do intercâmbio de
informações e a incorporação
desse elemento na avaliação de
desempenho.
 ASPECTOS GERAIS DO
ARMAZENAMENTO:

APRENDIZAGEM

- Gestão: descentralização da
guarda de informações na
organização e identificação da
estratégia adequada.

(FIa) Armazenamento das
informações

(FIde) Descarte das
informações

CÓPIAS
RESERVA
(BACKUP)
- Requisitos de segurança:
identificação da cópia adequada,
retorno
de
aplicações
e
informações críticas o mais
rápido possível, diminuição de
custos de administração e
mecanismos de proteção para
guarda
permanente
de
documentos que dependem do
meio em que o documento foi
produzido
(Tabela
de
Temporalidade e uso de TICs).
 ASPECTOS GERAIS DO
DESCARTE:

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
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CONCEITO

DIMENSÃO

ETAPAS DO FLUXO
INFORMACIONAL

INDICADORES DO FLUXO
INFORMACIONAL

- Critérios: obsolescência ou
perda de utilidade.
- Segurança do descarte:
obediência às normas legais,
políticas operacionais e de
exigências internas, bem como
destruição segura, seja para
meios impressos (máquinas
fragmentadoras) ou digitais
(Softwares adequados).
Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Beal (2012) e Tidd e Bessant (2015)

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

Quadro 23- Quadro de Indicadores da Gestão da Informação- FERRAMENTAS (SS/Ferramentas Colaborativas)

CONCEITO

DIMENSÃO

PROPRIEDADES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS




GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(ELEMENTO
FERRAMENTASSS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS)

ORGANIZACIONAL

(SSa) Autoração de conteúdo
online







INDICADORES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS
Geração conjunta de conteúdo
online.
Distribuição de atribuições.
Compartilhamento
de
conhecimentos,
competências,
experiências e ideias.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação simultânea ou não.
Atuação espontânea ou não.
Atuação ativa ou passiva.
Reflexão
de
ações/Lições
Aprendidas.

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

132

CONCEITO

DIMENSÃO

PROPRIEDADES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS




(SSe) Edição em grupo de
informações online









(SSao) Auto-organização de
informações online







INDICADORES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS
Colaboração para geração
conjunta de um produto
centralmente armazenado.
Distribuição de atribuições.
Compartilhamento
de
conhecimentos,
competências,
experiências e ideias.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação
simultânea,
essencialmente
em
grupos
restritos.
Atuação espontânea ou não.
Atuação ativa ou passiva.
Reflexão
de
ações/Lições
Aprendidas.
Criação de comunidades e
recursos valiosos, espontâneos
e evolucionários.
Compartilhamento
de
conhecimentos,
competências,
experiências e ideias.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação simultânea ou não.
Atuação espontânea.
Atuação ativa.
Reflexão
de
ações/Lições
Aprendidas.

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

133

CONCEITO

DIMENSÃO

PROPRIEDADES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS



(SSrs) Formação e
manutenção das redes sociais










(SSp) Pesquisa distribuída de
informações online










(SSic) Inteligência coletiva
(saber das multidões)




INDICADORES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS
Captura de saberes
Compartilhamento
de
conhecimentos,
competências,
experiências e ideias.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação simultânea ou não.
Atuação espontânea.
Atuação ativa ou passiva.
Reflexão
de
ações/Lições
Aprendidas.
Divulgação de problemas para
os quais necessita de ajuda.
Distribuição de atribuições.
Compartilhamento
de
conhecimentos,
competências,
experiências e ideias.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação simultânea.
Atuação espontânea ou não.
Atuação ativa ou passiva.
Reflexão
de
ações/Lições
Aprendidas.
Geração de respostas a partir
de um grupo disperso.
Distribuição de atribuições.
Compartilhamento
de
conhecimentos,
competências,
experiências e ideias.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação simultânea.
Atuação espontânea ou não.

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM
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CONCEITO

DIMENSÃO

PROPRIEDADES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS



INDICADORES DOS
SS/FERRAMENTAS
COLABORATIVAS
Atuação ativa ou passiva.
Reflexão
de
ações/Lições
Aprendidas.

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Miranda e Santos (2015); West e Gallagher (2006); Jue et al.( 2010); Awazu et al.( 2009); Song e Song
(2010)

Quadro 24- Quadro de Indicadores da Gestão da Informação- PESSOAS (Colaboração)
CONCEITO

DIMENSÃO

ASPECTOS DE
COLABORAÇÃO
(Cc) Compartilhamento de
objetivos de ações ou projetos
de inovação




GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
(ELEMENTO
PESSOASCOLABORAÇÃO)


ORGANIZACIONAL




(Ccr) Co-realização de ações e
projetos de inovação





INDICADORES DE
COLABORAÇÃO
Relação direta de trocas que
envolvem
pessoas
que
CONSTROEM ações ou
projetos conjuntamente.
Trocas
de
informações
(voluntária
ou
involuntariamente).
Atores internos e externos à
organização.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação síncrona ou assíncrona.
Reflexão
das
ações/Lições
Aprendidas.
Relação direta de trocas que
envolvem
pessoas
que
REALIZAM
ações
ou
projetos conjuntamente.
Trocas
de
informações

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
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CONCEITO

DIMENSÃO

ASPECTOS DE
COLABORAÇÃO





(Ccoo) Coordenação das
atividades de inovação








(Ccm) Comunicação das
atividades de inovação









INDICADORES DE
COLABORAÇÃO
(voluntária
ou
involuntariamente).
Atores internos e externos à
organização.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação
síncrona
ou
assíncrona.
Reflexão das ações/Lições
Aprendidas.
Delineamento de tarefas e
procedimentos.
Eficiência nas ações de forma
encadeada e bem definida.
Atores internos e externos à
organização.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação síncrona.
Reflexão
das
ações/Lições
Aprendidas.
Contato
contínuo
com
interlocutores
conectados
online.
Anonimato
Privacidade
Trocas
de
informações
(voluntária
ou
involuntariamente).
Atores internos e externos à
organização.
Atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
Atuação assíncrona.

FASES DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM

PROCURA
*
SELEÇÃO
*
IMPLEMENTAÇÃO
*
APRENDIZAGEM
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FASES DO PROCESSO DE
INDICADORES DE
INOVAÇÃO
COLABORAÇÃO
 Reflexão
das
ações/Lições
Aprendidas.
(Ci) Interatividade (síncrona e
 Interação ativa entre emissor e
assíncrona) das ações e
receptor (recurso, meio ou
informações de inovação
processo de comunicação).
 Trocas
de
informações
PROCURA
(voluntária
ou
*
involuntariamente).
SELEÇÃO
 Atores internos e externos à
*
organização.
IMPLEMENTAÇÃO
 Atores concentrados ou dispersos
*
geograficamente.
APRENDIZAGEM
 Atuação síncrona.
 Reflexão
das
ações/Lições
Aprendidas.
Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Oven-Smith e Powell (2004); Freeman (1992); Hagedoorn (1993); Cohen e Levinthal (1990); Decoster (2015); Rohmann ,
Heuschneider e Schumann (2014); Zaninelli (2013); Ellis, Gibbs e Rein (1991); Correia Neto; Dornelas; Vilar (2014)
CONCEITO

DIMENSÃO

ASPECTOS DE
COLABORAÇÃO
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção é destinada a apresentação e discussão dos resultados de coleta. Para
otimizar a escrita e a leitura serão utilizados, ao longo do texto, as seguintes nomenclaturas:
Nomenclatura das empresas:
INOVIT CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TI- INOVIT
ADSS PRESENÇA DIGITAL- ADSS
MAQHIN SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- MAQHIN
IPQ SISTEMAS- IPQ
Nomenclatura dos entrevistados:
Entrevistado de nível estratégico- (entrevistado EST.)
Entrevistado de nível tático- (entrevistado TAT.)
Entrevistado de nível operacional- (entrevistado OPE.)

4.1

APRESENTAÇÃO

POR

ESTUDO

DE

CASO:

DESCRIÇÃO

DAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
4.1.1 Estudo de caso 1- INOVIT Consultoria e Soluções em TI
A INOVIT Consultoria e Soluções em TI foi fundada em 1995 e conta com 19
colaboradores (dos quais três responderam a entrevista e mais oito responderam o
questionário). Seu foco de atuação é a oferta de serviços e soluções na área de TIC, como
suporte a servidores e internet, implantação de políticas de segurança e monitoramento de
servidores. O nome da empresa já tinha por objetivo trazer em si os valores da inovação e
tecnologia, mesmo em uma época em que não se falava muito em inovação ainda aqui no
Brasil (entrevistado EST)

4.1.1.1 Fase da Procura
4.1.1.1.1 Descrição geral da Fase da Procura
Na pesquisa se identificou que o que motiva a INOVIT a captar oportunidades de
inovação é o movimento cíclico das tecnologias, que mudam rapidamente (entrevistado
EST), a busca por solução das dores da organização, trazendo consigo inovações mais de
cunho incremental e organizacional (entrevistado TAT.), e a busca pela inovação em
processos, tornando-se excelência no que ela faz (entrevistado OPE.).
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Dois dos três entrevistados julgam que a INOVIT usa uma estratégia mais ofensiva no
mercado (entrevistados EST. E OPE.), na medida em que está sempre buscando lançar
coisas novas. O entrevistado TAT. acredita que a estratégia é mais defensiva porque ainda
observa na gerência uma limitação quanto ao uso de novas ferramentas, bem como um certo
receio de inovar bruscamente e perceber depois que o mercado não está precisando
necessariamente da inovação proposta.
No questionário, 5/8 colaboradores17 sinalizam que o maior motivo para a busca por
oportunidades de inovação na INOVIT é o desejo voluntário de saber o que pode melhorar a
organização como um todo, seguido da necessidade de conhecer, de forma direcionada, os
ambientes interno e externo da organização e atuar neles, se apropriando da informação para a
tomada de decisão, e bem raramente – e de forma contrária à dos entrevistados –, pelas
estratégias ofensiva e defensiva.
As entrevistas mostraram que as oportunidades de inovação na INOVIT são captadas
de três formas: pela constante observação do mercado, através da participação em eventos,
associações, entidades e grupos de interesse; pela busca interna junto aos colaboradores, com
rotinas e dinâmicas, em sua maioria criativas, direcionadas para isso; e pelo uso de
tecnologias apropriadas que permitam coletar informações externas via observação, como as
redes sociais ou websites específicos, ou informações internas via participação, como a
INTRANET e ferramentas colaborativas diversas.
De forma geral, as informações provenientes da busca por oportunidades de inovação
são organizadas pelo entrevistado TAT. que utiliza, além de registros impressos, uma pasta
digital compartilhada para guarda de documentos, como templates de inovação, Política de
Inovação (ver anexo A), atas de reuniões, desenhos de fluxogramas. O mesmo entrevistado
citou ainda outros recursos que também são utilizados para essa finalidade, como kanbans
(quadros de acompanhamento de tarefas) ou outras ferramentas que permitem apenas o
registro de informações (sem interação), e também recursos dinâmicos, que permitem
interação entre os membros da organização, como bancos de ideias, programa de desenho de
fluxogramas, fóruns internos, documentos de geração e edição compartilhados, gerenciador de
tarefas colaborativo entre outras.

17

Formato de apresentação da quantidade de colabradores que, efetivamente, responderam o questionário,
dentrodo universo solicitado. Exemplo: 5 de 8 colaboradores responderam ao questionário. O mesmo se aplica
aos demais.
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Como principais viabilizadores nesta fase do processo de inovação, os entrevistados
destacam: a familiaridade dos colaboradores com diferentes tecnologias, dada a natureza da
atividade (entrevistado EST.); uma liderança inovadora, que investe e participa de ações
voltadas para este movimento (entrevistados TAT. E OPE.); a conexão com parceiros que
fomentam a temática da inovação, seja via treinamento ou atualizações; e a disponibilidade e
acesso a tecnologias livres e moldáveis ao processo de inovação.
Como desafios, os entrevistados destacam a colaboração e o compartilhamento
espontâneo, o engajamento de todos nas atividades de inovação, bem como a capacidade de
motivação, seja intrapessoal (entrevistado EST.) ou intraorganizacional (entrevistado
TAT.), características importantes, cujas deficiências comprometem o estabelecimento da
inovação como uma parte da cultura organizacional.

4.1.1.1.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL
O desenho do fluxo informacional da INOVIT na fase de busca por oportunidades de
inovação é apresentado da seguinte maneira.

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A INOVIT gere esta etapa na
captação de oportunidades de
inovação por meio do mapeamento
constante do ambiente interno para
identificar o que falta e o que já
possui
como
seu
diferencial
competitivo,
analisar
aspectos
relevantes do seu processo, bem
como as dores da organização. Já no
ambiente externo a INOVIT conta
com o monitoramento de eventos e
cursos, sites e mídias sociais para a
identificação de tendências.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 20- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação INOVIT- FASE DA PROCURA
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A INOVIT gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio da coleta
de informações e ideias via participação, no
ambiente interno, em reuniões presenciais com
suporte de templates de inovação e no uso de
plataformas colaborativas (INTRANET). Já no
ambiente externo a INOVIT conta com a
participação em eventos, inserção em
instituições de interesse, bem como
monitoramento das mídias sociais.

A INOVIT gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio do uso de
templates para sistematizar as informações
coletadas e avaliar o seu alinhamento com o
propósito da organização, bem como ferramentas
colaborativas, tais como o Trello (kanban), que
organiza e acompanha as informações por ordem
de prioridade, e o MindMeister, que desenha o
fluxograma de processos.

(G. Inf.) Distribuição
A INOVIT gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio da troca
constante de informações no ambiente interno via
Comissão Técnica de Inovação, bem como com o
uso da INTRANET, e, em menos escala, do
Trello e Evernote. Já no ambiente externo a
INOVIT distribui as informações coletadas nesta
fase via WhatsApp, participação em eventos,
inserção em instituições de interesse, bem como
monitoramento das mídias sociais.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A INOVIT gere esta etapa na captação de oportunidades de
inovação por meio do registro automático e compartilhado na
INTRANET (que hoje é o banco de ideias da empresa), do Trello
(kanban) e ASANA (gerenciador de tarefas), de uso mais
individual ou parcialmente compartilhado, e do Google Forms,
para anotações rápidas e compartilhadas.

A INOVIT gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio da troca de
informações internas e externas à organização
(voluntária e involuntariamente) que permitem
encontrar novo conhecimento a ser usado para
identificação de oportunidades. No ambiente interno
tal troca ocorre via reuniões informais e uso de
plataformas colaborativas (INTRANET). Já no
ambiente externo a troca ocorre via participação em
eventos, inserção em instituições de interesse, bem
como monitoramento das mídias sociais.

(G. Inf.) Descarte
A INOVIT gere esta etapa na captação de oportunidades de inovação por meio do mapeamento
constante do ambiente interno para identificar o que falta e o que já possui como seu diferencial
competitivo, analisar aspectos relevantes do seu processo, bem como as dores da organização.
O desalinhamento leva ao descarte ou à postergação do uso.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)

141

142

ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na identificação e captação de oportunidades de inovação, a pesquisa mostrou que a
INOVIT utiliza diferentes tecnologias com características que se complementam, permitindo
a coleta de informações no ambiente interno e externo à organização.
Para a coleta de informações no ambiente externo, os entrevistados citam websites de
notícias em geral, redes sociais, especialmente o Facebook, onde se observa o movimento e a
tendência dos (potenciais) consumidores - em uma interação ativa e passiva -, e até grupos no
WhatsApp - interação ativa e passiva, bem como simultânea -, que, como o entrevistado
EST. afirma, ―[...] funciona como ferramenta de coleta e repositório de informações‖.
O entrevistado EST. comentou a criação de um website específico para trocas de
informações e ideias pertinentes ao negócio chamado Empreendesários (ver figura 21). O site,
cuja participação é espontânea, porém pré-avaliada, conta com postagens de eventos
relacionados ao negócio, registros de encontros dos parceiros, como modo de fortalecer a rede
de relacionamentos, e testemunhos de quem faz parte do grupo.
Figura 21- Homepage do site Empreendesários

Fonte: https://www.empreendesarios.com.br/

O entrevistado TAT. complementa a coleta de informações no ambiente externo por
meio do acesso a sites de conteúdo específico, como o Cemitério de Startups, criado para
empreendedores compartilharem os motivos que os fizeram fracassar na criação de uma
startup; participação em eventos online; assinatura de newsletters focados em inovação, como
a ENDEAVOR, voltada para instrutoria (vídeos, cursos, entrevistas, histórias etc), e o
99JOBS, que auxilia as organizações na identificação de talentos alinhados ao propósito e
valores da organização, o que impacta diretamente na capacidade da empresa de captar

143

oportunidades de inovação, bem como dá diversas dicas de inovações incrementais ao
ambiente de trabalho.
O entrevistado TAT. comenta o uso das ferramentas Skype, um software que permite
comunicação pela Internet através de conexões de voz e vídeo, e o Google Forms, um editor
de texto compartilhado pertencente ao Ecossistema da Google, para a coleta de informações
externas, especialmente junto ao cliente, seja para melhorar algo na organização ou para
coletar informações para criação de algo completamente novo. Ambas as ferramentas
possibilitam o compartilhamento, simultâneo, de conhecimentos, competências, experiências
e ideias entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, o que gera aprendizado para
todas as partes envolvidas. O mesmo entrevistado complementa o uso das redes sociais para a
busca por ideias para inovação, a partir da postagem de um quiz que, em certa ocasião,
investigava ―como estimular os colaboradores à inovação dentro da empresa‖, configurando
uma espécie de crouwdsourcing.
O entrevistado OPE. complementa a coleta de informações para oportunidades de
inovação na empresa a partir do sistema de ouvidoria (via telefone), que visa realizar pesquisa
de satisfação junto aos clientes duas vezes ao ano.
Em se tratando da captação de oportunidades de inovação, pesquisas revelam que as
fontes internas são igualmente relevantes neste processo. Neste caso, os entrevistados
trouxeram o uso do SisJOIN (ver figura 22).
O SisJOIN é um software colaborativo de apoio à gestão da inovação, incluso na
Tecnologia JOIN, que permite a busca, apreensão, criação e disseminação de informações e
conhecimentos sobre inovação, tendo sido construído utilizando tecnologias livres. Este
sistema dá suporte à atividade de inovação por meio das seguintes ações:


Disponibilização de conteúdo de inovação aplicado pela Tecnologia JOIN, para

apropriação dos colaboradores da empresa adotante;


Disponibilização de ferramentas de apoio à atividade de inovação;



Planilhas de Estudo da Viabilidade Econômica (EVE);



Espaço para organização e arquivamento de material gerado a partir da

atividade de inovação na empresa;


Espaço para programação do calendário das atividades de inovação;



Disponibilização dos indicadores de inovação ―Sistema de Indicadores de

Inovação‖ e ―Matriz de Maturidade‖, que facilitam o monitoramento e a avaliação do
desempenho e da evolução da atividade de inovação da empresa;
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Espaço para registro de todos os Eventos de inovação, para acompanhamento

da atividade de inovação;


Controle do programa de pontuação e premiação para a participação na

atividade de inovação;


Espaço para proposição, refinamento e votação de ideias e desafios para

inovação;


Criação de Fóruns de Discussão, Comunidades de Prática e Comunidades de

Interesse;


Mecanismos de busca de auxílio, junto aos demais usuários do sistema

integrantes da empresa cliente, para a solução de problemas simples do cotidiano;


Acesso a página de compartilhamento de informações, vídeos, links e fotos

com os colegas, bem como envio de mensagens particulares.
A partir do uso deste software, que foi descontinuado pela empresa, era possível, por
meio de um banco virtual, coletar, internamente, entre todos os setores, ideias para inovações,
bem como submetê-las a votação e destinação final (arquivamento ou descarte). A ferramenta,
na época de uso espontâneo, permitia a atuação conjunta de atores dispersos, configurando,
dadas as suas características, a geração conjunta de conteúdo e a disposição de um espaço
fértil para a reflexão de ações/lições aprendidas.
Figura 22- Software colaborativo SisJOIN

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)
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Os entrevistados apontaram que a Intranet da empresa (figura 23 vem
substituindo, em certa medida, este software que, embora não seja tão dinâmica e nem
tenha uma interface criativa e amigável como o SisJOIN, ainda permite a conexão entre
atores internos – alguns dispersos geograficamente – para a disseminação e captação de
ideias para inovações.
Figura 23- Homepage da INTRANET INOVIT

Fonte: Empresa INOVIT (2017)

Os demais colaboradores revelam nas respostas ao questionário que ocorre muito
mais identificação e coleta de informações intra – e de forma individualizada – (5/8
colaboradores) do que interorganizacionalmente (2/8 colaboradores), e que, ao ocorrer,
estas são em sua maioria, de forma presencial e informal (5/8 colaboradores), com o uso
de jogos interativos, de ideação, preenchimento de templates, eventos, e de forma virtual
e informal (4/8 colaboradores).
O entrevistado TAT. cita o uso – ainda de forma incipiente - de algumas
ferramentas colaborativas para registro e acompanhamento das informações coletadas
nesta fase do processo de inovação, como o Trello, um sistema de quadro virtual para
gerenciamento de tarefas que segue o método "kanban" (ver figura 24) e o Evernote, um
software destinado a organização da informação pessoal mediante um arquivo de notas.
Em tempo, muitas informações compiladas nesta fase são enviadas por email
(INTRANET), para conhecimento de todos os colaboradores.
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Figura 24- Board Trello

Fonte: Internet (nov. 2017)

Os resultados da análise dos questionários revelam o uso de outras ferramentas
tecnológicas de suporte a esta fase do processo de inovação: o Google Drive, um serviço de
armazenamento e sincronização de arquivos da Google; o Any Do, um aplicativo
multiplataforma que tem como objetivo administrar as tarefas; o pacote Office 365; o OTRS,
um sistemas de tickets flexível baseado na web e utilizado para Atendimento ao Cliente,
Help Desk e Gestão de Serviços de TI; e o Logmein, é uma suite de software que fornece
acesso remoto a computadores através da Internet. Destacam-se aqui propriedades
colaborativas das tecnologias, tais como produção conjunta de conteúdo online, captura de
saberes, divulgação de problemas para os quais necessita de ajuda e geração de respostas a
partir de um grupo disperso.
Os entrevistados entendem que o uso de tais tecnologias viabiliza a coleta de ideias e
oportunidades de inovação, especialmente em um ambiente em que as pessoas já estão
familiarizadas com o acesso digital. Sobre isso, o entrevistado TAT. fez o seguinte
comentário: ―[...] na internet coleto muitas informações, artigos e cases para eu estudar e
poder, assim, inovar‖. Entretanto, se apropriar, espontaneamente, das diversas ferramentas
colaborativas disponíveis para auxílio à captação de oportunidades de inovação ainda é um
desafio, revelam os entrevistados EST. e TAT.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a identificação de oportunidades de inovação, a INOVIT apresenta aspectos
de colaboração, seja no ambiente interno ou externo à organização. Com base nas entrevistas,

147

constata-se que isto ocorre especialmente por meio da participação da empresa em cursos e
eventos, ou no uso de Softwares Sociais e ferramentas colaborativas para o mesmo fim. As
participações, em geral, são voluntárias, e normalmente entre atores concentrados
geograficamente, o que configura muito mais ações presenciais do que virtuais na INOVIT.
Percebendo a colaboração na captação de informações no ambiente externo, o
entrevistado EST. relatou:
[...] quando a gente participa de um evento a gente busca pessoas que conheçam o
assunto. Um dos nossos coordenadores visitou uma empresa do mesmo ramo, só que
maior, e trouxe pra gente como ela funciona. Breve vamos visitar uma empresa de
admissão de funcionários bem inovadora, para aprender com eles como fazer.

A figura 25 ilustra cenas de eventos que a INOVIT participou e que, dada a
configuração criativa e interativa, estimulam a colaboração entre atores.
Figura 25- Eventos INOVIT

Fonte: Empresa INOVIT (2017)

Ainda neste sentido, os entrevistados declaram que colaboração interorganizacional
também se dá através da participação em associações, como a Câmera Americana de
Comércio (AMCHAM), que tem por objetivo prover conteúdo que facilite relações
empresarias e de negócios, bem como estabelece ponte de relacionamento de seus sócios com
governo e outras instituições e entre Brasil e Estados Unidos, e a Associação de Jovens
Empreendedores (AJE), que visa à disseminação de uma cultura do empreendedorismo no
Estado da Bahia através da realização de palestras, workshops, talk shows, cursos e eventos
interativos.
Quanto à participação em eventos, a colaboração se materializa por aspectos de
interação ativa entre emissor e receptor. Já no caso da participação em associações, a
colaboração é muito mais desenhada por aspectos de compartilhamento de objetivos,
eventualmente a correalização de ações e projetos conjuntos, e interatividade, sendo, em
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ambos os casos, uma troca de informações síncrona/assíncrona, voluntária, e que tende à
reflexão das ações/lições aprendidas.
O entrevistado OPE. afirma, ainda, que realiza a pesquisa de satisfação com o cliente
duas vezes ao ano, e que esta colaboração, por meio da interação voluntária e inclusive entre
atores dispersos geograficamente, também é fonte de oportunidades de inovação.
Referente a colaboração para captura de ideias inovadoras dentro da própria
organização, os entrevistados citam a realização de algumas atividades internas para estimular
a interação, como reuniões informais e voluntárias acompanhadas do preenchimento de
templates de inovação, a exemplo do Mapa Mental (figura 26), que busca identificar
visualmente elementos – dimensões, conceitos, atores, aspectos etc. – relacionados ao tema
em estudo, e o Quadro de Oportunidades (figura 27), que auxilia na identificação de
problemas e soluções de forma sistêmica e contingencial.
Figura 26- Template Mapa Mental INOVIT

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia/ Empresa INOVIT (2017)
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Figura 27- Template Quadro de Oportunidades INOVIT

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia/ Empresa INOVIT (2017)

Em coleta via Diário de Anotações (abril e julho de 2017), um dos eventos
promovidos pela INOVIT corroborou, com clareza, a colaboração interna, ao designar a maior
parte das atividades para palestrantes internos, ou seja, colaboradores que trouxeram, para
explanação, temas e dinâmicas de interesse próprio. Ao mesmo tempo, os temas abordados,
como comportamento organizacional, motivação pessoal e ambiente feliz, convergiram para
isso.
Quanto ao compartilhamento e a correalização de objetivos de ações ou projetos de
inovação, a coordenação e comunicação das atividades de inovação e à interação síncrona e
assíncrona das ações e informações de inovação, que são aspectos da colaboração, – o estudo
revelou a formação de uma Comissão Técnica de Inovação na INOVIT, que foi instituída no
âmbito da incorporação da Tecnologia JOIN pela empresa, que é uma tecnologia de gestão da
inovação desenvolvida pelo Instituto Euvaldo Lodi/Bahia (IEL), pertencente à Federação das
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Tal tecnologia é um instrumento de apoio à
estruturação dos esforços de inovação, que inclui, além da sua metodologia, ferramentas
digitais de colaboração e gestão do conhecimento.
O JOIN se caracteriza por: (i) uma analogia ao mundo do futebol, para facilitação da
sua aplicação na organização; (ii) elementos estéticos, como cores e desenhos; (iii) um quiz
(jogo de vídeo baseado KINECT) com os conceitos básicos na área; (iv) jogos de inovação e
ideação, executáveis presencial e virtualmente; (v) modelos que transformam complexo
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conteúdo de trabalho - estratégia e projeto de gestão, por exemplo - em questões mais
acessíveis e práticas; e (vi) o reconhecimento dos indivíduos envolvidos com esta tecnologia
por meio de um programa de gamificação e recompensa. Além disso, a tecnologia sugere a
incorporação de atividades culturais no local de trabalho e de lazer, como caminhos para
promover a criatividade e a interação.
A aplicação do JOIN na configuração organizacional é conduzida por um comitê de
inovação de sete a nove pessoas, de nível hierárquico, áreas e formações profissionais
diferentes, orientados por um consultor no primeiro ano de aplicação.
Segundo o entrevistado OPE., é no âmbito da Comissão Técnica que as ações de
inovação para a captura por oportunidades são, de forma colaborativa, definidas, estimuladas,
viabilizadas e acompanhadas.
Os demais colaboradores investigados por questionário revelam que ocorre muito mais
identificação e coleta de informações intra – e de forma individualizada – (5/8 colaboradores)
do que interorganizacionalmente (2/8 colaboradores), e que, ao ocorrer, estas são em sua
maioria, de forma voluntária, presencial e informal (5/8 colaboradores), com o uso de jogos
interativos, de ideação, preenchimento de templates, eventos, e menos de forma virtual e
informal (4/8 colaboradores).
Em coleta por meio de Diário de Anotações (abril e julho de 2017) foi confirmado o
uso de templates impressos, para a busca por oportunidades de inovação, especialmente de
cunho organizacional, como o template Espinha de Peixe, que objetiva identificar causas para
problemas da empresa. Ainda por meio desta técnica de coleta, se identificou mais um
formato criativo, porém também presencial, para a coleta de informações, chamado
―Momento Radar‖, em que se elenca um tema para pesquisa e o compartilhamento,
gamificado (atribuição de pontos para posterior troca por prêmios) das informações
pesquisadas acerca do tema proposto. Vale destacar que estas ações são sempre colaborativas
e, em sua maioria, voluntárias.
Em se tratando do registro destas informações, o entrevistado OPE. traz um caráter
bastante informal à ação, quando afirma que muitas são compartilhadas e, com isso,
naturalmente armazenadas, na INTRANET da INOVIT. Já o entrevistado EST. demonstrou
certa impessoalidade, deixando-o mais a cargo do entrevistado TAT., que confirmou tal
afirmação. Entretanto, o responsável pelos registros (entrevistado TAT.), embora sabendo da
importância destes, faz uma declaração importante:
Eu que cuido da organização destas informações, mas tenho problemas porque como
isso tudo fica relacionado a mim às vezes são muitas informações e eu, também por
lembrar muito bem, não consigo ter a disciplina formal de registrar, de colocar tudo
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em um lugar só. Muitos aqui sabem o início e o fim, mas o processo não sabem.
Para cada projeto que faço documentos. Assim como separo pastas por empresas ou
por temas. Depende muito da linhagem (tudo sempre pelo word). Não tem pasta
compartilhada para todos mexerem, então sou eu mais quem mexo, mesmo porque
não sinto muito um interesse das pessoas de pensar no acesso de todos ao registro. E
eu acho que talvez por eu não pensar muito nisso acabo hoje não registrando tudo.

Os entrevistados asseveram que a colaboração de fato ajuda muito na captura por
oportunidades de inovação, e que a liderança inovadora, como cita o entrevistado TAT., faz
toda a diferença. Entretanto eles sinalizam diferentes desafios encontrados na empresa para
que os aspectos de colaboração sejam amplamente vivenciados. O entrevistado EST. alega
sobre a motivação. Para ele:
[...] não sei se a gente tem as melhores práticas para motivar as pessoas. Existe um
movimento da diretoria para que as pessoas participem. Para você ter uma ideia é a
terceira sede da empresa, sempre na busca por melhorar e deixar mais confortável o
espaço físico. Fora isso os incentivos internos para capacitação, pagamento de curso,
pagamento de teste de certificação, se aprovado (e com isso aumento de 5% do
salario), pouca hierarquização, envolvimento de todos nas decisões. A gente entende
que isso sejam ações que promovam a motivação. O ambiente é descontraído, as
pessoas que saem daqui falam bem, então sendo bem sincero acho que o retorno não
está a contento do que a gente faz.

Entretanto, em uma das coletas realizada na técnica de Diário de Anotações (abril e
julho de 2017), se percebeu certo desânimo do gestor com os aspectos que fundamentam tal
motivação, demonstrando muito mais inclinação para ações corretivas do que de estímulo e
prevenção.
Em tempo, o entrevistado OPE. discute o seguinte sobre a colaboração – como a
apropriação, pelas pessoas, das atividades de inovação da empresa -: ―Quando você não tem
isso na veia não consegue internalizar, não consegue ter tempo para isso. Se for por tempo eu
não estaria parado aqui agora, mas eu acho importante porque isso vai de alguma forma
inovar aqui o meu setor, então eu colaboro‖. Para ele há a motivação intraorganizacional, mas
não há a intrapessoal. O entrevistado TAT. corrobora o desafio para a colaboração,
atentando que é importante que o colaborador saia da zona de conforto e colabore, participe,
compartilhe, para, assim, criar algo novo.

4.1.1.2 Fase da Seleção
4.1.1.2.1 Descrição geral da Fase da Seleção
A fase da seleção da ideia a ser desenvolvida pela INOVIT, dentre as várias
oportunidades identificadas, considera como principal critério, segundo o entrevistado EST.,
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o negócio principal da organização, ou seja, o ―processo‖ de atendimento. Segundo este
entrevistado, esta seleção foi por inciativa dele, que julga hoje ser a principal demanda da
organização.
O entrevistado TAT. cita que todo tipo de ideia que vem e está direcionada para algo
que ela está fazendo ela a torna passível de análise e seleção. Para este entrevistado, a seleção
utiliza como filtros critérios de relevância (alinhada com o planejamento estratégico da
empresa), viabilidade (econômica e de tempo) e capacidade de desenvolvimento
(infraestrutura, sistemas, pessoas, conhecimento).
O entrevistado OPE. complementa as declarações anteriores citando que:
[...] A gente prioriza pela dor principal da empresa, sempre se perguntando o que
está impedindo de a gente crescer, de a gente ser excelência, qual o nosso foco
maior, o que está nos impedindo de ser os melhores no mercado. Acho que pegamos
muito por esta triagem. Depois disso vemos a questão da prioridade, relevância,
dificuldade e do custo; isso funciona como uma matriz de seleção da ideia.

Durante a seleção da ideia a ser desenvolvida a empresa se utiliza muito mais da
colaboração interna do que externa, via INTRANET e reuniões presenciais.
Em coleta via questionário com os demais colaboradores, o que se mapeou é que,
frequentemente a organização analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações
voluntária e involuntariamente, a partir de ações específicas direcionadas pelo gestor da
organização aos colaboradores (4/8 colaboradores), de forma individual/ coletiva e
intraorganizacionalmente (4 a 5/8 colaboradores), e de maneira muito mais presencial e
formal/informal (4 a 5/8 colaboradores).
Após a seleção, o compartilhamento entre os membros internos da(s) oportunidade(s)
de inovação selecionada(s) se dá, em geral, pela INTRANET da empresa, e em particular,
como cita o entrevistado TAT., pela parceria com o projeto JOIN, que visa auxiliar empresas
a sistematizar a gestão da inovação na organização.
Como principal viabilizador nesta fase do processo de inovação o entrevistado EST.
traz o alinhamento com o planejamento estratégico da organização, o que torna o resultado da
seleção mais útil e assertivo.
Como desafios os entrevistados destacam, em geral, a colaboração e a capacidade do
pessoal de entender a proposta de valor do que se quer fazer de inovação na organização. O
entrevistado EST. afirma que: ―[...] A gente tem pessoas na empresa que poderiam estar
colaborando mais e não estão‖. O entrevistado TAT. reforça tal dificuldade quando cita que:
―[...] A fase da seleção sempre é feita com a Comissão Técnica, mas a colaboração existe
quando é algo que eu peço, e mesmo assim, quando peço, nem todos colaboram.‖ Aqui
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percebe-se uma carência no reconhecimento (ou mesmo na criação) de uma cultura de
inovação da organização que naturalmente fomente o empoderamento dos colaboradores com
atividades desta natureza.
Outro ponto de desafio a ser destacado nesta fase é a questão do tempo. Para os
entrevistado TAT. e entrevistado OPE., por mais que as pessoas estejam envolvidas elas
sempre estão preocupadas em equalizar o tempo para atividades rotineiras da organização e
atividade de inovação. O entrevistado TAT. comenta ainda a necessidade de a organização
buscar ferramentas novas para a atividade de inovação, de modo que estas ferramentas, de
natureza colaborativa, dinâmica, acessível e atrativa (muito mais do que a INTRANET da
empresa, por exemplo), auxiliariam na inteligência de negocio.

4.1.1.2.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

Figura 28- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação INOVIT- FASE DA SELEÇÃO
INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A INOVIT gere esta etapa na seleção
das oportunidades de inovação por
meio da análise (e alinhamento) do
negócio principal da organização e
das dores da empresa.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

PROCURA
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A INOVIT gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio da coleta
de novas informações virtualmente, via
INTRANET, e presencialmente, via reuniões
informais (exemplo: filmes, uso de templates
de inovação e o Momento Radar).

A INOVIT gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio do uso de
ferramentas (templates) de análise da ideia,
levando em contra critérios como: relevância
(alinhada com o planejamento estratégico da
empresa), viabilidade (econômica e de tempo) e
capacidade de desenvolvimento (infraestrutura,
sistemas, pessoas, conhecimento).

(G. Inf.) Distribuição
A INOVIT gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação em geral pela
INTRANET, e de forma mais particular, pelo
Trello e ASANA.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A INOVIT gere esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação em geral pela INTRANET, templates impressos e
digitalizados em pasta virtual compartilhada, e de forma mais
particular, no Trello e ASANA.

A INOVIT gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio do uso de
ferramentas (templates) de análise da ideia - que a
traduzem/desenham na forma de um conceito de
inovação compreensível e aplicável à organização –
levando em conta critérios como: relevância
(alinhada com o planejamento estratégico da
empresa), viabilidade (econômica e de tempo) e
capacidade de desenvolvimento (infraestrutura,
sistemas, pessoas, conhecimento).

(G. Inf.) Descarte
A INOVIT gere esta etapa na seleção das oportunidades de inovação por meio do uso de
ferramentas de análise da ideia, levando em contra critérios como: relevância (alinhada com o
planejamento estratégico da empresa), viabilidade (econômica e de tempo) e capacidade de
desenvolvimento (infraestrutura, sistemas, pessoas, conhecimento). Em geral as ideias, até
mesmo as não selecionadas de imediato, ficam armazenadas (como proposta futura) na
INTRANET, pasta virtual compartilhada e Trello.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Ao realizar a seleção da oportunidade de inovação a ser desenvolvida a empresa adota
muito mais templates impressos do que recursos digitais. O uso de ferramentas tecnológicas,
inclusive de natureza colaborativa, aparece especialmente em dois casos na INOVIT: na
participação, via INTRANET, de colaboradores alocados (que operam em ambiente externo à
organização, fazendo atendimentos), onde a atuação é, na maioria das vezes, espontânea, com
geração conjunta de conteúdo, distribuição de atribuições, atuação simultânea ou não, com
compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e ideias, atuação ativa e
passiva dos colaboradores, e atores concentrados e dispersos geograficamente; e no registro
das análises feitas acerca das ideias captadas na fase da procura, utilizando o Trello (kanban).
O entrevistado TAT. comenta que usa o ASANA (gerenciador de tarefas) de forma mais
individual para registrar as informações coletadas na fase da seleção.
Nesta fase é típica a busca por mais informações, para fazer uma seleção mais acurada
da ideia. Neste caso, os entrevistados citam o uso de tecnologias no momento em que coletam
informações no ambiente interno, com a INTRANET, discutida anteriormente (substitui o
SisJOIN), e o ―Programa Lazer‖, em que as pessoas assistem um filme e trazem lições e
aprendizados que refletem as dores organizacionais, seguida de uma votação presencial e, às
vezes, por questionário pela intranet (entrevistado TAT.).
Os demais colaboradores da organização cujo questionário foi aplicado afirmam que a
empresa analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações de forma muito mais
presencial, formal (exemplo: reuniões) (5/8 colaboradores) e informal (exemplo: jogos
interativos, de ideação, preenchimento de templates, eventos) (4/8 colaboradores), do que
virtualmente – formal/informal - (3/8 colaboradores).

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a seleção da ideia (dentre as várias disponíveis) a ser desenvolvida pela
INOVIT a mesma apresenta aspectos de colaboração na medida em que utiliza templates
impressos que viabilizam a participação conjunta e espontânea dos colaboradores. Tais
templates contam, segundo os entrevistados, com itens de análise como relevância (alinhada
com o planejamento estratégico da empresa), viabilidade (econômica e de tempo) e
capacidade de desenvolvimento (infraestrutura, sistemas, pessoas, conhecimento). (ver figuras
29 e 30)
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Estes templates permitem o compartilhamento e a co-realização de ações e projetos de
inovação a partir da troca de informações (voluntária ou involuntariamente), atuação síncrona
ou assíncrona dos participantes e reflexão das ações/Lições Aprendidas.
Figura 29- Template Matriz de priorização de ideias

.

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)

Figura 30- Template Matriz de análise de ideias

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)

Sob depoimento do entrevistado TAT., a parceria com o JOIN, já tratado
anteriormente, em que a empresa participa de Laboratórios de Inovação para aprendizagem do
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uso de novas ferramentas de inovação, de forma presencial e, na maioria das vezes,
espontânea, inclusive com atores internos e externos à organização, também auxilia nesta fase
da seleção.
Na modalidade presencial a empresa capta mais informações para a seleção,
intraorganizacionalmente, por meio do que eles chamam de ―Momento Radar‖, em que os
colaboradores, de forma espontânea, gamificada, prática e ágil, compartilham novas
informações coletadas acerca das ideias em análise para realizar seleção mais apurada.
(entrevistado OPE.)
Em questionário aplicado aos demais colaboradores, estes revelam que a participação
voluntária e involuntária do colaborador para a fase da seleção é equiparada (em ambos os
casos 4/8 colaboradores), ocorrendo, inclusive, de forma muito mais coletiva e
intraorganizacional (5/8 colaboradores) do que interorganizacionalmente (2/8 colaboradores).

4.1.1.3 Fase da Implementação
4.1.1.3.1 Descrição Geral da Fase da Implementação
A fase da implementação, no processo de inovação da INOVIT, perpassa por três
subfases: Aquisição, que é obtenção de novos conhecimentos que levarão ao primeiro esboço
de solução aperfeiçoada; Execução, que é a realização do projeto de inovação; e o
Lançamento, caracterizando a preparação do ambiente onde a inovação será lançada, bem
como a adoção e uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se necessário,
modificando-a.
Na Subfase da Aquisição, o entrevistado EST. afirma que a organização adquire
novos conhecimentos a partir da participação em eventos relacionados ao tema selecionado,
em buscas na internet, e internamente, com o preenchimento de templates e a realização de
reuniões com os colaboradores. O entrevistado OPE. complementa esta busca por novos
conhecimentos com a participação de alguns colaboradores em cursos externos e a
multiplicação das informações obtidas à organização. Já o entrevistado TAT. afirma que
segue a seguinte lógica:
[...] Primeiramente vejo se alguém sabe mais a respeito do que buscamos
(conhecimento compartilhado/inteligência coletiva), daí capto e já estruturo. Se não
vou para pesquisa na internet, livro, artigos. Mas primeiro vejo os pontos chave que
preciso (busca interna, depois externa). Sempre procuro informação em mais de uma
fonte, porque complementa a minha percepção sobre o tema. Pego ainda pessoas de
área diferentes. Nesta busca de informações junto às pessoas a forma de coleta é
variada; se for interna vejo junto aos colaboradores o que sentem de dores, por
exemplo, neste caso faço dinâmicas presenciais para captar a resposta já analisando
o contexto. Se for externo pode ser inclusive em artigos achados na internet.
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Esta Subfase da Aquisição também prevê a combinação de conhecimento existente e
novo - disponível dentro e fora da organização - para a aquisição de informações pertinentes à
inovação a ser desenvolvida. Neste caso, a INOVIT usa muito, segundo os três entrevistados,
a INTRANET, que funciona como um banco virtual para coleta de novas ideias dos
colaboradores acerca de algum tema que já foi postado ali anteriormente. O investimento em
consultoria (exemplo: consultoria do Programa JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia) é algo
citado pelo entrevistado OPE. para aquisição e combinação de conhecimentos, na medida
em que nesta atividade há relação de troca entre conhecimento do consultor e da organização.
As novas informações adquiridas nesta subfase normalmente são organizadas no
Trello, constando resumos de reunião de ideias, postagens importantes na INTRANET,
diagramas preenchidos e templates, com metas e ações. (entrevistado EST.). O entrevistado
OPE. complementa que, se forem informações sobre processos, estas são registradas no
BCC- Base de Conhecimento Coletivo (uma espécie de campo virtual de boas práticas), que
funciona como um tutorial online. Já o entrevistado TAT. destaca a elaboração de uma ata
com as novas informações colhidas, que é enviada por e-mail aos colaboradores.
Os principais desafios elencados na Subfase da Aquisição de novas informações
acerca da ideia a ser desenvolvida são a estruturação sistemática e formal das informações; o
feedback contínuo (entrevistado EST.); a interação com atores externos para aquisição de
mais informações; o registro conjunto (por todos os colaboradores) e fidedigno de dados que
servem como insumo para gerar inteligência de negócio (entrevistado OPE.); e o
conhecimento do negócio da INOVIT, que facilitaria a aquisição de novos elementos acerca
da ideia selecionada (entrevistado TAT.).
Os principais viabilizadores nesta subfase são a familiaridade com o uso de
tecnologias para aquisição de novos conhecimentos (entrevistado EST./TAT./OPE.), e a
viabilidade, pela empresa, de acesso a novos conhecimentos (compra de livros, cursos,
consulta a especialistas) (entrevistado TAT.).
Partindo para a Subfase da Execução, o entrevistado EST. comenta que a
organização executa o mapeamento do ambiente interno/externo onde será lançada a inovação
(neste caso organizacional - processo) por meio da apresentação de um desafio aos
colaboradores prevendo participação voluntária. Outra forma é, segundo o entrevistado
OPE., por meio de uma ―visita de start”, em que se fecha por contrato, começando com uma
pessoa de help desk e de infraestrutura que coleta informações do cliente e traça um mapa do
que o cliente precisa, de como está o seu contexto (gerando relatórios de mapeamento). Já o
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entrevistado TAT. adota a conversa individual com os colaboradores ou enquete online pela
INTRANET.
Durante a Subfase da Execução dos projetos de inovação (seja interna ou externa)
diversas mudanças ocorrem, gerando, muitas vezes, novas demandas de recursos tangíveis e
intangíveis que precisam ser readequados. Na INOVIT os entrevistados citam algumas ações
que ajudam a lidar com estas contingências, como testes junto a clientes, antes da
homologação dos produtos (entrevistado OPE.), pesquisas online junto aos colaboradores,
para readequar as atividades de modo a obter maior colaboração, ou ainda uso de templates
para mapear possibilidades, de forma colaborativa, para as mudanças em curso (entrevistado
TAT.).
A combinação de variados conhecimentos de grupos e indivíduos com experiências
funcionais e disciplinares diferentes também é comum durante a execução dos projetos de
inovação. Na INOVIT a interação que esta ação prevê ocorre de forma colaborativa,
voluntária e participativa, sendo as informações registradas no BCC da organização
(entrevistado OPE.). O entrevistado TAT. complementa esta combinação de conhecimentos
via conversa e feedback presencial aos colaboradores.
Em pesquisa aos demais colaboradores via questionário, estes citam que as principais
formas pelas quais a empresa combina os conhecimentos de diferentes naturezas em prol da
ideia a ser desenvolvida são: a criação e execução de um objetivo alinhado às práticas de
inovação que seja comum a todos na organização (5 a 6/8 colaboradores); e a promoção de
interações entre os membros para troca de conhecimento, ideias e experiências, de forma
presencial e formal (5/8 colaboradores).
Outro aspecto que a Subfase da Execução prevê é a gestão dos projetos de inovação
(divisão/execução/ avaliação das ações). Para tanto o entrevistado EST. afirma que usa o
Trello, em conjunto com o entrevistado TAT., para acompanhamento das atividades. O
entrevistado OPE. cita uma ferramenta chamada MindMeister para esta atividade. Esta
ferramenta gera um documento que chama de ―projeto‖, onde as pessoas que estão alocadas
para o mesmo tem acesso às atividades. Nele há um encadeamento das atividades e a
possibilidade de colocar diferentes status (executar/ executado) para que o envolvido saiba o
que tem de fazer e o que está pendente. Complementando a gestão dos projetos o
entrevistado TAT. apresenta o seguinte: (i) Trello- registro das atividades em execução; (ii)
Google Agenda, e-mail e Skype (colaboradores alocados/externos)- aviso das tarefas; e (iii)
Check list via e-mail- delimitação das ações/informações necessária para verificação do
colaborador, buscando obtê-la em caso de não conferência.
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Os principais desafios elencados na Subfase da Execução dos projetos de inovação são
a disciplina para as atividades de inovação; a vivência de uma cultura inovadora; a falta de
empoderamento (entrevistado EST.); a disponibilidade do cliente para executar certas
tarefas; a motivação, seja intrapessoal ou intraorganizacional (entrevistado OPE.); a
dispersão dos colaboradores, que nem sempre conseguem participar das reuniões de projetos
conjuntamente; e o pouco tempo para execução das tarefas e o compartilhamento das lições
aprendidas (entrevistado TAT.).
O principal viabilizador citado pelos três entrevistados durante a Subfase da Execução
dos projetos de inovação são as tecnologias, cujo manuseio é mais confortável dada a natureza
da organização.
Finalizando esta seção com a Subfase do Lançamento, o entrevistado EST. declara
que organização, neste estágio, alinha as informações sobre necessidades reais ou antecipadas
de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada por meio da
ouvidoria, por exemplo. Ele afirma ainda que observar o movimento/tendências das redes
sociais, bem como realizar pesquisa (elaborada utilizando o SURVIO- site para formulação de
questionários e pesquisas online) via e-mail junto aos clientes também auxilia nesta ação.
Ainda neste quesito de alinhamento das informações o entrevistado OPE. cita a
geração de um ―relatório de melhorias‖ originado a partir do atendimento ao cliente,
acendendo possibilidades de direcionamento da inovação partir do feedback. O entrevistado
TAT. cita que:
[para esta atividade] eu sempre tento compartilhar a inovação. Tenho muita
dificuldade em achar a resposta correta para a minha pergunta. Neste caso, deixo
todos falarem e tento captar as informações para ver o que me serve. Coloco muito
em um papel e vejo o que dá para aproveitar. Depois faço como se fosse um estudo
de viabilidade para ver se aquilo me serve ou não. Trabalho muito nas dores, então
não crio algo porque ―acho‖ que a empresa vai precisar. Eu olho para a empresa,
mapeio o que ela precisa e faço.

É comum nesta subfase a organização integrar as informações dos diversos setores e
funções da organização durante o preparo do lançamento. Para o entrevistado EST. a cada
vez que há qualquer situação relevante o aviso deve ser geral e para isso usa-se o e-mail ou a
INTRANET (fórum). Os entrevistados TAT. e OPE. citam que em reuniões gerais o aviso é
feito e que as comunicações ocorrem por e-mail ou até WhatsApp. Cita também que as redes
sociais são usadas neste momento do lançamento.
Ainda na Subfase do Lançamento é importante a organização reconhecer o preparo
dos ambientes interno e externo para o lançamento da inovação. Segundo os três
entrevistados são realizados, nesta direção, o processo de ouvidoria, interno (e-mail e
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INTRANET) e externo (por e-mail), e um diagnóstico de cada cliente já no início do
atendimento.
Como desafios destacam-se a não sistematização das informações de lançamento, o
que compromete a inteligência de negócio nesta subfase (entrevistado EST.); a dificuldade
na captação de valor das propostas de inovação, seja interna ou externamente (entrevistado
OPE.); o alinhamento do pensamento dos líderes e dos colaboradores para atividades de
lançamento, onde, às vezes, parecem estar um pouco dispersos (entrevistado TAT); e a
confiança mutua entre os membros para ações durante esta subfase, que, na visão do
entrevistado TAT., ainda carece ser fortalecida.
Como viabilizador foi comentado apenas a questão tecnológica, que neste caso é a
INTRANET, como um ponto de compartilhamento de informações relativamente eficiente
na organização (entrevistado EST).

4.1.1.3.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
Subfase
da
Aquisição:
identificação
das
―dores‖
organizacionais ou características
específicas da ideia a ser
desenvolvida.
Subfase da Execução: de acordo
com a necessidade de readequação
das atividades.
Subfase
do
Lançamento:
externamente,
observa
o
movimento/tendências nas redes
sociais, bem como realiza pesquisas
via e-mail; e internamente em
conversas individuais com os
colaboradores para captar suas
―dores‖ organizacionais.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 31- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação INOVIT- FASE DA IMPLEMEMTAÇÃO
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

Subfase da Aquisição: externamente, em
eventos, internet e leituras acadêmicas; e
internamente, com o preenchimento de
templates, reuniões e cursos.
Subfase da Execução: externamente, por
―Visita de Start”; e internamente, por
lançamento de desafios aos colaboradores
(INTRANET- forum) ou enquete online.
Subfase do Lançamento: externamente, via
redes sociais e pesquisas via e-mail; e
internamente pela ouvidoria.

Subfase da Aquisição: combinação entre o que os
colaboradores/clientes declaram e o negócio da
INOVIT/pesquisas acadêmicas.
Subfase da Execução: geração de relatórios de
mapeamento com as informações coletadas (o que
o cliente precisa/o que está no seu contexto).
Subfase do Lançamento: por meio do ―Relatório
de Melhorias‖ ascende possibilidades de
direcionamento da inovação (feedback).

(G. Inf.) Distribuição
Subfase da Aquisição: via BCC- Base de
Conhecimento Coletivo, INTRANET e e-mail.
Subfase da Execução: geração de ―projetos‖ pela
ferramenta MindMeister, Trello, Google Agenda,
Skype e Check list via e-mail.
Subfase do Lançamento: por meio do ―Relatório
de Melhorias‖ enviado por e-mail, ouvidoria e
INTRANET.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

Subfase da Aquisição: via BCC- Base de Conhecimento
Coletivo, INTRANET (fórum) e e-mail.
Subfase da Execução: Trello, INTRANET (fórum) e e-mail.
Subfase do Lançamento: por meio do ―Relatório de Melhorias‖
(e-mail), INTRANET (fórum), WhatsApp e Redes Sociais.

Subfase da Aquisição: identificação do alinhamento
da informação com as ―dores‖ organizacionais ou
características específicas da ideia em curso.
Subfase da Execução: incorporação da informação
às tarefas dos projetos em execução.
Subfase do Lançamento: identificação do
alinhamento da informação com as ―dores‖
organizacionais ou características específicas da ideia
a ser desenvolvida e uso da informação, via
diagnóstico, para lançamento e/ou revisitação da
ideia.

(G. Inf.) Descarte
Subfase da Aquisição: desalinhamento da informação com as ―dores‖ organizacionais ou
características específicas da ideia a ser desenvolvida.
Subfase da Execução: de acordo com a necessidade de readequação das atividades.
Subfase do Lançamento: desalinhamento da informação com o movimento nas redes sociais e
pesquisas via e-mail (externo); e com as conversas individuais com os colaboradores (captar
―dores‖) (interno).

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Ao realizar a implementação da ideia em desenvolvimento pela INOVIT o
entrevistado EST. afirma que adquire novos conhecimentos pertinentes à inovação via
eventos e buscas na internet. O entrevistado OPE. cita o uso informal de grupo no
WhatsApp, e o entrevistado TAT. cita muitos meios presenciais, mas anota da INTRANET e
do e-mail.
Para os demais colaboradores que responderam ao questionário, a aquisição de novos
conhecimentos se dá de forma muito mais presencial, formal (exemplo: reuniões) e informal
(exemplo: jogos interativos, de ideação, preenchimento de templates, eventos). (5/8
colaboradores).
A organização, ao combinar conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora
da organização - para a aquisição de informações pertinentes à inovação a ser desenvolvida,
usa a INTRANET, que funciona como um banco de ideias virtual (entrevistado EST.).
As informações coletadas nesta fase são organizadas normalmente no Trello e
comunicadas pela INTRANET (entrevistado EST.). O uso do BCC também se faz presente
aqui (entrevistado OPE.). O entrevistado TAT. cita a ata passada por e-mail aos membros
do Comitê.
Como desafios para aquisição de novos conhecimentos destacam-se, conforme o
entrevistado EST., a estrutura sistemática das informações e a predisposição dos
colaboradores para inovar. O entrevistado OPE. cita a interação com ator externo, enquanto
o entrevistado TAT. traz como desafio é a aquisição de novas ferramentas.
Para os três entrevistados o viabilizador está no acesso às TICs, visto que os
colaboradores já tem familiaridade com o recurso.
A organização executa o mapeamento do ambiente interno/externo onde será lançada a
inovação por meio dos desafios lançados internamente (inovação organizacional). Destes
desafios participam atores internos, de forma espontânea e gamificada (entrevistado EST.).
O entrevistado OPE. refere que:
O mapeamento externo na empresa tem todos os dados de todos os clientes
(necessidade, deficiências, infraestrutura). Estes dados ficam em uma base de dados
que não lembro o nome e todos os coordenadores tem acesso. Isso é coletado na
―visita de start‖, em que se fecha por contrato, começando com uma pessoa de help
desk e de infraestrutura que coleta informações do cliente e traça um mapa do que o
cliente precisa, de como está o seu contexto- estes relatórios são o mapeamento do
ambiente.
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Para o entrevistado TAT., uma enquete online (INTRANET) com votação às vezes
ocorre para este propósito.
Como resultados do questionário, a organização busca conhecer aspectos do ambiente
(interno e/ou externo à organização) que a inovação impactará de forma muita mais virtual do
que presencial. (5/8 colaboradores)
Durante a implementação da ideia, eventuais mudanças (de recursos tangíveis e
intangíveis) ocorrem. O entrevistado OPE. comenta que ―[...] geralmente a parte de TI é a
mais crítica da empresa, mas a gente não pode se arriscar a mudar algo que pode dar muito
errado, como se fosse um processo irreversível, acho que por isso é testado e homologado.‖
Complementarmente, o entrevistado TAT. faz pesquisas online para tentar buscar o que os
colaboradores não quiseram se envolver, lidando com as mudanças.
Em questionário tal adaptação revelou-se a promovendo interações entre os membros
para troca de conhecimento, ideias e experiências, de forma muito mais presencial do que
virtual.
O BCC e a INTRANET são citados nesta fase como veículos para a combinação de
diferentes formas de conhecimento de grupos e indivíduos com experiências funcionais e
disciplinares diferentes durante a execução dos projetos de inovação. (os três entrevistados)
A organização faz a gestão dos projetos de inovação tendo como ferramenta de apoio
o Trello (entrevistado EST.). O MindMeister também dá suporte na gestão de projetos,
apresentando o encadeamento das atividades (entrevistado OPE.). O entrevistado TAT.
apresenta o seguinte: (i) Trello- registro das atividades em execução; (ii) Google Agenda, email e Skype (colaboradores alocados/externos)- aviso das tarefas; e (iii) Check list via email- delimitação das ações/informações necessária para verificação do colaborador,
buscando obtê-la em caso de não conferência.
Os principais desafios na gestão dos projetos de inovação em si normalmente não são
atrelados a tecnologias, mas sim a tempo/disponibilidade para executar as tarefas, colaboração
e cultura de inovação (os três entrevistados). O entrevistado OPE. declara que:
―[motivação] esse é um desafio, porque a colaboração até tem, mas a empresa deveria ser
mais motivacional, e isso se torna especialmente difícil em um contexto em que ela é muito
formal nas rotinas diárias, mas, por querer ser inovativa, tenta ser informal, criativa, isso às
vezes choca.‖ O entrevistado TAT. completa o desafio intensificado pela distância.
Como viabilizador foi destacado o contato presencial para melhor apreensão de
conhecimento. (entrevistado TAT.).
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Ao final da implementação da ideia selecionada, a organização alinha as
informações sobre necessidades reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o
desenvolvimento da inovação (Subfase do Lançamento). Para tanto, o entrevistado EST.
assegura que, toda vez que há algo novo, existe um alinhamento com o cliente. Ainda, as
redes sociais também fazem uma conexão entre ator interno e externo. O entrevistado OPE.
comenta sobre o ―Relatório de Melhorias‖ (impresso), ascende possibilidades de
direcionamento da inovação (feedback).
Os resultados do questionário revelam que a conexão destas informações raramente
ocorre de forma presencial (seja informal ou formal) e quase nunca de forma virtual.
A INOVIT integra as informações dos diversos setores e funções da organização
durante o preparo do lançamento da inovação por meio de aviso geral via e-mail ou
INTRANET (fórum) (entrevistado EST.). Em alguns casos (informais) são usadas as redes
sociais e WhatsApp (entrevistado OPE.).
Por meio da ouvidoria e do diagnóstico de cada cliente já no início do atendimento se
consegue, em certa medida, reconhecer o preparo dos ambientes interno e externo para o
lançamento da inovação. A comunicação interna é por e-mail e INTRANET, e a externa é só
por e-mail. (entrevistado EST.)
A ausência de uma tecnologia que sistematize as informações e meça/gere
inteligência de negocio, bem como tecnologias que compartilhem mais conhecimento são
desafios mapeados aqui no momento do lançamento da inovação. (entrevistado TAT.). O
Diário de Anotações revela, em uma das coletas, a preocupação dos colaboradores para uma
empresa mais aberta e moderna, o que, de certa forma, ainda entra um pouco em atrito com o
perfil do gestor.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a implementação da ideia em desenvolvimento pela INOVIT a mesma
apresenta aspectos de colaboração em diversos momentos, mas não de forma muito intensa.
A aquisição de novos conhecimentos para a inovação é feita de forma colaborativa,
especialmente quando ocorre em reuniões, presencialmente (entrevistado EST.). Porém o
repasse das informações obtidas ainda é feito de maneira bastante informal (entrevistado
OPE). O entrevistado TAT. afirma que: ―[...] Em relação à aquisição de novos
conhecimentos, quando o tema é muito novo eu coloco no ―Momento Radar‖ uma dinâmica
criativa de coleta de novas informações, a fim de captar novas informações. Há colaboração,
mas é bem relativa. Sempre registro na ata e mando por e-mail para os membros.
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O

questionário

revela

que

a

organização

adquire

novos

conhecimentos

voluntariamente, pelos colaboradores da organização; involuntariamente, a partir de ações
específicas direcionadas pelo gestor da organização aos colaboradores; individual, coletiva e
intraorganizacionalmente.
Na combinação de conhecimento existente e novo na organização para aquisição de
informações os colaboradores, de maneira voluntária, postam no fórum na INTRANET (que é
uma espécie de banco de ideias virtual) (entrevistado OPE.). Ações de consultoria, jogos
interativos com ator externo e interno, a INOVIT chegou a investir nesta subfase
(entrevistado TAT). As informações organizadas no BCC funcionam como uma tutoria
online onde todos tem acesso (entrevistado OPE.).
Segundo os demais colaboradores que responderam ao questionário, os maiores
motivos pelos quais a organização combina estes tipos de conhecimentos são para criar e
executar um objetivo alinhado às práticas de inovação que seja comum a todos na organização
(6/8 colaboradores); bem como realizar interações entre os membros para troca de
conhecimento, ideias e experiências, de forma presencial e formal (ex.: reuniões) (5/8
colaboradores). O mesmo ocorre quando se questiona sobre a adaptação a eventuais mudanças
durante a execução dos projetos.
Tais aspectos evocam características inerentes ao processo de colaboração
organizacional, tais como o compartilhamento e a correalização de ações e projetos de
inovação, a coordenação e comunicação das atividades de inovação, bem como a
interatividade (síncrona e assíncrona) das ações e informações de inovação, que neste caso
ocorre entre atores concentrados geograficamente.
Como desafios apontados na aquisição de novos conhecimentos e que versam (direta e
indiretamente) sobre a questão da colaboração destacam-se a motivação intrapessoal
(entrevistado EST.); a construção do ciclo de vida da informação e a interação com o ator
externo (entrevistado OPE.).
Durante a execução dos projetos de inovação a INOVIT manifesta aspectos de
colaboração na medida em que lança desafios internos para mapear os ambientes onde a
inovação será lançada, com participação voluntária (entrevistado EST.). O entrevistado
OPE. complementa com a ―visita de start‖, que é o momento em que se interage com o
cliente para traçar o seu perfil. O entrevistado TAT. acusa usar uma técnica diferente para
mapeamento dos ambientes:
[....] Primeiramente faço uma conversa com cada um para comentar sobre o tema,
para ver como cada um se importa para tratar sobre aquilo. Logo que entrei aqui
seguia as coisas do JOIN à risca. Depois vi que as pessoas não recebiam todas as
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atividades de inovação tão bem, então eu sempre vou analisando para ver como as
pessoas reagem, para fazer diferente da próxima vez. Nesta etapa aqui uso no
máximo uma enquete online (intranet), às vezes faço uma votação, mas na maioria
das vezes é presencial mesmo.

Os três entrevistados afirmam que a adequação a eventuais mudanças na INOVIT se dá de
forma colaborativa, sendo:
[...] quando existe a inovação para implementação os meninos testam e depois
homologam. Geralmente a parte de TI é a mais crítica da empresa, mas a gente não
pode se arriscar a mudar algo que pode dar muito errado, como se fosse um processo
irreversível, acho que por isso é testado e homologado. Esta operação e estas
mudanças envolvem bastante o colaborador. Isso tudo é feito de forma colaborativa.

A interação para combinação de diferentes formas de conhecimento de grupos e
indivíduos com experiências funcionais e disciplinares diferentes é feita de forma
colaborativa, participativa, e tem discussão em torno do tema. Essa combinação de
conhecimentos que a pessoa já tem com o que está previsto para ela fazer é
homologado/consolidado no BCC. Essa comunicação é voluntária. (entrevistado OPE.). O
entrevistado TAT. cita que o feedback aos colaboradores também é uma forma de interação
e colaboração para fomentar e potencializar a atividade de inovação.
A gestão dos projetos de inovação é, em geral, de forma colaborativa, porém com um
ciclo de vida da informação informal (entrevistado EST.). A forma como os projetos são
apresentados (MindMeister) permite essa interação e sincronia, na media em que mostra um
encadeamento das atividades.
Em se tratando dos desafios e viabilizadores para a subfase da execução dos projetos
de inovação, o que se destaca relacionado à colaboração é a falta de empoderamento dos
colaboradores, citada pelo entrevistado EST. O entrevistado TAT. corrobora quando cita
que: ―[motivação] esse é um desafio, porque a colaboração até tem, mas a empresa deveria ser
mais motivacional, e isso se torna especialmente difícil em um contexto em que ela é muito
formal nas rotinas diárias, mas, por querer ser inovativa, tenta ser informal, criativa, isso às
vezes choca.‖
A Sufbase do Lançamento e da sustentação da inovação, pertencente à Fase da
Implementação, evoca aspectos de colaboração na medida em que alinha as informações
sobre necessidades reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o desenvolvimento
da inovação a ser lançada. Aqui o entrevistado EST. declara:
[...] toda vez que tem algo aqui novo existe um alinhamento com o cliente. [...]
Quando mudamos alguma coisa fazemos interação e a prática de estar
compartilhando. De envolvimento com o cliente temos mais com aqueles que
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achamos que vai mais colaborar. Existe interação com o cliente quando a gente faz a
implementação da novidade.

O entrevistado TAT. comenta que na fase do lançamento a sua interação é mais
interna, com os colaboradores.
Os demais colaboradores investigados via questionário despontam que a organização
conecta tais informações, geralmente, de maneira involuntária, a partir de ações específicas
direcionadas pelo gestor da organização aos colaboradores, individual, coletiva e
intraorganizacionalmente.
A colaboração, inerente à integração das informações entre os setores para esta
subfase, ocorre involuntariamente, por meio de reunião com as pessoas envolvidas. Se o
cliente, no processo de melhoria ou ajustes, precisa de alguma coisa, existe uma intervenção,
como se fosse um intermédio (exemplo: o gestor vai, faz o orçamento com um fornecedor e
indica para a empresa) (entrevistado OPE.). O Comitê de Inovação, citado pelo entrevistado
TAT., atua de forma colaborativa e multiplicadora neste momento.
O reconhecimento do preparo do ambiente (seja interno ou externo) para o lançamento
da inovação é mapeado, segundo os três entrevistados, de forma colaborativa na INOVIT, seja
pela ouvidoria e INTRANET com os colaboradores, seja por e-mail com os clientes
(exemplo: diagnóstico de atendimento).
Quanto aos desafios relacionados à colaboração nesta subfase do lançamento, o
entrevistado TAT. comenta sobre a dispersão dos colaboradores para as atividades de
inovação, o que está¸ de alguma forma, ligado à questão da motivação, bem como a
resistência, por vezes da alta direção para ações colaborativas, em que se é preciso designar e
empoderar certas atividades.
Como viabilizador o que se destaca é a viabilidade, pelo uso de tecnologias (exemplo:
INTRANET) para o compartilhamento de informações e acompanhamento de ações em
conjunto.

4.1.1.4 Fase da Aprendizagem
4.1.1.4.1 Descrição geral da Fase da Aprendizagem
A fase da aprendizagem na INOVIT considera aspectos como a percepção do grau de
aceitação ou rejeição da inovação no mercado, a forma como a empresa organiza e utiliza
estas informações, e as potencialidades e limitações mais comuns reconhecidas pela mesma
no desenvolvimento dos projetos de inovação.
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A empresa percebe o grau de aceitação ou não das inovações no mercado por meio do
feedback (sistema de ouvidoria por telefone), que é muito mais reativo do que proativo, e de
eventual aplicação de questionário aos clientes por e-mail. Internamente, a empresa percebe o
sucesso das inovações organizacionais por meio das postagens na INTRANET. (entrevistado
EST.)
A forma como este sucesso ou fracasso se manifesta se dá, segundo o entrevistado
OPE., sobre o processo de atendimento (o negócio) da empresa, em redução de tempo e
otimização das atividades. O RAT- relatório de atendimento, também revela o feedback do
cliente em relação ao atendimento, contendo os seguintes itens: (i) descrição das atividades e
ocorrência do atendimento; (ii) tipo de atendimento (ótimo, bom, regular); (iii) situação pós
atendimento (concluído, pendente).
A INOVIT organiza as informações na INTRANET e no banco de dados Access da
ouvidoria (entrevistado EST.). No caso dos clientes, depois que é feita a pesquisa é gerado
um relatório com gráficos e um plano de ação, para que se trabalhe em cima dos feedbacks.
(entrevistado OPE.). O registro é, em geral, feito pelo entrevistado TAT. da organização.
No que se refere à utilização das informações acerca do grau de aceitação/rejeição da
inovação lançada, os colaboradores da INOVIT respondentes do questionário afirmam que a
empresa trata, de forma ainda incipiente/raramente (3/8 colaboradores) a informação de modo
a transformá-la em inteligência de negócio ou como insumo para nova tomada de decisão.
Em se tratando do aspecto aprendizagem no processo de inovação, é importante
refletir sobre as potencialidades e limitações mais comuns reconhecidas na empresa durante o
desenvolvimento dos projetos de inovação como um todo, visto que a fase da aprendizagem é,
segundo Tidd e Bessant (2015), transversal. Na INOVIT estas se apresentam sob os mais
variados aspectos. Dentre as potencialidades destacam-se, segundo os entrevistados, a
familiaridade com as tecnologias em geral, o que facilita e viabiliza o uso de outros tipos de
tecnologias de diversas naturezas, tais como as colaborativas; o estímulo do gestor para as
atividades de inovação, alinhado ao perfil ofensivo da organização (entrevistados EST. e
OPE.); e a continuidade dos projetos já iniciados (entrevistado TAT.).
Como limitações destacam-se, na visão dos três entrevistados, o registro sistematizado
das informações e conhecimentos, de modo a construir um ciclo do caminho da inovação; a
participação mais voluntária de pessoas que, de fato, se preocupem com a inovação na
empresa; a capacidade de internalização, inclusive por parte da empresa, da sua proposta de
valor; e uma melhoria na capacidade transacional da empresa, a fim de que possam estreitar
mais as relações com parceiros.
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O entrevistado TAT. atenta a questão da falta de aderência dos colaboradores, e até
do gestor, a ferramentas colaborativas e mais modernas, o que julga prejudicar as atividades
de inovação. Já o entrevistado OPE. complementa como limitação a falta de motivação, seja
intrapessoal ou intraorganizacional para as ações de inovação.
A pesquisa via questionário desponta as seguintes potencialidades

(forças)

mais

comuns reconhecidas na empresa durante o desenvolvimento da ideia, até chegar à inovação
final como as mais frequentes (de 4 a 5/8 colaboradores): reaproveitamento do conhecimento
adquirido durante o desenvolvimento da inovação, para outros projetos; desenvolvimento das
capacidades de inovar, produzir e gerir recursos da organização; redução do custo de
produção; melhor qualidade do processo produtivo; melhoria dos canais de distribuição;
incentivos da organização para motivar o colaborador; favorecimentos advindos do ambiente
externo; a presença de gestores inovadores/ criativos (flexíveis); facilidade de cooperar com
outros atores externos (clientes, parceiros, fornecedores etc); disponibilidade de informação
sobre existência e/ou acesso a tecnologias (inclusive Softwares Sociais/ferramentas
colaborativas); disponibilidade de informação de mercado; e custo viável para desenvolver as
inovações.
Outrora, as potencialidades que estes julgam menos frequentes (de 2 a 3/8
colaboradores) são: capacidade de fazer o cliente (interno/externo) perceber o valor da
inovação gerada; desenvolvimento das capacidades de relacionamento e de colaboração das
pessoas na organização; o despertar da importância da inovação nos colaboradores;
desinibição (conforto) dos colaboradores para as atividades de inovação;

alto nível de

confiança entre as partes envolvidas (colaborador, gestor, clientes); e melhor articulação com
a cadeia de fornecedores.
Ainda nesta fase interessa refletir aspectos relacionados à capacidade da empresa de
aprender com as ações/lições que emergem do processo de inovação, destacando-se como
desafios o compartilhamento do conhecimento, a falta de empoderamento (entrevistados
EST. e TAT.), e o engajamento, pela empresa, das pessoas para as atividades de inovação
(entrevistado OPE.). Como viabilizadores os três entrevistados citam: a persistência para
superar desafios; o uso da INTRANET, que embora não tenha interface atraente para
atividades desta natureza, viabiliza, de alguma forma, o compartilhamento de conteúdos; e a
gamificação (premiação por pontuação) das atividades de inovação, que, segundo o
entrevistado TAT.: ―[...] é algo que a gente brinca aprendendo e produzindo, e isso é
importante, mas também ainda não é suficiente aqui.‖
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4.1.1.4.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

Figura 32- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação INOVIT- FASE DA APRENDIZAGEM
INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A INOVIT gere esta etapa na
aprendizagem durante o processo de
inovação por meio da necessidade
de feedback acerca do grau de
aceitação ou rejeição da inovação no
mercado ou internamente, levando
em conta o processo de atendimento
(o negócio) da empresa, em redução
de tempo e otimização das
atividades.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO
PÚBLICO INTERNO

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA ORGANIZAÇÃO
E DESTINADA AO PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A INOVIT gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio da
coleta do feedback acerca do grau de aceitação
ou rejeição da inovação no mercado ou
internamente de forma presencial, via
reuniões, ou virtual, via ouvidoria, e-mail
(geração de relatório com gráficos) e
INTRANET.

A INOVIT gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio da
geração de um relatório com gráficos e um plano
de ação, para que se trabalhe em cima dos
feedbacks. Presencialmente são utilizados, ainda
que forma individual, templates.

(G. Inf.) Distribuição
A INOVIT gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio dos
próprios canais de comunicação INTRANET e
banco de dados Access da ouvidoria.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A INOVIT gere esta etapa na aprendizagem durante o processo
de inovação por meio do registro das informações na
INTRANET (acesso amplo) e no banco de dados Access da
ouvidoria (acesso restrito).
.

A INOVIT gere esta etapa na aprendizagem durante
o processo de inovação por meio da transformação
do feedback acerca do grau de aceitação ou rejeição
da inovação no mercado ou internamente em
inteligência de negócio ou como insumo para nova
tomada de decisão.

(G. Inf.) Descarte
A INOVIT gere esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação na medida em
que não há percepção de valor das atividades de inovação e de suas ações/lições, seja
interna (colaboradores) ou externamente (clientes).

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na fase da aprendizagem da INOVIT, durante a identificação e representação do grau
de aceitação ou rejeição da inovação no mercado, o entrevistado EST. cita a realização de
feedback das ações a partir do sistema de ouvidoria (feita por telefone), cujas informações,
obtidas espontaneamente e de forma ativa (iniciativa do cliente), ficam armazenadas em uma
planilha no Access; ou a partir da coleta, por e-mail, via questionários, também de forma
espontânea, mas muito mais passiva por parte do cliente (iniciativa da organização). Em se
tratando das inovações organizacionais (internas) a INTRANET funciona como um veículo
de comunicação, onde os colaboradores compartilham conhecimentos, competências,
experiências e ideias no banco de sugestões, entre atores concentrados ou dispersos
geograficamente, de forma simultânea ou não e normalmente espontaneamente, refletindo as
ações/lições aprendidas.
Ainda neste quesito, o entrevistado OPE. complementa a realização de feedback para
identificação do grau de aceitação/rejeição da inovação a partir do RAT- relatório de
atendimento gerado automaticamente pelo sistema da INOVIT por meio do preenchimento
induzido ao cliente. O entrevistado cita que: ―[...] Geralmente quem recebe os feedbacks do
cliente é o gestor e a gente compartilha (não sei se fica armazenado em algum lugar)
presencialmente, em reunião, por e-mail ou ainda pelo WhatsApp.‖ O mesmo entrevistado
menciona o uso de vídeos com depoimentos dos clientes acerca da satisfação com as entregas
e novidades da empresa via Facebook.
Os demais colaboradores que responderam ao questionário revelam que o
compartilhamento das informações, que promove a reflexão das ações/lições aprendidas, se
dá muito mais de forma presencial e formal (exemplo: reuniões) (5/8 colaboradores) do que
virtual e formal (exemplo: reuniões por skype, geração e compartilhamento de relatórios pelo
Google Drive etc) (3/8 colaboradores).
A INOVIT organiza as informações na INTRANET e no banco de dados Access da
ouvidoria (entrevistado EST.). No caso dos clientes, depois que é feita a pesquisa é gerado
um relatório com gráficos e um plano de ação, para que se trabalhe em cima dos feedbacks.
(entrevistado OPE.). O registro é, em geral, feito pelo entrevistado TAT. da organização,
que comenta compartilhar algumas anotações desta natureza no word apenas com o gestor da
organização e que, nas reuniões presenciais, as anotações são feitas, normalmente, de forma
individualizada pelos diferentes setores, demonstrando certa ausência de geração conjunta de
conteúdo online, porém certa distribuição de atribuições.
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As potencialidades e limitações inerentes ao desenvolvimento dos projetos de
inovação são identificadas, no âmbito da INOVIT, presencialmente, via realização de ações
informais como o ―Projeto Filme‖, em que se assiste um filme prévia e cuidadosamente
selecionado e depois realiza-se uma resenha crítica para refletir as lições aprendidas, ou
evento com convidados externos, para refletir tendências e como a INOVIT se posiciona neste
novo cenários (forças e fraquezas/ ameaças e oportunidades); ou pela INTRANET, via fórum
de discussão para diagnóstico das ações de inovação. (entrevistado TAT.)
No processo de aprendizagem em si o entrevistado TAT. reflete sobre a INTRANET,
que cumpre, nesta fase, um papel importante na colaboração e geração conjunta de
conhecimentos e lições aprendidas para o processo de inovação como um todo, ressaltando,
entretanto, que a mesma é, de certa forma, um dificultador para o processo de aprendizagem
por meio da seguinte afirmação: ―O layout da INTRANET, um importante veículo de
comunicação nosso aqui, não é atrativo, não fomenta essa interação, essa colaboração. Aqui
na INTRANET a mensagem não é chamativa, não estimula.‖ Tal comentário ajuíza ações
muito mais passivas do que ativas por parte dos colaboradores da INOVIT, podendo, com
isto, comprometer a aprendizagem no processo de inovação da organização como um todo.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
O quesito aprendizagem, que perpassa todo o processo de inovação da INOVIT,
manifesta aspectos de colaboração em diversos momentos. No que se refere à identificação e
representação do grau de aceitação ou rejeição da inovação no mercado, é possível perceber a
colaboração no momento do feedback dos clientes, porém de forma muito mais induzida
(reativa) do que proativa, assíncrona, e, de certo modo, voluntária. Internamente, já se percebe
uma inclinação maior dos colaboradores para, de forma voluntária e concentrada ou dispersa
geograficamente, se manifestar (inclusive dar feedback) em relação às ações de inovação
propostas na organização. (entrevistados EST. e OPE.)
O entrevistado TAT. comenta que a colaboração intraorganizacional ainda é muito
frágil na INOVIT, quando declara que:
A rejeição aqui é traduzida pela não captação da ideia e participação das pessoas no
processo. Percebo isso, ainda que não seja em todos, de duas formas: primeiro,
quando as pessoas não participam de algumas coisas que eu promovo
presencialmente e simplesmente não me perguntam sobre seu feedback; e de outra
forma, às vezes até fazem, mas de maneira equivocada. Neste caso eu também fico
pensando se eu abordei da forma errada, ou se fiz certo mas as pessoas não
entenderam direito, não perceberam qual a proposta da atividade. (entrevistado
TAT.)
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Em tempo, o entrevistado TAT. sinaliza o uso de templates, de forma individual, para
perceber a adesão ou não da inovação, e consequentemente, das ações/lições aprendidas no
processo de inovação da empresa. O entrevistado afirma que, embora ainda use alguns
templates de inovação com os colaboradores, sente certa dificuldade. Isso reflete a ausência
de coordenação, comunicação e interação para atividades com este fim. A coleta via Diário de
Anotações (abril e julho de 2017) corrobora tal afirmação, na medida em que se observou o
uso, um pouco confuso, do template Espinha de Peixe.
No uso interno ou externo das informações acerca do grau de aceitação/rejeição das
inovações o entrevistado OPE. afirma que normalmente é feita reunião presencial e cada
setor anota, de forma individual, o que tem de fazer.
Na fase da aprendizagem, refletir as potencialidades e os limitadores da organização
durante o desenvolvimento do processo de inovação como um todo, bem como o que dificulta
e viabiliza o processo de aprender em si mesmo são aspectos que devem ser contemplados sob
o ponto de vista da colaboração. Deste modo, o entrevistado EST. fala que um dos
limitadores é ter aliados, ou seja, pessoas que voluntariamente se preocupem com a inovação
na empresa. O mesmo atenta, assim como o entrevistado OPE., para a capacidade
transacional da organização, declarando que: ―[...] poderia melhorar, estreitar mais as relações
com parceiros. Sou uma pessoa que ligo muito as pessoas, misturo parceiros e clientes, mas
talvez tenha de ter mais interação com outros tipos de stakeholders, como concorrentes, por
exemplo.‖
Já os desafios mais comumente encontrados no processo de aprendizagem em si, sob o
ponto de vista da colaboração, são, segundo os três entrevistados, o pouco compartilhamento
do conhecimento e do empoderamento, e a capacidade de engajamento das pessoas para as
atividades de inovação. Como viabilizador o entrevistado TAT. indica a adesão das pessoas
quando os projetos estão indo bem, o que denota a correalização de ações ou projetos de
inovação.
Em coleta via Diário de Anotações (abril e julho de 2017) a reflexão sobre
potencialidades/limitações do processo de inovação, bem como desafios/viabilizadores na
aprendizagem foram corroborados claramente, seja por declarações, ao longo das reuniões, do
próprio conteúdo em análise, como no templates Espinha de Peixe, em que as causas para os
problemas da organização detectadas pelos participantes estavam muito relacionadas à
ausência de uma cultura de inovação e a (des)motivação para ações desta natureza; seja pela
postura dos participantes, visto que alguns colaboradores convocados não foram e alguns
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presentes exibiam certo cansaço e desmotivação (especialmente na fala) em relação à
costumeira postura – estática - dos colaboradores em relação às atividades de inovação.
Entretanto, ainda em coleta via Diário de Anotações (abril e julho de 2017), pode-se
perceber, em uma das reuniões, um processo de reflexão, pelos colaboradores, acerca dos seus
próprios desafios internos, inclusive os relacionados a aspectos motivacionais. Tal iniciativa
se traduz na realização, de forma colaborativa e voluntária, de uma palestra com a seguinte
pauta: ―(i) Palestra sobre Comportamento organizacional (ministrada por 1 colaborador); (ii)
Atividade prática de motivação pessoal (ministrada por 1 colaborador); (iii) Palestra sobre
Ambiente feliz (ministrada pelo gestor).
A INOVIT gerencia, segundo o entrevistado TAT., estes aspectos acima citados por
meio de um Comitê de Inovação, mas assevera que:
Em relação à aprendizagem aqui na empresa é como se tivessem 3 grupos, o grupo
que não inova, o que acredita inovar, e o que inova, de fato. Me parece que alguns
pensam que a inovação é de um grupo, quando na verdade a inovação é da
organização como um todo, e eu acredito que se as pessoas não participarem, não
colaborarem, ela não vai acontecer de forma plena.

Esta declaração faz refletir a fragilidade de algumas propriedades da colaboração
como o compartilhamento de objetivos de ações ou projetos de inovação e a coordenação e
comunicação das atividades inerentes a este processo, o que naturalmente compromete o
engajamento.
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4.1.2 Estudo de caso 2- ADSS Presença Digital
A ADSS presença Digital foi fundada em 2010 e conta com 6 colaboradores (dos
quais três responderam a entrevista e apenas dois responderam o questionário18). Seu foco de
atuação é o marketing digital, desenvolvendo, em paralelo, projetos inovadores de cunho
tecnológico, voltados especialmente para a construção de sites e aplicativos. (entrevistado
EST)

4.1.2.1 Fase da procura
4.1.2.1.1 Descrição geral da Fase da Procura
O que motiva a empresa a captar oportunidades de inovação é, segundo o
entrevistado TAT., a busca pelo crescimento da empresa e também para se manter no
mercado. O entrevistado EST. comenta que hoje é, prioritariamente, a possibilidade de
investir recursos no próprio projeto da empresa. Já o entrevistado OPE. afirma que o que
motiva a captação é adquirir a capacidade de usar de forma mais otimizada o que a empresa
tem em termos de recursos.
Os três entrevistados julgam que a ADSS usa uma estratégia mais ofensiva do que
defensiva no mercado, na medida em que desenvolve sempre e de forma rápida novas ideias,
e porque está, como diz o entrevistado OPE., na ―crista da onda, especialmente do ponto de
vista técnico do software.‖
Para o entrevistado TAT. as oportunidades de inovação na ADSS são captadas por
meio de conversas informais entre os sócios e amigos, presencial e voluntariamente;
participação em ações de consultoria (exemplo: JOIN- IEL/BA), com preenchimento de
templates; participação em grupos de mentorias com clientes, em que a empresa ajuda este a
desenhar, de forma prática, funcional e viável, a ideia de inovação; o uso de um banco de
ideias no Google Drive; e o ―Momento Radar‖, uma reunião presencial para trazer
informações específicas e aprofundadas sobre determinado assunto, nas mais variadas fontes
de pesquisa.
O entrevistado EST. reforça a ação das mentorias completando:
Mentorias já tem envolvimento do cliente. No caso dos apps da gente a participação
é interna e externa. Acho que a gente nunca fechou este processo de inovação,
amigos, pessoas que frequentam nosso ambiente; como a gente sempre está
comentando as pessoas sugerem e a gente avalia tudo. É de maneira informal e
espontânea. As atividades feitas entre nós e com ator externo é feita presencialmente
e é assim em 1 momento. Alguém propõe a ideia, se for relevante as outras pessoas
envolvidas percebem, veem o momento de amadurecer (rascunhamos junto) e até
18

Devido ao baixo número de respondentes ao questionário, os resultados não serão apresentados aqui neste
estudo de caso- ADSS.
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conseguimos maturar e operacionalizar. Fazemos juntos, sem criticar o trabalho do
outro. Isso é bem natural.

O mesmo entrevistado traz também o uso de diversas ferramentas tecnológicas
colaborativas.
O entrevistado OPE. fala sobre os momentos de brainstorming que a ADSS tem,
sinalizados os dias/horas pelo uso do calendário da Google; reforça o ―Radar da Inovação‖,
que converge para o Momento Radar citado anteriormente; traz reuniões virtuais por Skype;
e também o uso de algumas outras tecnologias, reforçando para as redes sociais, que ajudam
captando notícias, vendo a comunidade e o próximo fazendo. Segundo o entrevistado OPE.:
Se tem muita gente fazendo tem alguma onda ali que está em alta. As redes sociais
tem um papel fundamental; nem sempre são elas que nos trazem a informação, mas
elas nos trazem quem vai trazer a informação. As redes sociais são fortes no
processo de captar as coisas. Se a gente captar uma informação em um evento
possivelmente quem nos trouxe este evento foi o Facebook, Instagram etc.

As informações provenientes da busca por oportunidades de inovação são organizadas,
segundo o entrevistado TAT., por meio de registro informal em uma planilha no Google
Drive, onde todos tinha acesso. Ainda segundo o entrevistado há uma pasta para cada ideia,
acompanhada dos templates BMG- Bussiness Model Canvas, Proposta de Valor e PM
CANVAS- Projetc Model Canvas.
O entrevistado EST. comenta que as informações, muitas vezes incialmente coletadas
por meio do uso de templates em papel A3, são registradas no Google Drive, no MindMeister
(neste caso desenha um mapa mental do que seria o App, o site ou o software), no ASANA
(gerenciador de tarefas que substituiu o uso do Trello, onde constam dias/horas e prazos de
atividades) e no SLACK (ferramenta de gestão de atividades compartilhada, que neste caso
registra as conversas). Em paralelo a isso o entrevistado EST. e OPE. citam o e-mail,
documentos de texto, resumos no google drive e ferramentas para organização da informação.
Este mesmo entrevistado faz uma declaração interessante sobre o registro das
informações:
No registro das informações a parede, por ser mais visual e presente, algo físico,
mexe com as pessoas de uma forma diferente. Assim elas têm clareza de suas
tarefas, visão ampla e podem perceber que a empresa vai além de si mesmo,
especialmente em momentos de pressão. Toda semana temos uma conversa franca
presencial, é diferente. Quando a gente foi para o coworking prejudicou muito,
porque há muitas conversas, piadinhas, ligação, este espaço não combina, daí
pensamos na transição que foi a mudança de lugar.

O entrevistado EST. revela que organiza as informações por assunto e categoria,
usando, muitas vezes, templates de inovação para o melhor detalhamento das mesmas. Por
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fim, traz a coleta de informações via Google Forms, gerando questionário enviado por e-mail
aos (potenciais) clientes.
Como principais viabilizadores nesta fase do processo de inovação, os entrevistados
destacam a motivação para as atividades de inovação; a colaboração (interna e externa, com
clientes); e o uso facilitado das TICs para coleta de informações e ideias para inovar. Como
desafios, destacam-se, basicamente, a saturação do homem/hora (capacidade operacional)
para a busca e execução das oportunidades de inovação, e o investimento em marketing.

4.1.2.1.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL
O desenho do fluxo informacional da ADSS na fase de busca por oportunidades de
inovação é apresentado da seguinte maneira.

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A ADSS gere esta etapa na captação
de oportunidades de inovação por
meio do mapeamento dos ambientes
interno e externo para informações
pertinentes à busca pelo crescimento
da empresa e também para se manter
no mercado, além da possibilidade
de investir recursos no próprio
projeto da empresa, bem como
adquirir a capacidade de usar de
forma mais otimizada o que a
empresa tem em termos de recursos.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 33- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação ADSS- FASE DA PROCURA

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A ADSS gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio de
conversas
informais,
participação
em
consultoria, uso de templates, participação em
grupos de mentorias com clientes, o uso de um
banco de ideias no Google Drive e no Trello,
diversas
ferramentas
tecnológicas
colaborativas (ResearchGate, Google Forms,
GITHUB, MIDIUM, ALIST APART,
PANDA, Get Prismatic, PRODUCTHANT), e
as redes sociais.

A ADSS gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio do uso de
templates (BMG, Proposta de Valor, PM
CANVAS) para explorar e sistematizar as
informações coletadas, bem como ferramentas
colaborativas, tais como o ASANA (gerenciador
de tarefas que substituiu o uso do Trello, onde
constam dias/horas e prazos de atividades) e o
SLACK (ferramenta de gestão de atividades
compartilhada, que neste caso registra as
conversas).

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Distribuição
A ADSS gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio das reuniões
presenciais (formais e informais), e-mail, o
registro no Google Drive, onde todos têm acesso,
e do ASANA e do SLACK, que registram, gerem
e compartilham as informações/ atividades de
inovação.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A ADSS gere esta etapa na captação de oportunidades de
inovação por meio do registro em meio físico (templates de
inovação), no Google Drive, no MindMeister (mapa mental do
que seria o produto inovador), no ASANA (gerenciador de
tarefas que substituiu o uso do Trello, onde constam dias/horas e
prazos de atividades) e no SLACK (ferramenta de gestão de
atividades compartilhada, que registra as conversas).
Complementa-se com o e-mail e documentos de texto.

A ADSS gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio da troca de
informações internas e externas à organização
(voluntária e involuntariamente) que permitem
encontrar novo conhecimento a ser usado para
identificação de oportunidades. No ambiente interno
tal troca ocorre via reuniões informais (exemplo:
Momento Radar) e uso de TICs (Google Drive,
ASANA, SLACK, Skype). Já no ambiente externo a
troca ocorre via mentorias com o cliente, ferramentas
tecnológicas colaborativas e redes sociais.

(G. Inf.) Descarte
A ADSS gere esta etapa na captação de oportunidades de inovação por meio do mapeamento do
ambiente para busca por informações que contribuam para o crescimento da empresa e também
para se manter no mercado, além da possibilidade de investir recursos no próprio projeto da
empresa, bem como adquirir a capacidade de usar de forma mais otimizada o que a empresa
tem em termos de recursos. O desalinhamento leva ao descarte ou à postergação do uso.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na identificação e captação de oportunidades de inovação, a pesquisa mostrou que a
ADSS utiliza diversas ferramentas tecnológicas, normalmente de cunho colaborativo, como
suporte, tais como o Skype, para reuniões com colaboradores ou parceiros que estão dispersos
geograficamente; o Google Drive, seja para arquivamentos ou como banco de ideias (ver
figura 34); as redes sociais (exemplo: Facebook, Twitter e Instagram); o ResearchGate, uma
rede social (plataforma gratuita ) voltada a profissionais da área de ciência e pesquisadores
que permite a membros interagirem e colaborarem com colegas de trabalho e campos de
estudo mundialmente, oferecendo diversas ferramentas exclusivas (entrevistado TAT.); o
GITHUB, que é uma plataforma de código colaborativo, bem como o seu blog, com pessoas
colaborando; o MIDIUM, que é um blog bem recente (2 a 3 anos) com muitos artigos
interessantes; o ALIST APART, um site sobre desenvolvimento web que sempre antecipa
novidades e sugere tecnologias; e a startup PRODUCTHANT, uma startup que indexa
startups (assim que lança eles já fazem a entrevista e colocam lá) (entrevistado EST.); . o
PANDA (RSS FEED), um app que é justamente para funcionar como um radar de notícias e
dados assinados pelo colaborador (fica como se fosse um board/um Trello) (figura 35); blogs
como o Redit, Racker News e GitHub, que são como radares em que se pesquisa em cima das
temáticas de interesse; o Get Prismatic, uma tecnologia com um radar por temas e não por
notícias; e um banco de ideias no Trello (entrevistado OPE.).

Figura 34- Home do Google Drive ADSS

Fonte: Empresa ADSS (2017)
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Figura 35- Página do Trello ADSS

Fonte: Empresa ADSS (2017)

Ainda se percebe o uso de tecnologias nesta fase do processo de inovação na ADSS
quando as informações são organizadas. Neste caso, o entrevistado TAT. cita o uso do
Google Drive, que permite atuação simultânea e síncrona/assíncrona dos colaboradores. O
entrevistado EST. reforça o uso do Google Drive e complementa com o MindMeister (neste
caso desenha um mapa mental do que seria o App, o site ou o software), uso do e-mail; o
ASANA (gerenciador de tarefas que substituiu o uso do Trello, onde constam dias/horas e
prazos de atividades) (ver figura 36) e o SLACK (ferramenta de gestão de atividades
compartilhada, que neste caso registra as conversas) (ver figura 37). O entrevistado OPE.
fala da organização das informações em boards no Trello, e comenta também, assim como os
outros dois entrevistados, o uso do Google Drive.
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Figura 36- Página do ASANA ADSS

Fonte: Empresa ADSS (2017)

Figura 37- Página do SLACK ADSS

Fonte: Empresa ADSS (2017)

Vale destacar que, em pesquisa realizada via Diário de Anotações (maio e agosto de
2017), cujo tema foi ―Mentoria para desenvolvimento de aplicativo veterinário‖, não foi
verificado o registro das informações em quaisquer documentos ou tecnologias. Durante a
mentoria se percebeu o uso de planilhas de simulação de custos e viabilidade no excel, bem
como acesso à internet todo o tempo e comentários sobre o ASANA como board para
discussão de aplicativo junto aos clientes.
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Todos os entrevistados entendem que as tecnologias são viabilizadores encontrados no
processo de identificação e captação das oportunidades de inovação, na medida em que a
natureza da atividade da empresa colabora para a apropriação das mesmas e também permite
o acesso facilitado às mais variadas fontes e informações.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Os aspectos de colaboração percebidos durante a identificação das oportunidades de
inovação na ADSS se apresentam em várias passagens da entrevista.
Um dos pontos a destacar é no surgimento da ideia com o cliente, normalmente em
processos de mentoria. Nesta atividade a empresa utiliza templates de inovação para, junto
com o cliente, desenhar melhor a oportunidade identificada, como é o caso do template
Proposta de Valor (ver figura 38) que a ADSS fez para prototipar um aplicativo veterinário.
Tal template busca identificar a proposta de valor (dores e ganhos) que o aplicativo imagina
oferecer e o que de fato o futuro usuário espera.
Cita-se, ainda, o template CANVAS BMG, cujo objetivo é modelar, preliminarmente
ao desenvolvimento mais completo e à implantação da inovação, um modelo de negócio da
ideia em curso. (ver figura 39)
Figura 38- CANVAS de Proposta de Valor ADSS

Fonte: Empresa ADSS (2017)
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Figura 39- CANVAS BMG ADSS

Fonte: Empresa ADSS (2017)

Durante a captação das oportunidades de inovação a colaboração, especialmente
relacionada aos quesitos compartilhamento e correalização de objetivos e ações de projetos de
inovação, é constatada na medida em que os colaboradores se unem, seja os concentrados ou
dispersos geograficamente, normalmente de forma voluntária, para discutir as ideias. Como
cita o entrevistado TAT.: ―Juntamos nossas ideias e discutimos para tocar para frente.‖
As mentorias, que envolvem atores internos e externos à organização, normalmente
acontecem de forma involuntária, ou seja, sob demanda do cliente ou necessidade da empresa,
mas em ambos os casos – mentorias ou reuniões externas – há, segundo os entrevistados, uma
reflexão das ações/lições aprendidas, até para servir de base para novas ideias e
aperfeiçoamentos.
Ainda na identificação destas oportunidades o entrevistado TAT. discorre sobre o uso
de plataformas que permitem a troca de informações (normalmente voluntariamente) entre
atores dispersos. Exemplos disso são, como já citado anteriormente, o ResearchGate e
GITHUB (plataformas colaborativas), e o MIDIUM (blog).
Os entrevistados EST. e OPE. complementam caraterísticas de colaboração nesta
fase do processo de inovação por meio do uso de dinâmicas informais que reúnem membros
da organização para um objetivo comum: trazer oportunidades para a empresa inovar.
Exemplo disso é o ―Momento Radar‖, uma reunião rápida com uso de template (ver figura
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40) para captar, a partir de temas e fontes previamente elencados, oportunidades de inovação,
de forma colaborativa, criativa, porém mais sistemática.

Figura 40- Template Radar da Inovação

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)

O entrevistado OPE. cita ainda a consultoria em gestão da inovação (JOIN- Jogo da
Inovação) do Instituto Euvaldo Lodi, cujas práticas partem da colaboração intra e
interorganizacional. Ele explana: ―A interação mais direta com ator externo foi na época do
JOIN, em que participávamos de eventos e oficinas onde podíamos levar nossas ideias para
aprimorar junto com outros parceiros, sendo estes (potenciais) clientes e até concorrentes.‖
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A organização das informações provenientes desta fase ocorre também via uso de
tecnologias as quais todos têm acesso e autonomia para manusear. Segundo o entrevistado
EST. o fluxo ocorre da seguinte maneira:
[...] tem uma parte no papel (hoje está mais forte ainda, parede, papel A3), porque as
reuniões presenciais acabam levando a isso, e porque nos permite ver mais e o
tempo todo, na visão do cliente. Por fim tudo é registrado no Google Drive, no
MindMeister, no ASANA e no SLACK. Para o MindMeister vai um mapa mental
do que seria o app, ou um site, software. Lá aparecem também os fluxos de acesso a
informação/navegação, depois no ASANA a gente distribui cada peça e
funcionalidade, a criação dela a cada um na equipe dentro de um prazo (no drive tem
uma tabela de prazo, com dia, semana, meses, carga horaria e quando a gente tem de
entregar a cada um), já no SLACK a gente faz o acompanhamento disso. No
SLACK a gente registra a conversa. Em paralelo a isso tem o e-mail, documentos de
texto, resumos no Google Drive e ferramentas para organização da informação.

O mesmo entrevistado faz uma declaração interessante sobre o registro e
compartilhamento presencial das informações:
No registro das informações a parede, por ser mais visual e presente, algo físico,
mexe com as pessoas de uma forma diferente. Assim elas tem clareza de suas
tarefas, visão ampla e podem perceber que a empresa vai além de si mesmo,
especialmente em momentos de pressão. Toda semana temos uma conversa franca
presencial, é diferente.

Em coleta via Diário de Anotações (maio e agosto de 2017) foi possível perceber a
colaboração se manifestando por meio da própria atividade em si - um processo de mentoria
com o cliente dono de um aplicativo veterinário -, mas certa ausência no que se refere à
organização das informações, visto que não havia material de suporte e nem registro das
informações por alguém da organização, e se percebia certa demora na localização das
informações pertinentes ao dono do aplicativo.
É possível perceber aspectos de colaboração em toda a fase da busca por
oportunidades de inovação na ADSS, seja no compartilhamento e na correalização das ações e
projetos de inovação, na coordenação e comunicação das atividades, e na interação entre
atores. Os entrevistados corroboram isso quando apontam a colaboração (e a motivação)
como um viabilizador nesta fase do processo de inovação, chamando a atenção, entretanto,
para uma necessidade de estreitamento e continuidade dos laços com atores externos.

4.1.2.2 Fase da Seleção
4.1.2.2.1 Descrição geral da Fase da Seleção
A ADSS analisa e seleciona a(s) oportunidade(s) de inovação, dentre as várias
existentes, passíveis de desenvolvimento/armazenamento/descarte usando, basicamente por
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meio dos critérios de grau de dificuldade de desenvolvimento da ideia e o impacto da mesma
ideia na organização (resultados), desenhados em uma matriz. Esta matriz é feita
internamente, com todos os colaboradores, e procede a construção, também coletiva, dos
templates BMG e Proposta de Valor. Normalmente as informações ficam no Google Drive, à
disposição e acesso de todos, e as ideias não selecionadas são colocadas no Trello (em
backlogs de curto, médio e longo prazo). (entrevistados TAT. e OPE.)
O entrevistado EST. complementa o uso da matriz de dificuldade e relevância
observando o impacto social da inovação. Ele cita que:
[...] Pensando que vai ter de alcançar o público, é o objetivo final, e para isso
usamos vários parâmetros, por exemplo, a gente procura na internet coisas do tipo
―qual a área econômica que faz parte, qual o mercado total, qual a parcela que
pertence a Bahia, por quê? - é sempre um estudo local, regional, nacional -, qual a
complexidade tecnológica, e em termos de competências... tem os perfis aqui na
Bahia, quanto eles ganham?‖. A partir daqui definimos qual vai agora, qual vai
daqui a pouco, qual vai amanhã, ou ainda se pode ser descartado.

O benchmarking é algo que o entrevistado EST. cita como técnica para auxiliar na
seleção da melhor ideia. Além disso, há interação com atores externos, durante o processo de
mentoria, para auxiliar na seleção ou da ideia, ou dos critérios para a ideia já selecionada.
As reuniões para a seleção são, em geral, voluntárias e presenciais, e quando à
distância usam o Skype, WhatsApp e Hangout. Já o compartilhamento entre os membros
externos e internos (ex.: parceiros e colaboradores), da(s) oportunidade(s) de inovação
selecionada(s), são realizadas pelo Google Drive e WhatsApp, criando, depois, tarefas no
ASANA e no SLACK, para as pessoas olharem e contribuírem. Nesta etapa o entrevistado
EST. complementa:
Depois a gente marca um momento oficial onde todos vão participar. Às vezes a
ideia surge e nem todos estavam presentes, então por isso a gente faz esse
compartilhamento. A gente sempre acaba revisitando o que foi feito, fazendo nova
seleção (usando novos critérios) em cima da seleção feita anteriormente. Uma vez
fizemos um projeto de um Quiz para uma empresa de engenharia e agora
revisitamos o produto para dar uma roupagem nova, ou seja, revende-lo como um
aplicativo adaptado.

A interação com o ambiente externo nesta fase se dá em conversas informais; busca de
dados na internet (exemplo: relatórios) (entrevistado TAT.); no ambiente acadêmico
(entrevistado EST.); e observando o cliente, visto que, na visão do entrevistado OPE. há
dois perfis que valem ser considerados: ―[...] o que sabe o que quer e busca muito mais o
software do que o produto de inovação, e o que não sabe o que quer e acaba consumindo mais
o nosso produto de inovação, como em uma consultoria ou mentoria, por exemplo.‖
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Como desafios nesta etapa do processo de inovação foram verificados, na ADSS, a
dificuldade em lidar com a incerteza, já que nesta fase se trabalha muito com ideias e
hipóteses, que se confirmam um pouco, mas não completamente, pela busca por mais
informações junto a outras fontes; a questão da motivação, que às vezes é afetada por um
atraso do andamento das atividades de inovação (entrevistado TAT.); a dificuldade em poder
abraçar as demandas da sociedade e transformá-las em inovação, visto que nem sempre
estamos estruturalmente preparados (recursos tecnológicos e humanos) para isso; o desafio de
encontrar ―brechas‖ para inovar em um mercado tão concorrido (entrevistado EST.); e a
capacidade de orientar e selecionar o que o cliente deseja quando ele vem com ideias muito
abstratas (entrevistado OPE.).
Já como viabilizadores são mapeados na ADSS a boa formação dos colaboradores,
que mesclam viés técnico e de pesquisa; a confiança entre os membros para dar continuidade
às atividades inerentes ao processo de inovação (entrevistado TAT.); o uso de tecnologias
para seleção e registro das informações nesta fase, estando disponíveis para todos
(entrevistado EST.); e a facilidade de comunicação, porque hoje se tem acesso fácil às
informações, inclusive externas à organização (entrevistado OPE.).

4.1.2.2.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A ADSS gere esta etapa na seleção
das oportunidades de inovação por
meio dos critérios de grau de
dificuldade de desenvolvimento da
ideia e o impacto da mesma ideia na
organização
(resultados),
desenhados em uma matriz. Esta
matriz é feita internamente, com
todos os colaboradores, e procede a
construção, também coletiva, dos
templates BMG e Proposta de
Valor.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 41- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação ADSS- FASE DA SELEÇÃO
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A ADSS gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação internamente por
meio de reuniões, em geral voluntárias e
presenciais, e quando à distância usando o
Skype, WhatsApp e Hangout. Externamente a
interação se dá em conversas informais; busca
de dados na internet (exemplo: relatórios); no
ambiente acadêmico; e observando o cliente,
além das práticas de benchmarking.

A ADSS gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio do
preenchimento de uma matriz de dificuldade e
relevância e, posteriormente, a construção,
também coletiva, dos templates BMG e Proposta
de Valor. Após este filtro as ideias não
selecionadas são colocadas no Trello (em backlogs
de curto, médio e longo prazo). As demais criam
tarefas no ASANA e no SLACK, para as pessoas
olharem e contribuírem.

(G. Inf.) Distribuição
A ADSS gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação pelo registro das
informações no Google Drive à disposição e
acesso de todos. Reuniões de compartilhamento,
normalmente presenciais, são agendadas para
disseminação das informações e feedback das
ideias não selecionadas.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A ADSS gere esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação armazenando as informações no Google Drive, à
disposição e acesso de todos. As ideias não selecionadas são
colocadas no Trello (em backlogs de curto, médio e longo
prazo).

A ADSS gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio da geração de
projetos de inovação em cima da ideia selecionada.
Neste caso novo BMG e Proposta de Valor são
gerados, para prototipar melhor a oportunidade de
inovação a ser desenvolvida.

(G. Inf.) Descarte
A ADSS gere esta etapa na seleção das oportunidades de inovação por meio da análise dos critérios
de grau de dificuldade de desenvolvimento da ideia e o impacto da mesma ideia na organização
(resultados), desenhados em uma matriz. Normalmente as ideias que apresentam maior grau de
dificuldade e pouca relevância para a organização vão para o ―Banco de Ideias‖, para serem usadas
a médio ou longo prazo, ou ainda, para descarte final.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Em se tratando do uso de tecnologias nesta fase do processo de inovação a ADSS as
adota muita mais para registro e compartilhamento das informações, bem como busca por
novos conhecimentos acerca das ideias em análise (exemplo: relatórios em sites específicos,
blogs, redes sociais), do que para a seleção em si mesma. Normalmente as reuniões para a
realização da seleção são presenciais, e, quando à distância, usa-se o Skype e (raramente),
Hangout e WhatsApp. (entrevistado TAT.)
Em investigação junto aos três entrevistados, constata-se que a Matriz de Dificuldade
x Relevância, bem como os templates (BMG e Proposta de Valor) são normalmente
impressos, e depois digitados ou digitalizados e guardados (assim como qualquer outro tipo
de documento de inovação) no Google Drive. Para as ideias não selecionadas utiliza-se a
ferramenta colaborativa Trello, que prevê, assim como o Google Drive, a geração conjunta de
conteúdo online e edição em grupo, entre atotes concentrados ou dispersos geograficamente,
com atuação simultânea ou não, passiva ou ativa.
Após o compartilhamento no Google Drive das informações e ideias em análise na
fase da seleção normalmente surgem, em paralelo, tarefas nas ferramentas colaborativas
ASANA (gerenciador de tarefas) e SLACK (ferramenta de gestão de atividades
compartilhadas que registra as conversas). (entrevistado EST.)

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Os aspectos de colaboração percebidos nesta fase do processo de inovação na ADSS
se manifestam logo na análise e seleção da(s) oportunidade(s) de inovação, dentre as várias
existentes, passíveis de desenvolvimento/armazenamento/descarte, na medida em que as
ideias são analisadas de forma colaborativa e intra/interorganizacionalmente (entrevistado
TAT.). Já o entrevistado EST. cita: ―[na seleção] sempre entram atores externos, mas não
exatamente neste momento, às vezes na fase da pesquisa. Mas nas mentorias o cliente externo
está junto o tempo todo‖. E o entrevistado OPE. declara: ― A participação externa era mais
na época do JOIN. Na seleção todos estão presentes, é uma participação meio que
involuntária. Depois que se preenche a matriz há uma discussão da matriz, discussão
presencial. Debatemos (não é só ‗é ou não é‘), sem achismos.‖
O local de compartilhamento das informações (inclusive das ideias não selecionadas)
também traz propriedades de colaboração (Trello e Google Drive) quando permite o acesso e
registro de todos os membros da organização. Ação semelhante ocorre quando ações são
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geradas a partir da seleção, ao utilizar as ferramentas colaborativas ASANA e SLACK, já
comentadas anteriormente. (entrevistado EST.)
O uso de templates, já citados na seção anterior, prevê a construção conjunta, síncrona,
entre atores concentrados geograficamente, e que trocam informações, em muitos casos,
voluntariamente (entrevistado EST). Como os dois templates (Proposta de Valor e BMG)
são realizados no início e no final do processo de seleção, eles viabilizam, ainda, a reflexão
das ações/lições aprendidas.
Ao questionar sobre os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no
processo de seleção da(s) oportunidade(s) de inovação, a colaboração se despontou das
seguintes formas: correalização de ações e projetos de inovação entre os colaboradores, na
medida em que estes julgam ter conhecimentos diferentes (técnicos, de formação e
experiências diversas) que se complementam; motivação (ainda falha, decorrente do
retrabalho e atrasos) e inibição natural dos colaboradores, sendo que esta segunda
característica ajuda muito na colaboração, atualmente; pouca resistência para o que é novo;
uso de ferramentas colaborativas que permitem o acesso simultâneo para geração, verificação
e compartilhamento das informações (entrevistado TAT.); diversidade na formação e
conhecimento dos membros; baixa hierarquia; consciência de que é importante estar
conectado a outros tipos de atores (exemplo: universidades) (entrevistado EST.); e interação
constante com o cliente por conta do processo de mentoria adotado pela ADSS, o que
viabiliza o compartilhamento e a correalização de ações e projetos de inovação, a
coordenação das atividades de inovação, a comunicação e interação constantes, seja entre
atores concentrados ou dispersos geograficamente, normalmente de forma involuntária (são
encontros agendados em diferentes momentos do desenvolvimento no produto), porém
sempre (indispensável) refletindo as lições aprendidas. (entrevistado OPE.).

4.1.2.3 Fase da Implementação
4.1.2.3.1 Descrição Geral da Fase da Implementação
A fase da implementação, no processo de inovação da ADSS, perpassa por três
subfases: Aquisição, que é obtenção de novos conhecimentos que levarão ao primeiro esboço
de solução aperfeiçoada; Execução, que é a realização do projeto de inovação; e o
Lançamento, caracterizando a preparação do ambiente onde a inovação será lançada, bem
como a adoção e uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se necessário,
modificando-a.

193

Na Subfase da Aquisição, o entrevistado TAT. afirma que a organização adquire
novos conhecimentos sobre a inovação a ser desenvolvida inicialmente por meio do
preenchimento de templates de inovação, como o CANVAS BMG (CANVAS para
modelagem de negócios) e o Mapa de Modelagem de Pesquisa (CANVAS para modelagem
de pesquisa científica). Em complemento são realizadas pesquisas na internet, sites de
instituições, redes sociais (exemplo: Instagram e Facebook), blogs, relatórios, fontes de
produção acadêmica (exemplo: periódicos online ou bancos de dissertações e teses) e outros,
bem como, em alguns casos, empatia – colocar-se no lugar do outro - junto ao cliente (final e
intermediário). A aplicação de questionário via redes sociais também foi citada pelo
entrevistado. Ainda no uso de tecnologias, o entrevistado cita o uso do Google Trends
(pesquisa de tendência) e Google Alert (pesquisa automática por palavra-chave) nesta
atividade.
O entrevistado EST. corrobora as iniciativas citadas pelo entrevistado acima e
acrescenta o uso do Google Forms, como ferramenta para coleta de informações junto a
parceiros externos e o WhastApp, viabilizando a comunicação (interna/externa) para coleta de
novas informações acerca da inovação a ser desenvolvida. Ele cita que há interação síncrona e
assíncrona e colaboração.
O entrevistado OPE. faz um declaração interessante para a fase da aquisição de
novos conhecimentos que corrobora o ―olhar externo‖ da ADSS: ―fazemos pesquisa de
mercado. Antes de executar tarefas relacionadas ao software executamos tarefas relacionadas
ao negócio‖. Traz novamente o uso das mesmas tecnologias anteriormente aqui elencadas, e
completa que as reuniões (internas/externas) são, em geral, informais e voluntárias.
Esta Subfase da Aquisição também prevê a combinação de conhecimento existente e
novo - disponível dentro e fora da organização - para a aquisição de informações pertinentes à
inovação a ser desenvolvida. Neste caso, a ADSS compila, segundo o entrevistado TAT., as
informações de acordo com o produto: ―Se for um edital a gente pesquisa, compila os
requisitos e coloca no Google Drive. A mesma coisa se o objetivo for construir uma equação,
por exemplo, neste caso tem vários conhecimentos de fora compilados em uma planilha no
drive, disponível para todos‖. Ele traz também o uso do GitHub (plataforma de hospedagem
de código-fonte colaborativa) para códigos e do Google Docs para editais, como espaços de
armazenamento.
O entrevistado OPE. conclui com o uso de templates de inovação para viabilizar e
facilitar a combinação de conhecimentos, de forma prática e colaborativa.
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As novas informações adquiridas nesta subfase normalmente são organizadas, segundo
os três entrevistados, em planilhas, no Google Drive e no Google Docs. O Trello também é
usado, bem como o ASANA, que gerencia as tarefas, mas acaba armazenando as informações
de implementação de projetos.
Os principais desafios elencados na Subfase da Aquisição de novas informações
acerca da ideia a ser desenvolvida são a compilação das informações aqui colhidas de forma
lógica e sistemática (entrevistado TAT.); a aquisição de resultados mais precisos, diretos, e a
nível local do que interessa a cada negócio; e a manutenção da motivação para investigar a
fundo a oportunidade de inovação a ser desenvolvida (entrevistado EST.).
Os principais viabilizadores nesta subfase são, segundo os três entrevistados, o acesso
e familiaridade com o uso de diferentes tecnologias, e a colaboração (interna/externa) que a
ADSS consegue ter para captação de informações.
Na Subfase da Execução, o entrevistado TAT. comenta que a organização executa o
mapeamento do ambiente interno/externo onde será lançada a inovação (neste caso
organizacional - processo) por meio de pesquisas de validação de hipótese junto ao cliente.
Seguindo a esta ação, o entrevistado cita a construção de mapas mentais usando a ferramenta
MindMeister, para pensar todas as informações necessárias acerca do projeto, e a construção
do template CANVAS BMG, para auxiliar no desenho do projeto.
O entrevistado EST. aclara o mapeamento do ambiente para a inovação por meio de
conversas informais com os colaboradores, internamente, ou por pesquisa (presencial/online)
com atores externos, usando ferramentas variadas, como os templates Jornada com o Cliente e
CANVAS de Proposta de Valor.
O entrevistado OPE. reforça o que foi citado anteriormente e acrescenta o uso das
redes sociais para mapeamento de tendências (quantitativamente).
Durante a Subfase da Execução dos projetos de inovação (seja interna ou externa) as
mudanças que ocorrem são tratadas na ADSS pela uso, segundo o entrevistado TAT., da
metodologia SCRUM, que permite, por meio de pequenas entregas bem definidas junto ao
cliente, a criação de soluções rápidas para eventuais erros. O Entrevistado EST. adiciona o
contato com o cliente (caso a mudança impacte diretamente para ele), explica o que é, porque,
e o que trará de beneficio com a mudança. Para estas mudanças buscam-se informações em
variadas fontes, que vão de atores internos e externos a tecnologias. Já o entrevistado OPE.
ressalta para a necessidade de estudar sempre, a fim de melhor se adequar às contingências
que correm durante a execução dos projetos, cujas demandas de informação podem ser de
domínio do projeto ou técnico.
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A combinação de variados conhecimentos de grupos e indivíduos com experiências
funcionais e disciplinares diferentes também é comum durante a execução dos projetos de
inovação. Na ADSS os entrevistados declaram que as experiências distintas de cada um dos
colaboradores são cruciais para a execução dos projetos na empresa. O entrevistado TAT.
cita: ―A ADSS não funcionaria se não existissem experiências tão distintas‖. Além disso, a
empresa reconhece que: ―[...] quando você tem uma pessoa aqui na empresa fazendo uma
atividade quer queira ou não vai ter alí influência dos gostos e preferências dela. Inclusive o
grau de motivação varia de acordo com o interesse, formação, experiência da pessoa. Vemos
isso aqui todo o tempo‖ (entrevistado OPE). As mentorias também são uma prática
viabilizadora para a combinação de diferentes formas de conhecimento existentes na ADSS
(entrevistado EST.).
Outro aspecto que a Subfase da Execução prevê é a gestão dos projetos de inovação
(divisão/execução/ avaliação das ações). Para tanto o entrevistado TAT. afirma que gere via
ações de mentoria, e uso do Google Drive, chat, Skype e WhatsApp para comunicação das
atividades. Ele cita que a divisão das atividades é feita de forma involuntária (no sentido de
que é a função de cada um) e que as informações são, em geral, colocadas no Google Drive e
no Trello. O entrevistado EST. cometa que a distribuição de demandas é feita no ASANA, e
a comunicação destas é via e-mail e uso do SLACK, tudo de forma colaborativa. Em junção
ao Trello e ASANA o entrevistado OPE. traz o uso do Google Keep, um serviço do Google
que permite a criação e acesso de notas via celular ou via web e pode ser sincronizado com o
Google Drive.
Os principais desafios elencados na Subfase da Execução dos projetos de inovação são
o comprometimento para a execução das ações dos projetos de inovação; o tempo e o
cumprimento de um cronograma para a execução das ações (entrevistado TAT.); ter um
material conciso das atividades dos projetos, para repasse de informações e treinamento de
novos colaboradores (entrevistado EST.); e a aquisição de dados e informações assertivas
sobre a inovação em desenvolvimento, porque às vezes o cliente vem com uma opinião
enviesada sobre o negócio que ele está criando (entrevistado OPE.).
Como viabilizadores, destacam-se, na visão dos três entrevistados, o uso de
tecnologias para entregas dos projetos (exemplo: metodologia SCRUM) e para verificação e
controle das atividades (exemplo: Google Keep e ASANA), e a motivação e colaboração das
partes envolvidas nos projetos.
Finalizando esta seção com a Subfase do Lançamento, o entrevistado TAT. declara
que organização, neste estágio, alinha as informações sobre necessidades reais ou antecipadas
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de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada por meio da
criação de hipóteses e realização de entrevista com o público alvo. Ele cita ter experimentado,
ainda, a simulação de um aplicativo para perceber melhor as dores do possível cliente, bem
como a criação de um escopo com várias perguntas pertinentes ao futuro usuário. O
entrevistado EST. cita: ―[...] você vai conhecendo o cliente, entendendo a jornada deste
cliente, seu produto, serviço; quando você entende as dores dele daí você vê as oportunidades.
Você tem de buscar funcionalidades que resolvam ou dominam as dores alí. Isso é um
processo ligado do início ao fim‖. Neste caso as mentorias praticadas na ADSS ajudam muito
nesta direção. O entrevistado OPE. alerta sobre a pesquisa/interação em cada fase do
processo de inovação, por meio do uso da metodologia ágil.
A integração das informações dos diversos setores e funções da organização durante o
preparo do lançamento da inovação se dá, na visão do entrevistado TAT., pela criação de um
cronograma alinhado com a data do lançamento. Tal cronograma era verificado por
discussões presenciais (às vezes virtual) e os resultados postados no Google Drive, em
planilhas distintas (planejamento de peças, proposta de conteúdo e conteúdo em si).
O entrevistado EST. complementa que a natureza do negócio define o mapeamento
de parceiros com potencial envolvimento, seja entrando com a participação, seja entrando
como prestador de serviço contratado. Internamente, há trocas de informações entre setores
com suas competências específicas, e externamente há indicação baseada em experiência e
históricos. A participação é, segundo o entrevistado, voluntária - quando você estabelece esta
parceria -, e involuntária – quando outras partes envolvidas, indicadas, serão pagas para
realizar o trabalho.
A organização reconhece o preparo dos ambientes interno e externo para o
lançamento da inovação por meio dos movimentos nas redes sociais (exemplo: curtidas nas
postagens, visualizações) (entrevistado TAT.), monitorando o bom funcionamento da
tecnologia (inovação) e o tempo de resposta (entrevistado EST.), e confiando no feeling,
acompanhado de pesquisa de tendência (entrevistado OPE.).
A organização prepara o ambiente para o lançamento, segundo o entrevistado EST.,
da seguinte forma:
Uma estratégia é deixar isso bem visível para as pessoas, produzindo vídeos com
pessoas reais usando o app. Aqui você mostra para as pessoas que isso cabe na
rotina delas.
Vale também o vendedor, prestador de serviços, no local
presencialmente. O boca-boca sempre vai ser mais forte e aí a verba para marketing
digital passa sempre a ser complementar.
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A organização se adequa às eventuais mudanças (de recursos tangíveis e intangíveis),
caso elas ocorram durante o lançamento da inovação, por meio do monitoramento constante
do posicionamento do usuário, para, a partir daí, fazer as alterações necessárias no produto
(entrevistado TAT.). O entrevistado EST. corrobora a análise da experiência do usuário,
levando também em conta o melhor momento histórico, cultural e econômico para se fazer a
mudança. O monitoramento das redes sociais e o uso do WhatsApp são marcantes nesta etapa.
O entrevistado OPE. cita, ainda no aspecto acima discutido, a importância do
backlog dos projetos (planejamento/prazos), que devem ser acompanhados e respeitados,
inclusive aqueles com certa abertura para mudanças. Tudo isso é registrado no ASANA,
afirma ele.
Como viabilizadores destacam-se a informação facilmente disponível; as redes
sociais para alto (e relativamente barato) alcance das pessoas nesta subfase do processo de
inovação; a capacidade transacional da organização; a capacidade de perceber a proposta de
valor (entrevistado TAT.); e as experiências anteriores dos sócios (entrevistado EST.).
Como desafios foram elencados na entrevista, para esta subfase, a criação de uma
sinergia entre todas as etapas que compõem o orçamento; o tempo hábil para que o
lançamento e todos os outros projetos recebam a adequada atenção (entrevistado EST.).; e o
feedback e métricas chave, que ajudariam muito no processo mas ainda não estão bem
definidos esta fase. (entrevistado OPE.).

4.1.2.3.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
Subfase
da
Aquisição:
identificação das características
específicas da ideia a ser
desenvolvida e diagnóstico da
pesquisa de mercado.
Subfase da Execução: de acordo
com
a
necessidade
de
desenvolvimento da inovação.
Subfase
do
Lançamento:
externamente, por meio da criação
de hipóteses e análise da jornada do
cliente;
e
internamente
por
demandas
e
postura
dos
colaboradores. Em ambos os casos
leva-se em conta o alinhamento
com o negócio.

Figura 42- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação ADSS- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações
Subfase da Aquisição: externamente, em
eventos, redes sociais, uso de TICs, mentoria e
leituras acadêmicas; e internamente, com o
preenchimento de templates (BMG, Proposta
de Valor e Jornada com o cliente), reuniões e
uso de TICs.
Subfase da Execução: externamente,
pesquisas de validação de hipótese com cliente
(presencial/virtual)
e
mentorias;
e
internamente, conversas informais.
Subfase do Lançamento: externamente, via
mentoria, tendências nas redes sociais e
entrevistas
(presencial/virtual);
e
internamente, conversas informais.

(G. Inf.) Tratamento
(G. Inf.) Distribuição
Subfase da Aquisição: combinação entre o que os
colaboradores/clientes declaram e os requisitos e
proposta de valor da inovação.
Subfase da Execução: construção de mapas
mentais (MindMeister) e templates (BMG,
Proposta de Valor e Jornada com o cliente).
Subfase do Lançamento: por meio do
alinhamento das demandas do cliente com a
natureza do negócio e do alinhamento da inovação
interna com as experiências/histórico dos
colaboradores.

(G. Inf.) Armazenamento
INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Subfase da Aquisição: via Google Drive e Docs, bem como o
Trello (kanban) e ASANA (gerenciador de tarefas).
Subfase da Execução: Trello, ASANA, SLACK e Google
Drive.
Subfase do Lançamento: via Google Drive, em planilhas
distintas (planejamento de peças, proposta de conteúdo e
conteúdo em si), Trello, ASANA, SLACK.

Subfase da Aquisição: via reuniões (templates),
Google Drive e Docs, bem como o Trello
(kanban) e ASANA (gerenciador de tarefas).
Subfase da Execução: uso da metodologia
SCRUM, com pequenas entregas aos clientes,
além do Trello, ASANA, SLACK e Google Keep.
Subfase do Lançamento: por meio da criação de
um cronograma alinhado com a data do
lançamento, criado/comunicado via discussões
presenciais; e também via Google Drive
(planilhas distintas).

(G. Inf.) Uso
Subfase da Aquisição: identificação do alinhamento
da informação à organização, e incorporação às
características específicas da ideia em curso.
Subfase da Execução: incorporação da informação
às tarefas dos projetos em execução, via mentoria e
metodologia SCRUM.
Subfase do Lançamento: incorporação da
informação alinhada ao backlog dos projetos
(planejamento/prazos).

(G. Inf.) Descarte
Subfase da Aquisição: desalinhamento da informação com os requisitos e proposta de valor da
inovação.
Subfase da Execução: de acordo com a necessidade de readequação das atividades.
Subfase do Lançamento: desalinhamento da informação com as demandas dos clientes,
natureza do negócio e com as experiências/histórico dos colaboradores.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
O uso de tecnologias, inclusive colaborativas, na ADSS, é verificado em diversas
passagens da entrevista durante a fase da implementação, no processo de inovação.
Na Subfase da Aquisição de novos conhecimentos pertinentes à inovação a ser
desenvolvida o uso de TICs na organização se mostra imprescindível, seja como fonte direta
(exemplo: sites, relatórios de instituições, redes sociais, blogs) ou indireta (exemplo:
aplicação de questionário via Google Forms ou plataforma social). A observação de redes
sociais, especialmente o Instagram, é algo citado pelo entrevistado TAT., assim como o
Google Earth, para desenvolvimento de um aplicativo especifico que necessitava de
conhecimento geográfico, e a plataforma ResearchGate, como fonte de artigo e acesso a
pesquisadores acadêmicos. O mesmo entrevistado cita o Google Trends, como forma de ver,
em tempo real, o que as pessoas estão pesquisando e, assim, identificar qual o interesse delas
no momento, e o Google Alert, um serviço do Google que retorna resultados de uma pesquisa
à caixa de e-mails do usuário, sempre que for encontrada nova citação de um termo pré
determinado.
O entrevistado EST. traz o uso de blogs e newsletters para a coleta de novas
informações, e reforça o uso do Google Forms para entrevista com potenciais usuários e das
redes sociais nesta subfase.
O uso de tais ferramentas para aquisição de novas informações acerca da inovação
selecionada apresentam, em geral, propriedades dos Softwares Sociais/ferramentas
colaborativas, promovendo geração conjunta de conteúdo online, compartilhamento de
conhecimentos, competências, experiências e ideias, entre atores concentrados ou dispersos
geograficamente, de forma simultânea ou não, muitas vezes espontânea e ativa. Em geral elas
trabalham com a inteligência coletiva, ou seja, aproveitando os saberes de cada indivíduo.
Na combinação de conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora da
organização – para a aquisição de informações pertinentes à inovação a ser desenvolvida, as
tecnologias, de forma colaborativa, viabilizam esta prática, na medida em que compartilham
informações e conhecimentos de inovação, como o Google Drive, para registro dos requisitos
de um edital de inovação, por exemplo, e o GitHub, para registro de códigos de software para
reaproveitamento. (entrevistado TAT.)
A tecnologia também se faz presente na organização das informações, seja por
planilhas no Google Drive e no Google Docs, o Trello (kanban) ou o ASANA. Em todos os
casos a atuação é simultânea, em sua maioria espontânea, ativa e passiva, e com atores
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concentrados ou dispersos geograficamente, viabilizando a colaboração para geração conjunta
de um conteúdo online ou produto/serviço.
Na Subfase da Execução dos projetos, o mapeamento do ambiente interno/externo
onde será lançada a inovação traz, na ADSS, o uso das TICs via criação de mapas mentais
pelo MindMeister. O entrevistado TAT. cita que a ferramenta é interessante porque
possibilita ter várias pessoas em um mapa mental só, realizando diferentes funções como
desenho de fluxos e design das telas, por exemplo. O mesmo entrevistado cita o uso do Skype
para algumas reuniões durante a execução dos projetos de inovação.
Ainda na execução do mapeamento do ambiente o entrevistado OPE. traz a aplicação
de questionários junto ao público que se deseja atingir, bem como o uso das redes sociais para
identificação de tendências.
Na adequação a eventuais mudanças durante a execução dos projetos a metodologia
SCRUM, utilizada pela ADSS, é uma viabilizadora, na medida em que, por meio dela, os
projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados de Sprints, que apresentam
certa flexibilidade para mudança. Ainda nesta adequação o entrevistado EST. traz o
KUORA, uma espécie de rede social para perguntas e respostas. O entrevistado OPE.
completa com o uso do GithHub, que é como se fosse um Facebook para desenvolvedores,
auxiliando no surgimento de dúvidas e contingências, e o Stack over flow, um site que traz
perguntas e repostas focadas em software e se estende para outros braços, como negócios, TI
e saúde.
É comum na execução dos projetos de inovação haver a combinação de diferentes
formas de conhecimento de grupos e indivíduos com experiências funcionais e disciplinares
diferentes durante a execução dos projetos. Neste caso a tecnologia se manifesta enquanto
experiência passada dos colaboradores trabalhando com atividade desta natureza em outras
organizações. O know-how adquirido pelos colaboradores leva a melhoria dos processos
internos da ADSS.
A ADSS faz a gestão dos projetos de inovação tendo como ferramenta de apoio o
Google Drive, o Skype e o WhatsApp (entrevistado TAT.). Na divisão das atividades as
informações são organizadas no Google Drive e no Trello (entrevistado EST.). Em paralelo,
a distribuição de demandas ocorre no ASANA e no Google Keep, e a comunicação destas via
e-mail e SLACK. A postagem e acompanhamento são feitos de forma colaborativa e todos
têm acesso às ferramentas. (entrevistado OPE.).
Na subfase do lançamento a organização alinha as informações sobre necessidades
reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser
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lançada usando a tecnologia a seu favor para o teste de hipóteses, como a criação de um blog
para experimento do desenvolvimento de um aplicativo; e a aplicação de questionário
(Google Forms) para percepção do cliente sobre a inovação a ser lançada (entrevistado
TAT.). O entrevistado OPE. reforça o uso das redes sociais para esta inciativa.
A integração das informações dos diversos setores e funções da organização durante o
preparo do lançamento da inovação conta também com apoio da tecnologia com propriedades
colaborativas como o Google Drive e o Google Docs. (entrevistado TAT.). O entrevistado
EST. declara:
A maioria dos alinhamentos são feitos de forma presencial. Já fiz via tecnologia
(chat, algumas outras ferramentas), mas a maior parte destas atividades é presencial.
Quando usamos serviço de alguém que já está pronto aí é bem difícil, porque vemos
a documentação, cases, FAQs e contratamos pela internet; já neste caso é totalmente
digital.

O reconhecimento do preparo dos ambientes interno e externo para o lançamento da
inovação se dá na ADSS, segundo o entrevistado TAT., via observação das redes sociais
(exemplo: curtidas e compartilhamento de postagens), e uso do HOTJAR, uma ferramenta
interessante que funciona como um mapa de calor do site. Ele dá muitos insights para ver
como o cliente navega pelos campos do site (exemplo; rolagem de pagina- onde as pessoas
passam mais tempo-, e onde clicam mais). O WhatsApp também é ferramenta revelada pelos
entrevistados. Para tanto, o entrevistado EST. destaca:
O WhatsApp, em geral a gente usa para confirmar envio de mails, reuniões,
compartilhar links. Internamente é assim, mas para fora a gente usa para fazer
divulgação tanto dos produtos quando dos questionários de validação etc. O ideal é
que a gente execute as coisas internamente e tenha menos momentos presenciais,
que a gente entregue mais conteúdo usando tecnologias como e-mail, SLACK. Esse
momento presencial é diferencial, mas tem de ser controlado. Vamos fazendo o jogo
da frequência de presença das mentorias (quantas são necessárias para cada caso) de
modo a gastar o mínimo tempo presencial possível.

O preparo, de fato, do ambiente para lançamento da inovação, se utiliza, além dos
recursos físicos (exemplo: camisetas, brindes) postagens nas redes sociais. O investimento em
marketing digital é imprescindível, segundo os entrevistados.
A adequação a eventuais mudanças durante o preparo para o lançamento da inovação
utiliza como suporte para comunicação, em geral, o WhatsApp, dada a velocidade de
comunicação que ele permite.
Em todas as subfases aqui comentadas as tecnologias aparecem como um viabilizador,
pelo fácil acesso, incorporação ou adequação que a empresa, dada a sua natureza, tem com as
mesmas. O entrevistado OPE. afirma:
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[tecnologia] O enfoque para facilitar é muito mais do canal de comunicação, então
uma ferramenta que pudesse contribuir pra isso seria um filtro na captação de
informações. É muito especifico neste caso. Como o que desenvolvemos está
voltado para o mundo real é mais fácil pegar informações na vida real, no que
acontece no dia-dia (ao invés do que está na internet). Porém a tecnologia, como o
WhatsApp, por exemplo, é um viabilizador para captar esta informação do mundo
real.

Vale destacar, ainda, que tais tecnologias (enquanto viabilizadores na fase da
implementação) permitem, em geral, algo importante para o processo de inovação: a
colaboração e o compartilhamento do conhecimento.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
A ADSS, durante a aquisição de novos conhecimentos pertinentes à inovação a ser
desenvolvida, conta com aspectos de colaboração internamente, por meio de reuniões
informais e uso de templates de inovação; e externamente, via realização de mentorias, para
desenvolver produtos junto com os clientes, ou por meio da aplicação de questionários a
potenciais clientes, para coleta de mais informações sobre a inovação em desenvolvimento,
seja de modo presencial ou virtual, pelo Google Forms. As redes sociais, usadas pela
organização, também possibilitam a colaboração entre parceiros diversos. (entrevistado
TAT.) Os demais entrevistados corroboram as afirmações, acrescentando o seguinte sobre a
aplicação de questionários:
Os questionários foram pela internet (google forms) preenchidos por eles. O
questionário presencial acredito que tem uma influencia maior, porque a pessoa está
perguntando, isso influencia. Neste caso do nosso cliente distribuímos e não
participamos de forma ativa da coleta (google forms), e por isso acreditamos que as
respostas foram mais livres naturais. O presencial acho que você motiva e explica
melhor, mas pode ser mais tendenciosa do que fazendo na internet. Interação aí é
crucial. A forma de coleta foi pela reunião informal. Quando envolve um cliente é
meio que involuntário porque o produto é deles e eles necessariamente estão
presentes. (entrevistado OPE.)

A organização combina conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora da
organização – para a aquisição de informações pertinentes à inovação a ser desenvolvida por
meio do uso de ferramentas colaborativas, como planilhas no Google Drive, em que diferentes
pessoas (professores, clientes, parceiros) possam dar suas contribuições. Tais informações são
alinhadas com a proposta do produto em desenvolvimento (entrevistado TAT.). A pesquisa
de mercado, que muitas vezes conta com a interatividade (síncrona e assíncrona) das ações e
informações de inovação, também é algo declarado pelo entrevistado OPE.
A organização das informações nesta subfase de aquisição de novos conhecimentos
sobre a oportunidade de inovação selecionada, embora ainda careça de uma rotina sistemática,
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como declarado pelos três entrevistados, conta com a colaboração na medida em que é
correalizada e permite o compartilhamento de informações e ações de projetos de inovação.
Por meio do uso de ferramentas colaborativas, como já citado na seção anterior, o registro traz
a troca de informações, normalmente voluntária e síncrona, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, refletindo as ações/lições
aprendidas.
Quando abordados sobre os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no
processo de aquisição de novas informações para o desenvolvimento da inovação na fase da
implementação da oportunidade selecionada, o entrevistado TAT. declara:
[colaboração e motivação] as coisas acontecem às vezes de maneira isolada aqui,
mas isso porque como somos escassos cada um fica com uma especialidade e isso
acaba isolando, eles acabam participante pouco da parte da concepção. As pessoas
da empresa em geral até mandam coisas interessantes, mas minha dificuldade é
compilar todas as informações de maneira estruturada e lógica. Não inviabiliza, mas
dá trabalho. A troca entre pessoas que constroem ações conjuntas é um viabilizador,
mas realizar conjuntamente, a inteligência de negocio, este é um desafio.

Como viabilizador o entrevistado EST. apresenta a Política de Inovação, um
documento construído no âmbito da consultoria JOIN, que explicita as regras que regulam a
participação dos colaboradores da empresa nas atividades de inovação lá elencadas. Tal
política, além de ser elaborada de forma colaborativa, é fundada no conhecimento e na
criatividade, o que estimula ainda mais aspectos de colaboração no ambiente de trabalho.
Em outro momento, uma afirmação do entrevistado EST. relata a importância da
colaboração para superar desafios:
Desafio é conseguir resultados mais precisos, diretos, a nível local do que interessa a
cada negocio. Agora, por exemplo, tenho muitos dados daqui da Bahia, mas se eu
quiser encarar Sergipe eu até posso rodar questionários lá, mas não é a mesma coisa
de ir ver. Então se você quer executar o projeto em mais de um local físico você tem
de ter parceiros locais para te ajudar nisso. Aqui muitas vezes a TI não tem todo este
poder, que em uma relação mais consistente, teria.

Na Subfase da Execução, o entrevistado EST. descreve o mapeamento do ambiente
onde será lançada a inovação por meio de conversas informais com os colaboradores,
internamente, ou por pesquisa (presencial/online) com atores externos, usando ferramentas
variadas, como os templates Jornada com o Cliente e CANVAS de Proposta de Valor.
[...] internamente aí depende muito de qual é a inovação. Se for uma inovação que
mexa com o dia-dia interno dos colaboradores aí eu já vejo que precisa fazer um
trabalho corpo a corpo, para ver as pessoas ali. As pessoas têm de identificar e
reconhecer que há algum problema ali, para que possam se predispor a resolver. As
pessoas têm de estar em sintonia, porque se uma pessoa não estiver alinhada não dá.
Quando percebo isso chamo a atenção para ver porque não estão se adaptando. [...]
Quando é para fora a gente parte da pesquisa presencial ou online, com diversos
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tipos de atores e, no caso presencial, uso de ferramentas variadas. (entrevistado
EST.)

A adequação a eventuais mudanças durante o desenvolvimento dos projetos traz
consigo aspetos de colaboração viabilizados pelo uso, na ADSS, da metodologia SCRUM,
que permite validações e entregas parciais ao longo do desenvolvimento do produto.
As declarações abaixo demonstram aspectos de compartilhamento, correalização e
coordenação de ações e projetos de inovação durante a adequação a mudanças:
Para estas adequações a mudanças buscamos informações em variadas fontes,
professores dos meninos, algumas pessoas de outras empresas com as quais já
trabalhei, a gente está sempre buscando conversa, conselho, sobre os temas. Aqui os
atores entram para ajudar mesmo, não vi sabotagem até agora. Como exemplo de
colaboração teve um caso de uma empresa atacada por hackers que estava perdendo
os dados dos clientes, daí juntou um monte de empresas para ajudar e no final do dia
o problema estava resolvido, tudo de forma voluntária e colaborativa. (entrevistado
EST.)
[...]
Como atores externos para esta fase da implantação (execução) temos muitos que
bebemos na fonte, que achamos ser referencia. São líderes (e não concorrentes)
porque estão sempre trazendo algo novo. Eles são desbravadores, nossas referências.
Engraçado é que às vezes o que vem até nós são os ‗donos dos negócios‘, mas a
gente quer mesmo é quem faz a inovação na empresa referência – e que muitas
vezes não são os donos, propriamente ditos-. Estes estamos sempre dando um jeito
de seguir. (entrevistado OPE.)

A combinação de diferentes formas de conhecimento de grupos e indivíduos com
experiências funcionais e disciplinares diferentes durante a execução dos projetos de inovação
permite a reflexão das ações/lições aprendidas na medida em que, na ADSS, os três
entrevistados declaram ser imprescindível a consideração dos conhecimentos adquiridos de
experiências anteriores de cada um dos colaboradores.
A gestão dos projetos na ADSS é feita de forma colaborativa especialmente por conta
do uso de diversas ferramentas tecnológicas citadas na seção anterior. Estas permitem o
registro, acesso, acompanhamento e verificação simultâneos das atividades de inovação.
Nessa acepção destacam-se as práticas de mentoria na organização, que ocorrem, em parceria
com o cliente, durante todo o processo de inovação.
Embora a ADSS demonstre aspectos de colaboração durante a fase da implementação,
aqui na Subfase da Execução os entrevistados avultam desafios nesta direção, caracterizados
pela disciplina para cumprir atividades, o que impacta no resultado dos projetos,
especialmente se as tarefas são (e normalmente são) interdependentes (entrevistado TAT.); o
empoderamento das pessoas para as ações de inovação, o que impacta muito na colaboração
(entrevistado EST.); e a postura enviesada dos clientes nos processos de mentoria (ação
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interativa), o que pode prejudicar muito o andamento e os resultados do projeto de inovação
(entrevistado OPE.).
A Sufbase do Lançamento e da sustentação da inovação traz aspectos de colaboração
na medida em que alinha as informações sobre necessidades reais ou antecipadas de
colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada. No caso da ADSS
essa interação ocorre a partir de entrevistas com (potenciais) clientes (virtual e
presencialmente), tentando alinhar o escopo do projeto (escrito em consonância com a
proposta de valor da inovação) com as perguntas feitas aos entrevistados. Esta ação permite e
a troca voluntária de informações entre atores internos/externos à organização. As mentorias
também são outra forma de perceber o alinhamento das necessidades, porque, segundo o
entrevistado EST.: ―[com as mentorias] se chega à exaustão do produto com o público alvo e
com o cliente.‖
No preparo para o lançamento da inovação, além da interação com atores externos, o
processo de inovação prevê a interação das informações dos diversos setores e funções da
organização. Na ADSS o entrevistado TAT. desenha esta ação da seguinte forma:
[...] a integração acontecia da seguinte forma: a gente tinha uma data que a gente
queria lançar um aplicativo, por exemplo. A parte de TI do cronograma está
alinhado com esta data. Uma vez que pensamos em lançar criamos estratégias de
comunicação, conectando o público externo, olhando a proposta de valor, dores e
começando a trabalhar, puxar estas dores, para mapear o ambiente para lançar.
Como se fosse instigando os clientes com faltas que eles tem para mostrar que ―nós
podemos resolver isso!‖. Isso nas redes sociais. Isso envolvia eu (conteúdo da
plataforma), Julia (jornalista) e Ze (design). Nos juntávamos presencialmente e
discutíamos o que postar, quando e como. Interação entre proposta de conteúdo,
design gráfico da peça e o lançamento.

Para o entrevistado OPE. essa interação entre setores é característica porque se trata
de uma empresa pequena, onde todo mundo se envolve com tudo.
A organização reconhece, ainda, a colaboração, no preparo dos ambientes interno e
externo para o lançamento da inovação. Internamente, a empresa deixa a equipe disponível e
conectada para intercorrências, e externamente, a empresa acompanha as reações dos
potenciais consumidores à inovação (entrevistados TAT. e EST.). Ambos os casos ocorrem
durante o pré-lançamento da inovação e levam em conta, segundo o entrevistado OPE., o
contexto evento e estação propícias à inovação.
O preparo, de fato, do ambiente para a inovação ocorre de forma semelhante, usando
como estratégia a visibilidade da ideia aos futuros usuários, colhendo, a todo tempo,
feedbacks (voluntários e involuntários).
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O processo de adequação a mudanças nesta sufbase deixa explícita a colaboração
quando o entrevistado TAT. comenta:
Uma coisa que fiquei percebendo foram mudanças nas reações, para as respostas
ficarem mais amigáveis, fáceis de as pessoas/usuários entenderem. Mostrávamos o
app para várias pessoas e perguntávamos a elas o que achavam. Era voluntário
porque as pessoas estavam dispostas a fazer isso, mas involuntário porque eu
investiguei isso (embora alguns tenham respondido sem eu pedir). Isso nos ajudava
a fazer as mudanças necessárias e nos adequar rapidamente ao contexto.

O entrevistado OPE. cita, ainda no aspecto acima discutido, a importância do
backlog dos projetos (planejamento/prazos), que devem ser acompanhados e respeitados,
inclusive aqueles com certa abertura para mudanças. Tudo isso é registrado no ASANA,
afirma ele.
Neste caso cabe sempre analisar a experiência do usuário, como ela está, o time, as
parcerias, um melhor momento histórico, cultural para fazer aquilo. Sempre
buscamos a perfeição para que a gente não fique com um projeto que atrapalhe os
outros. Em cima disso a gente toma as decisões e ajusta de acordo. Pode ser até que
a gente opte por atrasar o lançamento, isso não é o pior dos mundos. O pior é lançar
algo e só tomar porrada de todos os lados. A gente, quando está desenvolvendo,
testa com o usuário final, disseminamos para grupos se cadastrarem para testar,
participação voluntaria, sempre.

Em se tratando dos desafios e viabilizadores desta subfase, os aspectos inerentes à
colaboração,

como

compartilhamento,

correalização,

coordenação,

comunicação

e

interatividade, aparecem, segundo os entrevistados, como ponto forte no que se refere ao
alcance às pessoas a quem interessa a inovação, por conta do uso de tecnologias que permitem
esta escalada. Como ponto fraco o que mais se destaca nesta subfase, aliado à colaboração, é a
capacidade da empresa de trabalhar em sinergia e em consonância com projetos próprios e de
terceiros na rotina diária, que, pela quantidade limitada de colaboradores, dificulta muito estas
ações simultâneas.

4.1.2.4 Fase da Aprendizagem
4.1.2.4.1 Descrição geral da Fase da Aprendizagem
A fase da aprendizagem na ADSS considera aspectos como a percepção do grau de
aceitação ou rejeição da inovação no mercado, a forma como a empresa organiza e utiliza
estas informações, e as potencialidades e limitações mais comuns reconhecidas pela mesma
no desenvolvimento dos projetos de inovação.
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Em investigação via entrevista constata-se que o grau de aceitação ou rejeição da
inovação no mercado é identificado e representado na ADSS por meio do uso, dentre outras
formas, dos serviços digitais. Segundo o entrevistado TAT.:
Por exemplo, o nosso aplicativo ‗Sua Praia‘ que está no Google Play a gente tem
uma série de dados onde consegue perceber quantos % foi aberto e quantos %
deletaram. Parei de acompanhar porque a plataforma travou, mas conseguimos ver
que 70% ficaram com o app ‗Sua Praia‘. Estas informações ficam guardadas na
plataforma. Se eu acessar o Google Play está tudo lá. O Instagram a gente tem como
foi o rendimento de todas as postagens lá no Google Play também.

Já o entrevistado EST. cita que esta verificação parte de um conjunto de hipóteses em
relação à necessidade, oportunidade. Para ele, se for possível perceber que as pessoas estão
enxergando valor e absorvendo a proposta então é um bom indicador para a inovação. Outro
ponto que o mesmo entrevistado cita é o uso da TI, exemplificando:
Como tecnologia usamos sim; por exemplo, tudo ligado ao nosso trabalho a gente
usa TI, então redes sociais para termômetro, pesquisas que vem do IBGE em relação
ao uso da internet, instituto ILSEN, os ministérios publicam materiais anuais ou
sobre uma década de tendência de consumo; outras instituições como Federação
oficial, o SENAI, SEBRAE, e aí a gente só parte para selecionar e desenvolver uma
ideia se tiver aí um caminho. Não dá para a gente sair sem ter esta indicação, este
termômetro.

Para o entrevistado OPE. o Google Analytics, um serviço gratuito oferecido pela
Google no qual, ao ser ativado pelo usuário, mapeia, a cada exibição, estatísticas de visitação
do site do mesmo, é uma ferramenta interessante para a identificação do grau de aceitação ou
rejeição da inovação. Entretanto, ele chama a atenção para a subjetividade na percepção desta
aceitação ou rejeição, como algo que não é tão simples de se observar em números
(quantitativamente), agravado, segundo ele, pela falta de cultura das pessoas em dar feedbacks
(positivos ou negativos).
A utilização destas informações de aceitação ou rejeição se dá, segundo o
entrevistado TAT., analisando as causas da aceitação ou rejeição da inovação (interna ou
externamente). Isto é, segundo ele, feito de forma colaborativa, tendo suporte da internet,
referências bibliográficas e uso de templates de inovação (exemplo: BMG). O entrevistado
EST. cita o teste (observação) de hipóteses anteriormente elencadas, e o entrevistado OPE.
fala sobre as reuniões informais e presenciais, sem registro e geração de estatísticas.
Quando questionados sobre as potencialidades (forças/acertos) e limitações
(fraquezas/erros) mais comuns reconhecidas na empresa no desenvolvimento dos projetos de
inovação os entrevistados destacam como limitações: a pouca mão de obra (para desenvolver
projetos próprios e de clientes); fraca voluntariedade para ações relacionadas a projetos
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próprios; inclinação muito mais para projetos de terceiros do que os da própria organização; a
disciplina de tempo (entrevistado TAT.); a pouca exposição positiva da organização no
mercado; a ausência de uma metodologia de trabalho aplicada a toda a equipe; a confiança,
ainda frágil; o feedback (interno e externo) ainda escasso; a capacidade transacional e
gerencial da organização, que ainda estão insuficientes, embora existentes (entrevistado
EST.); e certa informalidade nas atividades diárias (entrevistado OPE.).
Como potencialidades surgem os seguintes aspectos:

reaproveitamento do

aprendizado; competências, conhecimentos e experiências distintas, que se combinam; fácil
acesso a fontes e pessoas envolvidas nos projetos; comprometimento dos colaboradores; fácil
acesso a tecnologias, inclusive colaborativas (entrevistado TAT.); o compartilhamento do
conhecimento, a baixa hierarquia; o empoderamento dos colaboradores, a rápida adaptação
tecnológica; a capacidade da empresa de gerar proposta de valor; o desenvolvimento das
capacidades produtiva, tecnológica e operacional (entrevistado EST.); e a capacidade de
colaboração e cultura inovadora, julgando maior abertura da organização para a inovação
(entrevistado OPE.).
A organização gerencia (identifica/trata/distribui/usa/armazena ou descarta) estas
potencialidades e limitações inerentes ao desenvolvimento dos projetos de inovação de forma
colaborativa e simples. O entrevistado TAT. afirma:
Como são poucas pessoas é muito a gestão de cada um. Todos nós colocamos a
maioria das coisas no Google Drive. Banco de Boas Práticas não temos; isso é
tratado muito informal mesmo. Tem ainda documentos gerados a partir daí que a
gente usa como modelos (ata de reunião), mas não é nada tão formal assim.

Ainda nesta fase interessa refletir aspectos relacionados à capacidade da empresa de
aprender com as ações/lições que emergem do processo de inovação, destacando-se como
desafios o registro das informações, que, segundo o entrevistado TAT.: ―[...] porque uma
coisa é você falar ―eu aprendi‖, a outra é você registrar aquilo para que outras pessoas possam
aproveita-la.‖; trabalhar com os erros e acertos, porque, consoante o mesmo entrevistado,
cada um lida com isso de uma maneira bem pessoal; a disciplina para as ações de inovação,
bem como como o registro e a disseminação do conhecimento (entrevistados EST. e OPE.).
Em coleta via Diário de Anotações (maio e agosto de 2017), durante uma discussão
sobre o desenvolvimento de um aplicativo para apresentação de Pitch no evento Campus
Party, em Salvador, a prática de aprendizagem foi visível na medida em que iniciaram a
reunião refletindo sobre erros e acertos passados acerca do projeto, coisas relacionadas
posturas, e conteúdo produzido, especialmente porque estavam sendo, no passado, cobrados
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pelos clientes e porque um dos desenvolvedores não faz mais parte da empresa. Falaram das
lições aprendidas e do reposicionamento que tiveram de ter a partir desta mudança de quadro
de pessoal.

No que se refere ao registro das informações, sempre evocado no processo de
aprendizagem da ADSS, o entrevistado OPE. complementa:
[...] o desafio é a questão do registro, porque a informalidade é grande aqui. A
formalidade tem muito a ver com o posicionamento das pessoas, com recursos e
muitas outras coisas. Não acho que seja regra de uma pequena empresa, porque tem
empresa pequena que é super formal. As pessoas costumam buscar mais formalidade
quando há mais segurança, quando as pessoas sentem mais segurança. Se tivéssemos
tecnologias que sistematizassem nossa informação seria legal. O quesito motivação
pode influenciar nessa tal formalidade que eu falo. A questão da boa liderança é algo
que influencia positivamente aqui, bem como a cultura inovadora, porque a ADSS já
veio sustentada em cima disso.

Não foram apontados, pelos entrevistados, viabilizadores no processo de
aprendizagem da ADSS.

4.1.2.4.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A ADSS gere esta etapa na
aprendizagem durante o processo de
inovação por meio da necessidade de
verificar o grau de aceitação ou
rejeição da inovação, seja interna ou
externamente, levando em conta as
hipóteses anteriormente criadas, a
percepção e absorção da proposta de
valor pelos clientes e as informações
mapeadas pelas TICs.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 43- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação ADSS- FASE DA APRENDIZAGEM
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA ORGANIZAÇÃO
E DESTINADA AO PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A ADSS gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio do
uso de serviços digitais (exemplo: Google
Play, Google Analytics), acesso a referências
bibliográficas, uso de templates de inovação
para a captação da inteligência coletiva e
reuniões informais e presenciais.

A ADSS gere esta etapa na aprendizagem durante
o processo de inovação analisando as causas da
aceitação ou rejeição da inovação (interna ou
externamente). Isto é feito de forma colaborativa,
tendo
suporte
da
internet,
referências
bibliográficas e uso de templates de inovação
(exemplo: BMG). O teste (observação) de
hipóteses anteriormente elencadas, e as reuniões
informais e presenciais, sem registro e geração de
estatísticas complementam esta etapa.

(G. Inf.) Armazenamento
A ADSS gere esta etapa na aprendizagem durante o processo de
inovação por meio do registro informal das informações no
Google Drive, geração de atas (esporadicamente) e nos templates
impressos preenchidos conjuntamente.

(G. Inf.) Distribuição
A ADSS gere esta etapa na aprendizagem durante
o processo de inovação por meio da
disseminação, na organização, das ações/lições
aprendidas via reuniões informais e presenciais.

(G. Inf.) Uso
A ADSS gere esta etapa na aprendizagem durante o
processo de inovação materializando o uso das lições
aprendidas por meio do reaproveitamento e
combinação dos conhecimentos, competências e
experiências distintas; do fácil acesso a fontes e
pessoas
envolvidas
nos
projetos;
do
comprometimento dos colaboradores; do fácil acesso
e adaptação às tecnologias; do aumento da
colaboração
e
do
compartilhamento
do
conhecimento;
do
empoderamento
dos
colaboradores; da capacidade em gerar proposta de
valor; e do desenvolvimento das capacidades
produtiva, tecnológica e operacional da organização.

(G. Inf.) Descarte
A ADSS gere esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação por meio da
verificação do grau de aceitação ou rejeição da inovação, seja interna ou externamente, levando
em conta a não validação das hipóteses anteriormente criadas, a ausência de percepção e
absorção da proposta de valor pelos clientes e a inteligência de negócio aplicada a partir do
mapeamento das TICs, descartando informações irrelevantes.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na fase da aprendizagem da ADSS, durante a identificação e representação do grau
de aceitação ou rejeição da inovação no mercado, o entrevistado TAT. cita o uso de
serviços digitais, como o Google Play, para coleta de métricas (exemplo: quantos % abriram
e % deletaram um determinado aplicativo). O entrevistado EST. diz que usa a tecnologia a
todo momento, seja via redes sociais, institutos e ministérios que publicam materiais anuais
ou sobre uma década de tendência de consumo. O entrevistado OPE. reforça o uso das
redes sociais para mapear o grau de aceitação/rejeição da inovação.
No uso das informações acima citadas o uso de tecnologias se dá refletindo, de forma
colaborativa, o fluxo de postagens nas redes sociais (entrevistado TAT.), mas em geral as
reuniões são informais e presenciais.
Em coleta via Diário de Anotações (maio e agosto de 2017) o uso de tecnologias para
aprendizagem é corroborada quando um dos gestores declara que, no desenvolvimento do
aplicativo, eles se inspiram em pontuações de outros aplicativos, analisando aspectos como
pontualidade, agilidade, cordialidade, resolução e espaço para comentários. Também citam
acreditar que as redes sociais vão auxiliar na divulgação do novo aplicativo.
Ao refletir sobre as potencialidades (forças/acertos) e as limitações (fraquezas/erros)
mais comuns reconhecidas na empresa no desenvolvimento dos projetos de inovação o uso
de tecnologias, inclusive as colaborativas, aparece como uma força na organização, sendo
considerada, pelos três entrevistados, como algo de uso natural e de fácil acesso, adaptação e
apropriação.
Quando

questionados

sobre

como

a

organização

gerencia

(identifica/trata/distribui/usa/armazena ou descarta) estas potencialidades e limitações
inerentes ao desenvolvimento dos projetos de inovação o entrevistado OPE. declara que as
informações são colocadas no Google Drive. Ele atenta que a ADSS não possui um Banco de
Boas Práticas e que o registro é, em geral, muito informal.
Na avaliação dos desafios e viabilizadores durante o processo de aprendizagem em si
o entrevistado TAT. evoca o a necessidade (carência) do uso de tecnologias (colaborativas)
que registrem as informações de modo a gerar inteligência de negócio. O entrevistado EST.
reforça quando comenta que: ―[...] Registro e disseminação do conhecimento e da
informação- eu tinha tudo muito bem registrado até 2015. Depois eu deletei tudo/ zerei para
começar com o novo modelo da empresa. Hoje tenho o registro de alguns projetos, mas isso
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não é procedimento formal aqui‖. O entrevistado OPE. corrobora: ―[...] Se tivéssemos
tecnologias que sistematizassem nossa informação seria legal.‖

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
O quesito aprendizagem, que perpassa todo o processo de inovação da ADSS,
manifesta aspectos de colaboração em ações distintas. É possível perceber a colaboração, de
maneira mais clara, especialmente nas ações de mentoria que a empresa faz, visto que esta,
além de gerar aprendizado sobre a inovação, envolve todos os colaboradores e o parceiro
principal, o cliente. A participação em eventos e atividades de consultoria, como o JOIN,
também são destacados, na ADSS, como práticas que geram resultado e permitem o
compartilhamento e a correalização de ações e projetos de inovação. (entrevistado TAT.)
O entrevistado EST. demonstra, em questionamento acerca da forma de identificação
e representação do grau de aceitação ou rejeição da inovação no mercado, que a colaboração é
elemento imprescindível, quando cita que:
[...] parte de um conjunto de hipóteses em relação à necessidade, oportunidade.
Então a gente vê que estão existindo várias situações em que a gente, de maneira
colaborativa, pode contribuir de alguma forma com a solução. A partir daí a gente
busca desenvolver. Mas pode ser que você fale e as pessoas não respondam da
melhor forma. Aí para isso tem de ter a cabeça muito fria e fazer o processo de
validação bem metódico, e que esteja já a frente de uma possibilidade dessa aí.
Então e só vou lançar algo que eu veja que as pessoas estão absorvendo, percebendo
valor. [...] Percebemos que hoje, trabalhar com o cliente que tem uma proposta
alinhada com a nossa é um indicador de sucesso para as inovações organizacionais
que estamos fazendo.

A utilização das informações também é feita, segundo declarações dos três
entrevistados, de forma colaborativa, com interação presencial e voluntária.
Sobre potencialidades (forças/acertos) e limitações (fraquezas/erros) mais comuns
reconhecidas na empresa no desenvolvimento dos projetos de inovação a colaboração é
latente quando o entrevistado TAT. trata sobre a capacidade dos colaboradores de unir
diferentes competências e conhecimentos para gerar inovações; e quando afirma que:
Quanto à colaboração nós temos, mas é difícil termos uma boa gestão do tempo. O
que ajuda é que temos acesso a outras fontes e pessoas envolvidas com projetos, e
isso ameniza um pouco o problema. Há comprometimento, mas é a gestão do tempo
mesmo. A voluntariedade no sentido de que quando é uma coisa que é nossa fica
mais frouxa, mas quando o cliente está cobrando fica mais rápido.

O entrevistado EST. reafirma o compartilhamento do conhecimento, a ausência de
hierarquização e um certo empoderamento dos colaboradores como forças da ADSS, o que
demonstra aspectos de colaboração em termos de compartilhamento, correalização,

213

coordenação, comunicação e interatividade. O mesmo entrevistado fala sobre a capacidade
transacional (de relacionamento externo) da organização: ―[...]transacional é uma fraqueza,
agora está melhor com o NPE, com a FIEB, SEBRAE, mas não tá bom ainda. Tenho
perspectivas (está tudo desenhado), mas por conta das demandas não consigo fazer isso ainda.
O entrevistado OPE. julga certo avanço no que concerne a colaboração por enxergar
a empresa com uma ―[...]visão mais aberta, melhorando processos e produtos.‖
Vale destacar ainda que na gestão das potencialidades e limitações identificadas no
desenvolvimento dos projetos de inovação a motivação, muito relacionada (impacta e é
impactada) à colaboração, é algo comentado pelo entrevistado EST. como uma prática
fomentada na ADSS, assim como o registro, por todos, das informações no Google Drive, sob
responsabilidade compartilhada.
Os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de
aprendizagem relatam, em si mesmos, a colaboração na ADSS:
[...] no momento o grande desafio é a questão da disciplina, então se as pessoas
interiorizarem isso melhora de fato. Não adianta eu perceber a mudança, mudar e
voltar a fazer as coisas depois. Já teve muita resistência crítica, e todo mundo já teve
muito dedo para falar (até evitava), mas hoje aceita melhor e sabe como chamar a
atenção. Isso percebo como um viabilizador, que já foi o contrário, e isso ajuda
muito na colaboração [que prevê voluntariedade], porque o clima fica mais leve.

O entrevistado OPE. completa esta análise da aprendizagem em si reforçando que a
motivação e a boa liderança influenciam diretamente na formalidade dos processos, o que,
como consequência, vai potencializar e viabilizar as ações de colaboração e aprendizagem na
organização.
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4.1.3 Estudo de caso 3- MAQHIN Soluções Tecnológicas
A MAQHIN Soluções Tecnológicas foi fundada em 2009 e tem 16 colaboradores (dos
quais três responderam a entrevista e seis o questionário). Seu foco de atuação é o
desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para pessoas e empresas, tais como
desenvolvimento de sistemas sob medida, criação e gestão de aplicativos e sites, design
gráfico e de comunicação, E-Commerce, gestão de redes sociais e negócios digitais.

4.1.3.1 Fase da Procura
4.1.3.1.1 Descrição geral da Fase da Procura
O que motiva a empresa a captar oportunidades de inovação é, segundo o
entrevistado OPE., poder oferecer serviços da melhor forma, criar projetos inovadores para a
empresa, bem como ajudar na solução do que o cliente deseja da melhor forma possível. Para
tanto, o entrevistado cita o esforço da organização em mapear o ambiente que a cerca, assim
como guiar o cliente – que às vezes chega bruto -, no desenvolvimento de uma ideia viável. O
mesmo entrevistado entende que a empresa utiliza, de forma equilibrada, as estratégias
ofensiva e defensiva, quando criar projetos novos e próprios, baseados em editais de
inovação, por exemplo (ofensiva) e quando atende a demandas de clientes (defensiva).
O entrevistado TAT. afirma que a Maqhin já surgiu nesta linha da inovação, então a
motivação já vem desde o seu nascimento. Para ele:
Acaba sendo mesmo o DNA da empresa, e desde que começou trazemos isso ate
hoje, tentando passar isso para nossos clientes. Em outras palavras, não fazemos
projetos por fazer, queremos realmente entregar uma proposta de valor para o
cliente. Tentamos olhar o ambiente como um local onde podemos trazer coisas que
aprendemos no dia-dia. Isso acaba sendo um diferencial da empresa, uma forma de
captar e manter clientes.

O entrevistado TAT. também concorda com o uso de uma estratégia mesclada na
empresa, citando que, para o desenvolvimento de aplicativos, normalmente a estratégia é
ofensiva, mas para os outros serviços em geral a estratégia seria mais defensiva, seguindo o
fluxo das organizações e vendo as demandas de mercado.
O entrevistado EST. comenta, no aspecto acima, que o foco principal é ampliar o
portfolio e ter a oportunidade de visualizar mais produtos de sucesso.
Em pesquisa via questionário, os demais colaboradores investigados revelam como
causas que motivam a organização a captar oportunidades de inovação o desejo voluntário de
saber o que pode melhorar a organização como um todo, e a necessidade de conhecer, de
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forma direcionada, os ambientes interno e externo da organização e atuar neles, se
apropriando da informação para a tomada de decisão.
As oportunidades de inovação na MAQHIN são captadas via reuniões gerais na
empresa, em que todos, mesmo com horários diferentes de trabalho, estavam presentes; nas
dinâmicas realizadas no âmbito da consultoria JOIN, de maneira presencial, intra e
interorganizacional, informal e criativa; por meio do uso de chats; via monitoramento das
redes sociais; em consulta a ex colaboradores, por WhatsApp, Hangout e telefone
(entrevistado OPE.); no uso de templates de inovação impressos durante as reuniões gerais
(internas) e com os clientes (exemplo: CANVAS BMG, Mapa de Persona); via Banco de
Ideias virtual, chamado ―Máqhina da Inovação‖, em que todos têm acesso e, de forma
voluntária, postam suas ideias lá, bem como aperfeiçoam as de outros (entrevistado TAT.);
via Skype; seções de brainstorming; e consultas a fontes de informação diversas, como
revistas científicas, eventos, pesquisas de mercado via Google Forms (questionário online)
(entrevistado EST.).
Aas informações captadas nesta fase são organizadas, de maneira informal, no
RYVER, uma ferramenta que permite ao usuário criar grupos para debater ideias referentes a
empresas, projeto e equipes de trabalho. Neste caso o registro é informal porque o objetivo do
RYVER é estabelecer discussões, mas automaticamente isso gera o registro das informações
(entrevistdo OPE.). O entrevistado TAT. apresenta o registro por foto, dos templates de
inovação, e do registro das reuniões por atas, enviadas por e-mail. Declara ainda que não
utilizam muito o Google Drive porque têm o servidor da empresa, em que todos têm acesso.
O entrevistado EST. acrescenta o uso do ASANA (gerenciador de tarefas), com registro das
informações por áreas de trabalho (exemplo: TI, comunicação, gerência, diretoria), e reforça o
uso de atas de reuniões.
Como principais viabilizadores nesta fase do processo de inovação, os entrevistados
destacam a busca por oportunidades de inovação, porque a equipe é aberta, proativa, criativa e
colaborativa; o acesso e manuseio de diferentes tecnologias para captação de informações e
gestão das atividades (entrevistado OPE.); a motivação e o engajamento dos colaboradores,
ainda que isso seja proveniente de uma pressão vinda do mercado; a cultura inovadora da
empresa (entrevistado TAT.); o ambiente aberto à participação e com baixa hierarquização; e
a liderança inovadora da MAQHIN (entrevistado EST.).
Como desafios são citados o tempo para captação por novas oportunidades; um espaço
para melhor organização das informações captadas (entrevistado OPE.); a capacidade de
registrar as informações de modo que possam ser utilizadas depois; o monitoramento e o filtro
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das ideias inicialmente coletadas (entrevistado TAT.); e a certeza de que a MAQHIN usa,
hoje, as melhores tecnologias disponíveis para esta fase do processo de inovação
(entrevistado EST.).

4.1.3.1.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL
O desenho do fluxo informacional da MAQHIN na fase de busca por oportunidades de
inovação é apresentado da seguinte maneira.

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

Figura 44- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação MAQHIN- FASE DA PROCURA

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A MAQHIN gere esta etapa na
captação de oportunidades de
inovação por meio da busca pelo
desenvolvimento
de
projetos
inovadores (interno- estratégia
ofensiva); para ajudar na solução
do que o cliente deseja da melhor
forma possível (externo- estratégia
defensiva); e para auxílio na
tomada de decisão da organização
frente ao desenvolvimento das
inovações.

A MAQHIN gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação via reuniões gerais
presenciais; dinâmicas informais intra e
interorganizacionais; chats; monitoramento
das redes sociais; consulta a ex colaboradores
por WhatsApp, Hangout e telefone; templates
de inovação; via Banco de Ideias virtual,
chamado ―Máqhina da Inovação‖; via Skype;
seções de brainstorming; e consultas a fontes
de informação diversas (revistas, eventos,
pesquisas de mercado via Google Forms).

A MAQHIN gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio do registro
informal no RYVER, por categoria, dimensão e
tipo, bem como via registro em ata (acesso geral) e
posterior análise, em reunião presencial, do que
vale investigar/implementar.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
EXTERNO

(G. Inf.) Distribuição
A MAQHIN gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio do registro
informal no RYVER; fotos dos templates de
inovação arquivados (e disponíveis) no servidor
da empresa; registro das reuniões por atas,
enviadas por e-mail; e o ASANA, com acesso por
limitado por áreas de trabalho (exemplo: TI,
comunicação, gerência, diretoria).

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A MAQHIN gere esta etapa na captação de oportunidades de
inovação por meio do registro informal das informações – via
discussões – no RYVER; fotos dos templates de inovação
arquivados no servidor da empresa; registro das reuniões por
atas, no e-mail e no servidor da empresa; e o ASANA que, ao
gerenciar tarefas, automaticamente arquiva as informações desta
fase.

A MAQHIN gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio da troca de
informações internas e externas à organização
(voluntária e involuntariamente) que permitem
encontrar novo conhecimento a ser usado para
identificação de oportunidades. No ambiente interno
tal troca ocorre via reuniões informais com todos os
colaboradores. Já no ambiente externo a troca ocorre
via participação em eventos, consultorias, bem como
monitoramento das mídias sociais.

(G. Inf.) Descarte
A MAQHIN gere esta etapa na captação de oportunidades de inovação por meio do
alinhamento das informações coletadas com o que a empresa deseja desenvolver enquanto
produto inovador, ou como atendimento a necessidade do cliente. O critério de uso da
informação coletada para auxílio à tomada de decisão também é levado em conta. O
desalinhamento leva ao descarte ou à postergação do uso.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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COLABORATIVAS
Durante a identificação e captação das oportunidades de inovação na MAQHIN o
entrevistado OPE. traz o uso de tecnologias como o RYVER (figura 45), uma ferramenta
colaborativa para comunicação interna e registro automático das informações de inovação,
bem como grupos de chat como meio de comunicação simultânea entre atores concentrados e
dispersos geograficamente.
Figura 45- Home RYVER MAQHIN

Fonte: Empresa MAQHIN (2017)

As redes sociais (Facebook e Instagram) também são citadas pelos entrevistados como
meios de coleta de oportunidades de inovação, possibilitando o monitoramento do mercado
para captura de saberes. O entrevistado cita, ainda, o uso do WhatsApp, Hangout e telefone
para interação com atores externos (exemplo: clientes, parceiros, ex colaboradores) a fim de
buscar, de forma voluntária, informações relevantes para inovar.
O entrevistado TAT. corrobora a importância da ferramenta RYVER e do WhatsApp
nesta fase, acrescentando o uso do Banco de Ideias Virtual da empresa chamado ―Máqhina da
Inovação‖, que serve tanto para sugerir ideias quanto capacitações. Este banco promove o
compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e ideias, entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma espontânea, com atuação simultânea ou
não, ativa ou passiva, refletindo ações/lições aprendidas nesta fase do processo de inovação.
A aplicação de questionário online via Google Forms também é utilizada pela empresa para
captação de oportunidades de inovação, o que configura a propriedade de pesquisa distribuída
de informações online das ferramentas colaborativas.
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O entrevistado EST. acrescenta, nesta fase, o uso do Skype para reuniões virtuais
intra e interorganizacionalmente.
Em coleta via questionário a maioria dos colaboradores (4/6 colaboradores) afirma que
as informações e ideias são captadas via reuniões presenciais e formais.
Na tarefa de organização das informações coletadas nesta fase, as tecnologias
presentes são o RYVER, o e-mail (corroborado em coleta via Diário de Anotações), para
envio de atas de reuniões, o Google Drive e o Dropbox em menor escala, e o servidor da
empresa. Em todos os casos há acesso simultâneo e o registro é feito de forma compartilhada,
havendo rodízio entre os membros a cada reunião. O ASANA (figura 46) é acrescentado pelo
entrevistado EST., como ferramenta que gerencia tarefas e registra as informações,
simultaneamente. Neste caso, a ferramenta possibilita a geração conjunta de conteúdo online,
a distribuição de atribuições, e a auto-organização de informações online, propriedades dos
Softwares Sociais/ferramentas colaborativas.
Figura 46- Home ASANA MAQHIN

Fonte: Empresa MAQHIN (2017)

Quando investigado sobre os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados
no processo de identificação e captação das oportunidades de inovação, a tecnologia emerge
na MAQHIN como um viabilizador, na medida em que está disponível e é de fácil
apropriação pelos colaboradores. O entrevistado OPE. anota:
Usamos blogs de tecnologia e redes sociais (facebook, instragram). Como as pessoas
tem acesso e predisposição à tecnologia (as pessoas aqui usam tecnologias
diferentes), basta ter motivação voluntária para isso. Não há periodicidade de
atualização indicada pela empresa, é mais por motivação dela mesmo. Por enquanto
acredito que assim vem dando certo. Talvez se formalizar um pouquinho mais (1 vez
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por mês, 1 vez a cada 2 meses), sentar e registrar talvez seja mais interessante. Nem
que não seja uma cobrança formal, mas só para estabelecer a disciplina mesmo. Mas
acredito que por enquanto tem dado certo.

O entrevistado TAT. ressalta que o desafio está no registro e no monitoramento das
ideias incialmente captadas, o que para ele a tecnologia seria o viabilizador.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante esta fase do processo de inovação a MAQHIN apresenta aspectos de
colaboração em diversas passagens. Segundo o entrevistado OPE. a identificação e captação
de oportunidades se dava de forma colaborativa e, sempre que possível, envolvendo todos os
colaboradores da organização. O mesmo entrevistado afirma que há preocupação da empresa
em olhar para o ambiente externo, se conectando com clientes, fornecedores, parceiros e até
ex colaboradores. Ele cita que: ―[...] essa interação ocorre com empresas parceiras também,
que fizeram um projeto com a gente, por exemplo. Neste caso criam-se parceiros para outros
projetos. Acontece também de um funcionário daqui abrir uma empresa e vai criando a rede,
de forma voluntária‖.
O entrevistado TAT. revela a colaboração durante a identificação de oportunidades
quando comenta sobre o uso colaborativo de templates de inovação (exemplo: CANVAS
BMG, CANVAS de Proposta de Valor), possibilitando o alinhamento da proposta de valor da
empresa com a do cliente, e a modelagem da ideia, respectivamente (figuras 47 e 48). Ele cita
que os templates são preenchidos pelos colaboradores e que, na época da consultoria JOIN,
havia maior participação de atores externos.
Figura 47- Template CANVAS de Proposta de Valor MAQHIN

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia/ Empresa MAQHIN (2017)
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Figura 48- Template CANVAS BMG MAQHIN

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia/ Empresa MAQHIN (2017)

O entrevistado EST. explicita a colaboração, ainda neste quesito de identificação de
oportunidades, da seguinte forma:
Na realidade a gente hoje procura ver a questão das necessidades que tem e o que
precisa para crescer. [...] Olhamos também para o mercado e o que ele está pedindo,
mas em muitos casos agimos proativamente, fazendo brainstorming, reunião geral
para ter ideias com as pessoas etc. Às vezes é formal, como estas reuniões
programadas, com técnicas formais (discussão à mesa) e informais (preenchimento
de templates). Geralmente é de forma colaborativa. Quando os prazos das pessoas e
projetos estão apertados não chamamos todos, mas sempre que podemos (nossa
cultura) todos participam. Participação é voluntaria, digo isso porque percebemos
que as pessoas gostam desta interação.

Nas declarações acima é possível perceber como propriedades da colaboração o
compartilhamento e a correalização de objetivos de ações ou projetos de inovação; e a troca
de informações, na maioria das vezes de forma voluntária, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente.
Na organização das informações a colaboração aparece no registro das mesmas
durante a sua captação. O entrevistado TAT. declara:
A colaboração aqui é mais partilhada porque o registro é geralmente de quem está
mais relacionado a determinada área. Por exemplo, comunicação é meu;
funcionalidades é do desenvolvimento; e aspectos gerais é a gerência. Normalmente
registra quem é mais da área do assunto de interesse. A participação é presencial.
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Geralmente envolvemos quem está mais presente. Mas na reunião geral de todo mês
envolvemos todos. Neste momento extraímos o máximo de todos.

Os demais colaboradores investigados por questionário revelam que as informações e
ideias que auxiliam na inovação são identificadas e coletadas pela organização
voluntariamente, pelos próprios colaboradores, e também involuntariamente, a partir de ações
específicas direcionadas pelo gestor da organização aos colaboradores (4/6 colaboradores).
Quando questionados sobre a atuação individual ou coletiva, e intra ou interorganizacional
para a coleta de informações e ideias, as opiniões se dividem muito, emergindo o individual e
intra/interorganizacional com o quesito ―raramente realizados‖ (4/6 colaboradores), o coletivo
e intraorganizacional na mesma proporção para os quesitos ―raramente, frequentemente e não
sei opinar‖, e o coletivo e interorganizacional com o quesito ―não sei opinar‖ em maior
destaque (4/6 colaboradores).
Em coleta via Diário de Anotações (fevereiro de 2017) diversos aspectos observados
revelam a colaboração na organização pesquisada. Os participantes já iniciam a reunião de
forma descontraída e relaxada, trazendo conversas sobre amenidades e gostos pessoais. Um
dos gestores da organização explana a pauta da reunião - Planejamento Estratégico – e
permite, já no início, que o pessoal participe e diga qual o significado deste para eles, de
modo a perceber até onde eles sabem sobre o tema e também para se sentirem mais
confortáveis e incluídos. Outro ponto interessante percebido, e que converge para a reflexão
das ações/lições aprendidas (uma das propriedades da colaboração) é a didática utilizada na
reunião observada. Nela os gestores começam explicando conceitualmente os temas e as
ferramentas a serem tratadas (planejamento estratégico, BSC, análise SWOT), nivelando o
conhecimento e facilitando o aprendizado.
Adicionalmente, em se tratando do conteúdo abordado na reunião observada, o gestor
que faz a explanação declara, no momento de tratar os valores da organização, de como é
importante o crescimento e a felicidade dos colaboradores, e de que eles se sintam motivados
a trabalhar. Fala da necessidade de uma cultura organizacional forte e voltada para a inovação
e de que a mesma (inovação) está no DNA da MAQHIN. Estes comentários são interessantes
porque trabalham com o aspecto motivacional e de empoderamento do colaborador, o que
impacta positivamente na colaboração, especialmente a intraorganizacional.
No que tange a desafios e viabilizadores, a colaboração se manifesta de forma
positiva, traduzida na cultura inovadora da organização e na motivação dos colaboradores
para participar das atividades (entrevistado OPE.). O entrevistado TAT. complementa
afirmando que os colaboradores são desinibidos e se sentem à vontade para manifestação de
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opiniões e posicionamentos durante as atividades de inovação, o que é corroborado na
observação não participante (Diário de Anotações) comentado anteriormente.

4.1.3.2 Fase da Seleção
4.1.3.2.1 Descrição geral da Fase da Seleção
A seleção da ideia a ser desenvolvida pela MAQHIN, dentre aquelas mapeadas na fase
anterior do processo de inovação, ocorre, segundo o entrevistado OPE., de forma mais
concentrada na gerência, embora haja uma discussão prévia das mesmas entre os
colaboradores de forma geral. Após a decisão pela gerência, a oportunidade selecionada é
comunicada a toda a organização. O entrevistado cita que neste último momento, os
colaboradores ainda conseguem opinar, de forma voluntária, informal e colaborativa.
O entrevistado TAT. comenta que quando são ideias mais relacionadas ao dia-dia da
empresa o fluxo é mais simples e rápido. De outro modo, quando é algum projeto maior, que
vai envolver algum orçamento financeiro da empresa, por exemplo, é necessária uma reunião
da diretoria e da gerencia para decidir, além do próprio momento do planejamento estratégico,
que quando ocorre é de forma colaborativa. Para ele o pano de fundo é o planejamento
estratégico da MAQHIN.
Outro critério de seleção citado pelo entrevistado TAT. é a capacidade técnica para
arcar com todos os projetos. Em tempo, sendo algum projeto em que se identifique a
necessidade de uma outra alternativa financeira, a empresa recorre a parcerias ou editais de
inovação.
O mesmo entrevistado declara:
Nesta seleção usamos o planejamento financeiro da empresa, análise de
produtividade, o planejamento estratégico - com uso de ferramentas, como Matriz
Swot, por exemplo -, e reuniões presenciais para analisar as informações.
Registramos as informações decorrentes da seleção (projetos em armazenamento,
descarte, uso) numa planilha em excel do planejamento estratégico. Há feedback
para as pessoas dos projetos que foram descartados (reunião geral), mas não
fazemos isso para tudo, sempre! Ter isso como uma etapa certa, com participação de
todos, não temos, até porque os horários das pessoas são diferentes aqui.

O entrevistado TAT. acrescenta que às vezes os colaboradores usam blog, redes
sociais e outras mídias desta natureza para fazer pesquisas rápidas para a seleção, mas julga
que isso ainda poderia ser melhor explorado.
O entrevistado EST. comenta que, para a seleção, observa a probabilidade de
desenvolver o projeto, a prioridade e o tempo, todos a curto, médio e longo prazo. Segundo
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ele, quando a prioridade é alta normalmente este é selecionado, e o restante fica armazenado
em uma planilha no Google Drive com categorias de análise. Ele acrescenta que o registro das
reuniões para seleção da oportunidade é feita no ASANA, e depois vai para o Google Drive.
Na elaboração do planejamento estratégico a informação é revisitada. Ainda segundo ele:
Neste drive só a gerência vê. Essa seleção em si é feita só pela gerência, porque não
adianta ter muita gente para fazer a seleção em si e a incorporação no planejamento,
porque fica muito demorado. Quando a gente leva o planejamento para
apresentação, em tese, as inovações já estão selecionadas.
Nesta seleção não tem muita interação dos colaboradores ou de atores externos.
Normalmente usamos mais o nosso conhecimento mesmo. Quando (raro) tem algum
parceiro envolvido, aí ele participa.
No processo de seleção a gente sempre pesquisa e procura conversar com pessoas da
área para ver o que podemos melhorar aqui. Neste caso de certa forma acaba tendo
uma interação (indireta) com ator externo. Muitas vezes a gente começa o
planejamento, aí tem alguns pontos em que a gente precisa de alguma informações e
para, vai para a equipe técnica ou de desenvolvimento, e depois volta para a seleção.

O mesmo entrevistado menciona que, embora raramente, a empresa faz o uso de
tecnologias para captar informações para o processo de seleção das ideias, a exemplo do
WhatsApp e Skype.
Em coleta via questionário com os demais colaboradores, o que se mapeou é que
frequentemente organização analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações de
forma voluntária, coletiva e intraorganizacional. A coleta ocorre, segundo eles, muito mais de
forma presencial e formal.
A organização compartilha entre os membros externos e internos (ex.: parceiros e
colaboradores) a(s) oportunidade(s) de inovação selecionada(s) tendo o suporte de
ferramentas tecnológicas. O entrevistado OPE. e EST. declaram que, para comunicação das
ideias não selecionadas, a empresa usa o RYVER, ASANA (que é onde se registram as
tarefas) e também pessoalmente. Para eles é comum a organização dar o feedback às pessoas
que, de alguma forma, se envolveram na fase da seleção, comunicando de maneira informal e
presencial.
O entrevistado TAT. diz que a empresa usa um mural, algumas ferramentas, mas
nada muito formal.
Ao mapear a interação com o ambiente externo para esta fase do processo de
inovação, os três entrevistados revelam, de alguma forma, a pouca relação intraorganizacional
para esta atividade. O entrevistado OPE. chega a declara que: ―Não sei dizer bem porque
como a seleção fica mais com a gerência fica difícil de responder isso com detalhes. Em
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relação ao uso de ferramentas no desenvolvimento a gente até comunica entre nós mesmos,
mas as demais partes da seleção a gente não participa muito‖.
O entrevistado TAT. traz uma interação indireta com o ambiente externo:
[...] o que a gente faz é pensar sobre os projetos e submeter a um edital para
conseguir um recurso ou pessoas. Este acaba sendo um dos critérios quando o
externo é facilitador deste projeto (neste caso de edital é o governo que acaba sendo
um critério de seleção). No caso do cliente isso não ocorre muito porque é muito
difícil a gente declinar do projeto, só se não conseguir fazer mesmo.

Como principais desafios nesta fase são destacados: a decisão em investir ou não na
ideia, tendo por base a análise de critérios de seleção (capacidades internas x cenário externo)
previamente definidos; a aquisição de certas tecnologias que impactariam nas ações da
empresa nesta direção, mas que muitas vezes não tem como ser adquiridas (entrevistado
OPE.); o registro claro e sistematizado das informações decorrentes da seleção na empresa
(entrevistado TAT.); a formação de parcerias para ajudar nesta fase, uma vez que, se bem
estabelecidas, já seriam critério para escolha da oportunidade (entrevistado EST.).
Como viabilizadores foram mapeados junto aos entrevistados: voluntariedade dos
colaboradores, calcada em uma cultura organizacional inovadora; e flexibilidade e
proatividade para estabelecer parcerias, em um movimento que eles chamam de ―sistema
colaborativo externo‖, ainda que não seja uma ação fácil de operacionalizar.

4.1.3.2.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

Figura 49- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação MAQHIN- FASE DA SELEÇÃO
INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A MAQHIN gere esta etapa na
seleção das oportunidades de
inovação por meio da análise (e
alinhamento) com o planejamento
estratégico da organização, bem
como suas capacidades internas.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A MAQHIN gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio da coleta
de novas informações virtualmente, via blog,
redes sociais e outras mídias desta natureza, e
presencialmente, via reuniões de gerência e
com os colaboradores, de forma voluntária,
informal e colaborativa.

A MAQHIN gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio do uso de
ferramentas (templates) de análise da ideia,
levando em contra critérios como: capacidade
técnica para arcar com os projetos, a probabilidade
de desenvolver o projeto, a prioridade e o tempo
(curto, médio e longo prazo); e o alinhamento com
o planejamento estratégico da organização.

(G. Inf.) Distribuição
A MAQHIN gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio de reuniões
presenciais e informais de compartilhamento, bem como
uso de ferramentas tecnológicas, tais como RYVER
(criação de grupos para debater ideias), ASANA
(espaço para registro de tarefas), WhatsApp e Skype.

(G. Inf.) Uso
INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

(G. Inf.) Armazenamento
A MAQHIN gere esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação por meio de templates impressos; e com o uso de
ferramentas tecnológicas, tais como Google Drive (registro das
ideias por categoria de análise), RYVER (criação de grupos para
debater ideias), ASANA (espaço para registro de tarefas).

A MAQHIN gere esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação por meio do uso de ferramentas (templates) de
análise da ideia - que a traduzem/desenham na forma de um
conceito de inovação compreensível e aplicável à organização
– levando em conta critérios como: capacidade técnica para
arcar com os projetos, a probabilidade de desenvolver o
projeto, a prioridade e o tempo (curto, médio e longo prazo);
e o alinhamento com o planejamento estratégico da
organização. Para ideias mais simples o uso é imediato, e para
aquelas que exigem certo aporte financeiro é necessária
reunião com a gerência para identificar uma outra alternativa
financeira, como parcerias e editais de inovação.

(G. Inf.) Descarte
A MAQHIN gere esta etapa na seleção das oportunidades de inovação por meio do uso de ferramentas
(templates) de análise da ideia - que a traduzem/desenham na forma de um conceito de inovação compreensível
e aplicável à organização – levando em conta critérios como: capacidade técnica para arcar com os projetos, a
probabilidade de desenvolver o projeto, a prioridade e o tempo (curto, médio e longo prazo); e o alinhamento
com o planejamento estratégico da organização. Em geral as ideias, até mesmo as não selecionadas por falta de
alinhamento com os critérios anteriormente elencados, ficam armazenadas (proposta futura) no Google Drive.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
O uso de ferramentas tecnológicas na análise e seleção das oportunidades de inovação
ocorre, segundo o entrevistado TAT. muito mais no registro das informações (Google Drive)
do que na seleção em si mesma. Ele destaca que às vezes os colaboradores usam blogs, redes
sociais e outras mídias desta natureza para fazer pesquisas rápidas para a seleção, mas ele
julga que isso é muito pouco explorado.
O entrevistado EST. acrescenta que as ideias armazenadas ficam em uma tabela no
Google Drive, separadas por categoria de análise, depois de terem sido registradas no
ASANA durante as reuniões. Estas ideias armazenadas são vistas, no Google Drive, apenas
pela gerência, o que reflete uma menor ação colaborativa para esta atividade no processo de
inovação.
Outro momento em que as tecnologias aparecem é no formato das reuniões. O
entrevistado EST. comenta que, para estes casos, houve o uso informal do WhatsApp (com
lançamento de dúvidas e esclarecimentos nos grupos de interesse) e do Skype. Ambas as
tecnologias possibilitam a colaboração para geração conjunta de conteúdo inovador, bem
como a atuação espontânea e simultânea de atores concentrados ou dispersos
geograficamente.
O compartilhamento entre os membros externos e internos (ex.: parceiros e
colaboradores) da(s) oportunidade(s) de inovação selecionada(s) se utilizam, segundo os
entrevistados, das ferramentas RYVER e ASANA, que é o espaço onde os colaboradores se
comunicam e interagem durante a fase também. Já no caso da interação com atores externos,
que ocorre com pouca frequência e de maneira informal nesta fase, é via WhatsApp. O
formato do compartilhamento das informações na fase da seleção, na MAQHIN, evidencia
propriedades típicas das ferramentas colaborativas, tais como o compartilhamento de
conhecimentos, competências, experiências e ideias, entre atores concentrados ou dispersos
geograficamente, geralmente de forma simultânea, espontânea, ativa/passiva, refletindo
ações/lições aprendidas.
Consoante os demais colaboradores investigados via questionário, a organização
analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações em sua maioria de forma
presencial e formal (4/6 colaboradores). Os mesmos reforçam o uso do Google Drive, do
RYVER e das redes sociais nesta fase.
Ao serem questionados sobre os viabilizadores e desafios nesta fase, os entrevistados
revelam que as TICs emanam, na MAQHIN, como desafios no momento do registro claro e
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sistematizado das informações decorrentes da seleção na empresa. Além disso, o entrevistado
TAT. declara que:
Entretanto, na hora de selecionar acho que podíamos usar alguma ferramenta
tecnológica mais eficiente, mais sistematizada, que tivesse alguns critérios mais pre
definidos, talvez ajudasse na melhor seleção (isso porque neste caso filtramos com
informações que a gente mesmo traz, de nosso conhecimento de mercado e de
empresa).

O entrevistado EST. acrescenta que os colaboradores em geral imaginam que
utilizam boas tecnologias para a fase da seleção, mas não tem certeza se, de fato, a empresa se
apropria das melhores.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a seleção da ideia (dentre as várias disponíveis) a ser desenvolvida pela
MAQHIN, a colaboração se manifesta em um segundo plano, demonstrado pelo entrevistado
OPE. nestas palavras:
Geralmente depois que a gente tem esta discussão inicial e fecha a ideia do projeto a
gente elimina o que a gente não quer e direciona o caminho que a equipe quer. Neste
momento normalmente a seleção se concentra mais na equipe de gerência e ela é
quem vai planejando e decidindo. Uma vez selecionado a gerência nos dá as
coordenadas. Depois que a gerência decide a gente até opina um pouco, e isso corre
de forma voluntária, colaborativa e com o uso de algumas ferramentas.

Já o entrevistado TAT. cita que quando se trata de análise de ideias para ações do
dia-dia da empresa, apenas se comenta com os gestores, analisa e faz a alteração/escolha
imediata. Sendo um projeto maior, especialmente quando demanda de aporte financeiro, a
seleção é mais criteriosa, detalhada e entre a gerência, essencialmente.
O uso de templates de inovação, como a Matriz de priorização de ideias (figura 50) e a
Análise SWOT (figura 51) auxiliam na seleção de forma colaborativa. A Matriz busca
priorizar propostas de inovação com base no cruzamento entre a dificuldade de
implementação do projeto e sua relevância para os usuários potenciais ou para a empresa. Já a
SWOT visa analisar as oportunidades e ameaças no ambiente externo e identificar os pontos
fortes e fracos da empresa para aproveitar as oportunidades e enfrentar as ameaças.
O uso destes templates possibilita perceber propriedades da colaboração especialmente
voltadas para a troca de informações (voluntária ou involuntariamente) e a reflexão das
ações/lições aprendidas, uma vez que o uso dos templates evoca conhecimentos previamente
mapeados e discutidos pela organização.
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Figura 50- Template Matriz de priorização de ideias
.

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)

Figura 51- Template Análise SWOT

.

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)

Em se tratando da viabilidade de participação de todos na organização, o entrevistado TAT.
declara:
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[...] quando as reuniões gerais são organizadas a participação é voluntaria, mas como
fazemos muitas discussões nos encontros fixos então é meio que certo que as
pessoas estarão lá. Além disso, nos não temos muita formalidade de horário, as
pessoas trabalham em horas diferenciadas, então este dia é super importante e meio
que certo que todos estarão presentes.

O entrevistado EST. descreve que na seleção não tem muita interação dos
colaboradores ou de atores externos. Normalmente usa-se mais o conhecimento da MAQHIN
mesmo, e quando (raro) tem algum parceiro envolvido, aí ele participa. O entrevistado
acrescenta que muitas vezes se começa um planejamento, aí surgem alguns pontos em que a
empresa percebe que precisa de alguma informação específica para decidir; neste caso os
gestores recorrem à equipe técnica ou de desenvolvimento, e depois voltam para a seleção.
Existiria aqui, então, uma colaboração voluntária, porque em algum momento, na seleção, há
a interação com outros atores (embora seja a gerência quem selecione).
Com a descrição acima se percebe certa fragilidade nos aspectos de colaboração
voltados para o compartilhamento e a correalização de ações e projetos de inovação,
apresentando, entretanto, uma maior inclinação para os aspectos de coordenação e
comunicação das atividades de inovação.
A colaboração também aparece no compartilhamento, entre os membros externos e
internos, da oportunidade selecionada, visto que as ferramentas empregadas (ASANA,
RYVER e Google Drive) são de uso simultâneo e compartilhado. A declaração do
entrevistado OPE. nesta ação também revela a colaboração quando ele cita que:
Para repensar os processos nós fazemos de forma presencial, colaborativa e começa
com o feedback mais individual e pessoal, indo no boca-boca no que se refere a
opinar sobre qual ferramenta seria mais interessante usar. Em conjunto, fazemos
discussão informal e presencial. Isso já aconteceu varia vezes e o nosso processo
muda bastante, porque nós vamos nos comunicando e refletindo sobre isso todo o
tempo.

O entrevistado EST. reforça a colaboração com o feedback, que ele diz sempre ser
feito após o processo de seleção, inclusive e para as ideias não nomeadas. Aqui a
interatividade (síncrona/assíncrona das ações e informações de inovação) - uma das
propriedades da colaboração- seja por conta do uso de TICs, seja pelo feedback abordado, se
faz presente nesta fase na MAQHIN.
Na interação com o ambiente externo o ponto mais forte de colaboração percebido na
MAQHIN foi quando da seleção de projetos alinhado com editais de inovação:
[...] o que a gente faz é pensar sobre os projetos e submeter a um edital para
conseguir um recurso ou pessoas. Este acaba sendo um dos critérios quando o
externo é facilitador deste projeto (neste caso de edital é o governo que acaba sendo
um critério de seleção). No caso do cliente isso não ocorre muito porque é muito
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difícil a gente declinar do projeto, só se não conseguir fazer mesmo. (entrevistado
TAT.)

Nos resultados mapeados via questionário os colaboradores despontam a colaboração
quando afirmam que a organização e seleção das ideias para gerar inovações são,
frequentemente, feitas de forma voluntária, pelos colaboradores da organização (5/6
colaboradores) e, em segundo plano, involuntariamente, a partir de ações específicas
direcionadas pelo gestor da organização aos colaboradores (2/6 colaboradores). Acrescentam
ainda que, tal seleção ocorre de maneira muito mais coletiva do que individual, porém muito
mais no âmbito intraorganizacional do que entre empresas e outros parceiros.
Por fim, a colaboração e suas propriedades aparecem como um viabilizador na
MAQHIN porque, segundo o entrevistado OPE. há voluntariedade dos colaboradores da
organização para participação nas ações de inovação nesta fase. Além disso, há predisposição
para busca por parcerias, bem como a consciência, na MAQHIN, de que a participação
conjunta no âmbito intraorganizacional é importante- embora ambos os aspectos ainda sejam
carentes na empresa nesta fase do processo de inovação.
O entrevistado EST. acrescenta que os recursos e redes de contatos, inclusive
políticos e comerciais, ajudam muito nesta fase da seleção, porque muitas vezes eles serão o
filtro para o desenvolvimento de novos produtos/serviços, a depender da natureza e
funcionalidade dos mesmos.

4.1.3.3 Fase da Implementação
4.1.3.3.1 Descrição Geral da Fase da Implementação
A fase da implementação, no processo de inovação da INOVIT, perpassa por três
subfases: Aquisição, que é obtenção de novos conhecimentos que levarão ao primeiro esboço
de solução aperfeiçoada; Execução, que é a realização do projeto de inovação; e o
Lançamento, caracterizando a preparação do ambiente onde a inovação será lançada, bem
como a adoção e uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se necessário,
modificando-a.
Na Subfase da Aquisição, o entrevistado OPE. afirma que a organização adquire
novos conhecimentos pertinentes à inovação a ser desenvolvida, inicialmente, a partir, de uma
discussão com a equipe técnica, levando em conta critérios como uso de determinada
tecnologia (adaptação ou aquisição), experiência da equipe e viabilidade do projeto. Ele
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comenta que não há muita interação com ator externo nesta subfase, e quando há, a troca é
presencial, por Skype, chat ou troca de e-mail. As informações circuladas são armazenadas no
e-mail mesmo, no chat do RYVER e no servidor da empresa; e no caso da reunião com ator
externo gera-se uma ata a ser documentada no RYVER também.
O entrevistado afirma que já usou o Google Forms para fazer pesquisa com ator
externo para esta subfase, sendo tarefa incumbida à equipe de comunicação da empresa.
O entrevistado TAT. acrescenta como critério para a busca por mais informações
sobre a inovação a ser desenvolvida que:
[...] se a gente define atuar em um determinado segmento onde a gente vai ter de
buscar um conhecimento maior, ou usar uma ferramenta que a gente ainda não
conhece neste caso buscamos mais informações. Já passamos por algo parecido com
um projeto, para um cliente, então a equipe teve de buscar ferramentas (todos ou
quem está envolvido no projeto) para adquirir este conhecimento .

O mesmo entrevistado também afirma que, sendo necessário, são feitas capacitações
internas. O uso de internet e tutoriais são boa fonte de informação, segundo ele, nesta fase.
O entrevistado EST. caracteriza a aquisição de novos conhecimentos pertinentes à
inovação a ser desenvolvida trazendo a interação com atores externos, principalmente se este
tiver o domínio total das informações do projeto. A interação com o usuário final ocorre de
forma voluntária, presencial e virtualmente, via formulário no Google Forms, interação por
Skype ou pelo chat de conversa o APPEAR.IN. O entrevistado declara que: ―Tiramos mais
informações, para esta fase, das partes envolvidas do que das fontes tecnológicas, por
exemplo‖.
Esta Subfase da Aquisição também prevê a combinação de conhecimento existente e
novo - disponível dentro e fora da organização - para a aquisição de informações pertinentes à
inovação a ser desenvolvida. Para esta ação o entrevistado OPE. esclarece que falta uma
ferramenta mais clara e dinâmica para disseminação - porque as informações ficam no
RYVER e no servidor da empresa, que são estáticos - destes conhecimentos combinados.
Acrescenta ainda que o tratamento da informação é mais informal, desabafando que:
No final das contas, talvez por esta falta e pela constante busca de informações a
gente não se limita, ou seja, ficamos sempre e a todo momento olhando, e isso não
para, mesmo já sendo implementado. Talvez esta recorrência seja pela não
formalidade do registro das informações (pode rolar, por isso, uma confusão).

Já o entrevistado TAT. alega que a combinação de conhecimentos ocorre pelo
compartilhamento voluntário, em reuniões normalmente presenciais, de algo que os
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colaboradores se apropriam. Nestas reuniões ele declara que é comum o uso de templates de
inovação, como o CANVAS BMG e o Mapa de Personas. Adiciona também a participação
dos colaboradores em eventos, palestras e cursos direcionados, seja presenciais ou virtuais.
Neste quesito o entrevistado EST. comenta do uso de atas para registro dos
conhecimentos combinados e da investigação, aprofundamento e repasse de informações
sobre inovações em desenvolvimento.
A organização das novas informações na Sufbase da Aquisição ocorre, segundo os
entrevistados, no RYVER ou no servidor da empresa, de maneira informal. O entrevistado
EST. declara que registra as informações no ASANA, como um projeto. Neste caso, ao passo
que novas informações são registradas atividades dos projetos são elencadas e acompanhadas
em áreas de acesso livre e restrito no ASANA.
Os principais desafios elencados na Subfase da Aquisição de novas informações
acerca da ideia a ser desenvolvida são o registro das informações no servidor da empresa,
porque há áreas de acesso restrito; a localização e interação com atores externos
(entrevistado OPE.); a coleta estruturada de novas informações sobre a inovação a ser
desenvolvida, o que impactaria positivamente na sua disseminação (entrevistado TAT.); e a
limitação de mão de obra para executar, com perfeição, esta ação (entrevistado EST.).
Os principais viabilizadores nesta subfase são o uso de diversas fontes de informação
(exemplo: fóruns, sites, blogs de tecnologia e redes sociais), o que diversifica e amplia as
informações e, consequentemente, o desenvolvimento da inovação em curso (entrevistado
OPE.); a colaboração e confiança entre os membros da organização, porque isso estimula a
colaboração; e ferramentas colaborativas eficientes para execução desta tarefa, como o
ASANA (entrevistado EST.).
Partindo para a Subfase da Execução, o entrevistado OPE. comenta que o
mapeamento do ambiente interno/externo onde será lançada a inovação não tem um processo
definido. Ele declara que:
[...] exemplo, quando a gente acaba de selecionar a ideia e está implementando a
equipe se reúne para discutir as próximas etapas e fazemos prints na tentativa de
cumprir as tarefas. Nestas reuniões espaçadas dizemos o que estamos ou não
conseguindo fazer. Não é direcionado, surge por acaso. Os prints – atividades
semanais - são o ASANA que controla. Se identificarmos algo que tem de ser feito,
mas não temos como fazer agora colocamos como compromisso futuro.

O entrevistado TAT. acrescenta, para este mapeamento, uma pesquisa que a
organização faz para saber onde está o público alvo e como chegar melhor até ele, mas
corrobora a ausência de ferramenta e procedimento específico para fazer isso, citando apenas
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sessões de brainstorming e o feeling de cada colaborador. O mesmo entrevistado acrescenta o
uso da ferramenta 5W2H (plano de ação para execução de tarefas) e Matriz SWOT (análise
do ambiente interno e externo) no planejamento de comunicação e implementação. O
ASANA também entra nesta fase.
O entrevistado EST. ratifica o roteiro de atividades no ASANA e expõe que o teste
final normalmente é feito em parceria com agentes externos, para sentir melhor o ambiente e a
qualidade do produto desenvolvido pela empresa.
Durante a Subfase da Execução dos projetos de inovação (seja interna ou externa)
diversas mudanças ocorrem, gerando, muitas vezes, novas demandas de recursos tangíveis e
intangíveis que precisam ser readequados. É consenso, entre os entrevistados, que a MAQHIN
está acostumada a refazer sua rotina em detrimento de novas demandas, seja internas ou
externas. Eles também citam a preocupação em tentar prever logo as modificações necessárias
para comunicar ao cliente o replanejamento, porque o impacto pode ser sobre estes (clientes)
também.
O entrevistado OPE. menciona o RYVER e o ASANA como ferramentas para
comportar estas modificações, e o SLACK como uma espécie de Banco de Boas Práticas,
registrando a melhor forma de fazer cada tarefa. O mesmo entrevistado destaca que neste
momento não tem muita interação com ator externo.
O entrevistado TAT. traz que a gerência tem papel mais ativo, embora não sozinha,
uma vez que isso envolve tomada de decisão. Depois disso há comunicação a todos e também
uma participação colaborativa para efetivar as mudanças necessárias.
A combinação de variados conhecimentos de grupos e indivíduos com experiências
funcionais e disciplinares diferentes também é comum durante a execução dos projetos de
inovação. Na MAQHIN conhecer os pontos fortes e fracos de cada colaborador é uma
iniciativa declarada pelo entrevistado OPE. Ele cita que: ―Tentamos escalonar as pessoas
para atividades que elas têm um conhecimento maior‖. Além disso, ele explica que há muita
colaboração para disseminação da informação, de maneira informal (na maioria da vezes) e
presencial/virtual (RYVER, SLACK) e isso é essencial para a combinação de conhecimentos.
Para o entrevistado TAT. a combinação de conhecimentos e experiências dos
indivíduos se materializa pela realocação constante de colaboradores entre projetos. Esta
modificação/realocação ocorre por demanda e por perfil da equipe, porque as vezes a pessoa,
sendo mais colaborativa, ela mesmo, voluntariamente, se pronuncia a respeito.
Hoje a MAQHIN tem o que o entrevistado EST. chama de CORE (banco de código
de tudo o que a empresa já desenvolveu ate hoje). O CORE é como se fosse um componente
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eletrônico (desenvolvido ao longo do tempo) que a empresa usa em outros projetos. É um
conhecimento da empresa gerado a partir de trabalhos passados.
Em pesquisa aos demais colaboradores via questionário, estes citam que as principais
formas pelas quais a empresa combina os conhecimentos de diferentes naturezas em prol da
ideia a ser desenvolvida são: a criação e execução de um objetivo alinhado às práticas de
inovação que seja comum a todos na organização (6/6 colaboradores); e a promoção de
interações entre os membros para troca de conhecimento, ideias e experiências, de forma
presencial e formal (5/6 colaboradores).
Os mesmos colaboradores revelam que a organização se adapta às eventuais mudanças
de recursos (dinheiro, matéria-prima, novos conhecimentos e competências) caso elas
ocorram durante o desenvolvimento da ideia por dois motivos: buscando executar um objetivo
alinhado às práticas de inovação que seja comum a todos (4/6 colaboradores); e promovendo
interações entre os membros para troca de conhecimento, ideias e experiências, de forma
presencial e formal todos (5/6 colaboradores).
Outro aspecto que a Subfase da Execução prevê é a gestão dos projetos de inovação
(divisão/execução/ avaliação das ações). Para tanto, o entrevistado OPE. revela que a
empresa já tentou usar o Trello, mas acabou optando pelo ASANA por ser mais dinâmico e
completo. No ecossistema da Google ele cita usarem muito o Google Docs, com edição
simultânea e compartilhada, para gerir o escopo do projeto, para fazer o briefing. Traz ainda o
uso do CACOO para modelagem UML e diagramas de classe (desenvolvimento sobre como
será modelado o sistema).
O entrevistado TAT. reforça o uso do ASANA, onde é possível dividir backlogs por
projetos e criar grupos específicos, com acesso simultâneo e acompanhamento diário. O
mesmo entrevistado cita ainda que usa o Trello para fazer o Gant dos projetos, para
acompanhamento geral da gerência. Na ocasião há, no Google Drive, uma planilha de
gamificação com acompanhamento da quantidade de pontos por cada colaborador, além do
pódio e o game geral de inovação.
Ainda neste tópico, o entrevistado EST. reforça o uso do Trello e ASANA e
apresenta o GithHub, usado para gerar relatórios de direcionamento de projetos e para
programação com documentação automática, e o INSTAGANTT, usado para gerenciamento
de projetos, com cronograma, planilhas de todos os projetos e prazos, todos separados por
módulo de desenvolvimento. O RYVER ele diz usar hoje para a comunicação da equipe,
porque é mais rápido e armazena históricos.
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Quanto ao uso de ferramentas para avaliação das atividades executadas, o
entrevistado EST. confessa que isso não está informatizado, mas que usam o
INSTAGANTT, bem como uma avaliação dos gerentes, com comunicação individual,
presencial, associada ao game de inovação.
Os principais desafios elencados na Subfase da Execução dos projetos de inovação são
o cumprimento de uma determinada quantidade de tarefas planejadas, porque há demandas de
projetos internos e de clientes; o uso simultâneo de ferramentas tecnológicas, porque a
atualização nem sempre é síncrona (entrevistado OPE.); a necessidade de uma ferramenta
para melhor gestão do tempo, pois, segundo o entrevistado EST. ―Não temos base para fazer
uma comparação do tempo que gastamos (precisamos de um comparativo)‖; e qualificação
dos colaboradores, porque é algo que demanda cursos da empresa e estes geralmente são
caros. (entrevistado EST.)
Como principais viabilizadores são citados, pelos entrevistados, o uso de ferramentas
tecnológicas que possibilitam à empresa ter uma visão geral das ações do projeto; e a
colaboração e a comunicação/ alinhamento das informações durante a execução dos projetos.
Finalizando esta seção com a Subfase do Lançamento, o entrevistado OPE. alega
que organização, neste estágio, alinha as informações sobre necessidades reais ou antecipadas
de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada por meio do
planejamento antecipado de aspectos como tecnologias a utilizar, prazos, e suporte das
equipes. Para este último aspecto ele cita que as pessoas ajudam na divulgação, inclusive nas
redes sociais, para um projeto que vai ser lançado, seja do cliente ou não.
O entrevistado TAT. acrescenta o alinhamento entre atividades passadas e futuras,
todas elencadas no ASANA. As redes sociais são usadas nesta fase, segundo ele, para coleta
de informações e para lançar novos produtos.
O entrevistado EST. descreve que, para este alinhamento, há empatia com o cliente o
máximo possível, e caso seja identificada alguma coisa nova, esta é incluída no cronograma
do projeto. Ele cita ainda que:
O planejamento de marketing já prevê informações internas e externas e também
como vai dar andamento às estratégias, brainstorming, quais as propagandas. Mas
isso só com a equipe de marketing, gerência e diretoria. Para coleta de informações
com ator externo aplicamos um questionário, mas usamos muito mais as redes
sociais para isso.

Em complemento às ações de marketing, o entrevistado EST. traz o uso do RD
STATION, uma ferramenta de gestão comercial que mede quais estratégias de marketing
estão surtindo mais efeito.
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A inovação prescinde de uma integração das informações dos diversos setores e
funções da organização durante o preparo do lançamento. Para o entrevistado OPE., como a
maior parte dos serviços são relacionados a TI, os lançamentos são basicamente dependentes
da TI também, o que demanda atualização constante e comunicação geral da equipe, a todo
momento. Já quando os projetos são um pouco mais de comunicação eles acabam sendo mais
isolados mesmo, então neste caso nem sempre a equipe inteira fica sabendo sobre o produto.
Ele cita ainda que: ―Neste processo de lançamento a coisa ocorre de forma mais presencial
mesmo (ver se está tudo no ar, se está certinho ou faltando algo) ou então é algo muito bem
definido para que possa ser feito remotamente‖.
Reuniões presenciais para integração das informações são declaradas pelo
entrevistado TAT. O entrevistado EST. ressalta a ausência de uma boa tecnologia para
integrar as informações, destacando o ASANA como ferramenta para suporte.
Ainda na Subfase do Lançamento é importante a organização reconhecer o preparo
dos ambientes interno e externo para o lançamento da inovação. Segundo o entrevistado
OPE., em relação aos projetos ele diz ver qual o apelo do mesmo para, a partir daí, lançar no
melhor momento e ambiente. Ele diz ainda que neste caso aqui as redes sociais tem o seu
papel. Como a empresa gerencia as redes sociais, até dos clientes, então ela se prepara em
relação a isso, usando-as como parâmetro.
O entrevistado TAT. traz uma análise do produto alinhada ao ambiente nesta ação:
Por exemplo, perceber que o produto, pelo seu critério/características, tem de ser
lançado em um momento, situação, evento específico. O ALFRED, por exemplo, a
gente tentou lançar quando sugiram as leis para serviços domésticos. Neste caso a lei
foi nosso balizador de lançamento. Buscamos uma época mais oportuna. O que
buscamos é um momento interno, em reunião geral, onde a gente discute sobre o
lançamento.

O entrevistado EST. acresce: ―[...] a gente procura o período em que seja mais
propícia a aceitação daquele projeto, ou então um evento, alguma notícia que aconteceu
[estratégia oportunista], coisas do tipo para ter um link externo para conseguir fazer com as
que as pessoas enxerguem o projeto da gente com mais facilidade‖.
O entrevistado OPE. explana que a adequação a eventuais mudanças se dá, nesta
subfase, da seguinte forma:
Quando se identifica o que deu certo ou errado no lançamento já entra no aspecto de
como deve ficar ou não, ou seja, o que deve permanecer ou não. Aconteceu com o
lançamento do App Today, em que a gente viu que poderia ter sido por outro lado
(divergência na visão entre empresa e parceiros). Com base na demanda dos
parceiros a gente vê o que foi positivo e negativo e vai fazer, reajustar o que foi
feito. É como se fosse uma inovação em cima da ideia já lançada, é o recomeço do
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ciclo. Neste momento a colaboração existe e também usamos as mesmas tecnologias
anteriormente citadas.

O entrevistado TAT. acrescenta que as reuniões para discussão e ajustes são feitas
de maneira voluntária, colaborativa e informal.
Como desafios nesta subfase destacam-se a possibilidade de testar mais a inovação
(seja em produto ou serviço) antes do lançamento, com outras pessoas não envolvidas com o
projeto (entrevistado OPE.); ter uma análise mais sistemática pós lançamento (entrevistado
TAT.); ter contato político e articulação comercial para ajudar no lançamento da inovação; e
ter acesso a informação correta e de qualidade (entrevistado EST.).
Como viabilizador foi citado apenas questão do empenho de toda a organização para
o preparo do lançamento da inovação (entrevistado OPE.).

4.1.3.3.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
Subfase da Aquisição: discussão
com equipe técnica levando em conta
critérios de TICs, experiência do
colaborador e viabilidade dos
projetos.
Subfase da Execução: de acordo
com a localização do público alvo e
de como chegar até ele; e
identificando pontos fortes e fracos
do colaborador.
Subfase do Lançamento: observa as
características do produto/serviço e
seu alinhamento com o ambiente
externo;
observa
o
movimento/tendências nas redes
sociais; realiza pesquisas via
questionário com atores externos; e
alinha tecnologias/prazos/suporte das
equipes internas.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 52- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação MAQHIN- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

Subfase da Aquisição: interação mais intra
do que interorganizaiconal, via presencial, por
Skype, chat (APEEAR.IN), troca de e-mail ou
Google Forms.
Subfase da Execução: ASANA (gerenciador
de tarefas); sessões de brainstorming; o feeling
de cada colaborador; uso de templates de
inovação (5W2H e Matriz SWOT).
Subfase do Lançamento: uso do o uso do RD
STATION (ferramenta de gestão comercial);
pesquisas via questionário (Google Forms)
com atores externos; reuniões gerais internas,
de
maneira
presencial,
voluntária,
colaborativa e informal.

Subfase da Aquisição: uso de templates de
inovação (CANVAS BMG e Mapa de Personas)
para alinhamento das informações com a ideia
selecionada.
Subfase da Execução: uso do RYVER e o
ASANA como ferramentas para comportar a
execução/modificações do projeto; o SLACK
como Banco de Boas Práticas; teste final com ator
externo.
Subfase do Lançamento: alinhamento das
características do produto/serviço com o ambiente
externo, via reuniões gerais internas, de maneira
presencial, voluntária, colaborativa e informal; e
ASANA (integração das informações).

(G. Inf.) Distribuição
Subfase da Aquisição: via RYVER (espaço de
discussão), servidor da empresa, ASANA
(gerenciador de tarefas) e atas de reuniões.
Subfase da Execução: de maneira informal (na
maioria das vezes); presencial (reuniões) e virtual
(RYVER, SLACK, Trello, Google Docs,
INSTAGANTT)
Subfase do Lançamento: por meio do ASANA
(integração das informações) e reuniões
presenciais internas (geral e por equipe).

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

Subfase da Aquisição: no e-mail, ASANA (gerenciador de
tarefas), no chat do RYVER e no servidor da empresa; e no caso
da reunião com ator externo gera-se uma ata a ser documentada
no RYVER também.
Subfase da Execução: RYVER e o ASANA (comportar a
execução/modificações do projeto); o SLACK (Banco de Boas
Práticas); INSTAGANTT (gerenciador tarefas); Trello (backlog
das tarefas); e-mail; atas de reuniões; CORE (banco de códigos).
Subfase do Lançamento: por meio RYVER e ASANA
(comportar a execução/modificações do projeto); e-mail; e atas
de reuniões.

Subfase da Aquisição: identificação do alinhamento da informação com as
características específicas da ideia em curso.
Subfase da Execução: execução das tarefas e realocação constante de
colaboradores nos projetos (voluntária ou involuntariamente) via presencial
(reuniões) e virtual, pelo RYVER e ASANA (comportar a
execução/modificações do projeto); o SLACK (Banco de Boas Práticas);
INSTAGANTT (gerenciador tarefas); Trello (backlog das tarefas); Google
Docs (pesquisas externas); CACOO (modelagem UML); GithHub
(relatórios); INSTAGANTT (gerenciamento de projetos).
Subfase do Lançamento: alinhamento (via presencial e ASANA) entre
atividades passadas/ futuras (empatia com o cliente> alteração no cronograma
do projeto); e planejamento de marketing (andamento às estratégias,
brainstorming, seleção de propagandas).

); e-mail; atas de reuniões;
s.

(G. Inf.) Descarte
Subfase da Aquisição: desalinhamento da informação com critérios de TICs, experiência do colaborador e
viabilidade dos projetos.
Subfase da Execução: desalinhamento com público alvo e perfil do colaborador.
Subfase do Lançamento: desalinhamento das informações entre características do produto/serviço e ambiente
externo; com o movimento nas redes sociais; e com as tecnologias/prazos/suporte das equipes internas.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Ao realizar a implementação da ideia em desenvolvimento pela MAQHIN o
entrevistado OPE. afirma que, no momento da aquisição de novos conhecimentos
pertinentes à inovação, usa TICs para interação com ator externo, embora esta interação seja
pouco constante. Neste caso, o Skype, chat e troca de e-mails são as ferramentas de suporte,
além do RYVER, que funciona como repositório de informações. O mesmo entrevistado cita
o uso do Google Forms para aplicação de questionário a ator externo (potencial cliente).
O entrevistado TAT. acrescenta apenas o uso da internet/tutoriais para aquisição de
novos conhecimentos; e o entrevistado EST. reforça o uso do Google Forms e Skype e traz o
APEEAR.IN, um chat de conversa que os colaboradores usam para reuniões com pessoal fora
da cidade.
Para os demais colaboradores que responderam ao questionário, a aquisição de novos
conhecimentos se dá de forma muito mais presencial e informal/formal (cerca de 3/6
colaboradores).
A organização, ao combinar conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora
da organização - para a aquisição de informações pertinentes à inovação a ser desenvolvida,
usa o RYVER ou o servidor da empresa (entrevistado OPE.). No caso do RYVER,
percebem-se propriedades das ferramentas colaborativas, tais como geração conjunta de
conteúdo online, distribuição de atribuições, auto-organização das informações, e
compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e ideias, entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente. O entrevistado TAT. fala da participação em
cursos e eventos virtuais.
A organização das novas informações adquiridas durante a implementação da ideia é
feita, segundo os entrevistados, no RYVER, no servidor da empresa e no ASANA (com
várias áreas de trabalho e acesso simultâneo).
Como desafios para aquisição de novos conhecimentos destacam-se, no âmbito das
TICs, a necessidade de um melhor repositório de informações, hoje em sua maioria feitas no
servidor da empresa (que não permite acesso remoto); ferramentas de suporte para localização
e interação com atores externos (entrevistado OPE.); ferramentas para coleta de
informações, a fim de subsidiar o produto em desenvolvimento (normalmente aplicativos); e
maior sistematização e disseminação das informações adquiridas durante a implementação
(entrevistados TAT. e EST.).
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Para os três entrevistados o viabilizador está na variedade de tecnologias disponíveis
(exemplo: fóruns, sites, blogs de tecnologia) e na ferramenta ASANA, que permite o
acompanhamento das informações durante a fase da implementação com margem de erro
muito pequena.
A organização executa o mapeamento do ambiente interno/externo onde será lançada a
inovação tendo como suporte o ASANA (com prints das atividades semanais) (entrevistado
OPE.). Os entrevistados TAT. e EST. reforçam o uso do ASANA e o primeiro acrescenta:
―No planejamento de comunicação e marketing temos algumas ferramentas específicas, como
Analise SWOT. Neste caso geramos um relatório em word salvo no servidor, e normalmente
são as partes envolvidas que tem acesso‖.
Como resultados do questionário, a organização busca conhecer aspectos do ambiente
(interno e/ou externo à organização) que a inovação impactará de forma muita mais presencial
(3/6 colaboradores) e formal/informal.
Durante a implementação da ideia, eventuais mudanças (de recursos tangíveis e
intangíveis) ocorrem. O entrevistado OPE. afirma que, para estas mudanças:
[...] todo o registro é informal e vai para o RYVER, ou tem reflexo no ASANA como é lá que tudo é feito acaba ficando registrado -. Fica como um histórico que
pode ser usado para outra oportunidade, acessando o ―caminho que foi feito‖. Assim
usamos isso para repensar outros projetos.
[...] O que temos é o registro no SLACK, uma ferramenta antiga que usávamos e
que lá ficam pequena soluções de coisas comuns que acontecem. Depois
importamos tudo para o RYVER, mas a visualização desta espécie de ―banco de
boas práticas‖ é melhor no SLACK.

Em questionário tal adaptação revelou-se promovendo interações entre os membros
para troca de conhecimento, ideias e experiências de forma muito mais presencial e formal
(4/6 colaboradores) do que virtual.
Ao combinar diferentes formas de conhecimento de grupos e indivíduos com
experiências funcionais e disciplinares diferentes durante a execução dos projetos de
inovação, o entrevistado OPE. cita o repositório no SLACK e, com mais frequência, no
RYVER. O entrevistado EST. complementa com o CORE (banco de código de tudo o que a
empresa já desenvolveu ate hoje) e inclui o seguinte: ―Na empresa tudo é documentado
(quando é técnico - CORE), mas quando não é exatamente técnico temos algumas coisas
salvas em planilhas. São planilhas no drive, em word, excel, todos da área específica tem
acesso, mas não é sistematizado‖.
Durante a gestão dos projetos de inovação (divisão/execução e avaliação das ações),
várias ferramentas colaborativas foram identificadas: o Trello (gerenciador de tarefas); o
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ASANA (gerenciador de tarefas e gerador de estatística e relatórios com gráfico de Gantt)
(entrevistado OPE.); Google Drive (com planilha de gamificação) (entrevistado OPE.); o
GitHub (geração de relatórios de direcionamento de projetos); o INSTAGANTT
(gerenciamento de projetos, com cronograma, planilhas de todos os projetos, prazos, tudo
separado por modulo de desenvolvimento); E o SLACK, e hoje o RYVER (comunicação dos
projetos) (entrevistado EST.).
Consoante os entrevistados, o principal desafio na gestão dos projetos de inovação
(Subfase da Execução) na MAQHIN é o uso simultâneo de ferramentas, porque a atualização
nem sempre é síncrona. Como viabilizador, no âmbito das TICs, destacam-se o bom
desempenho do ASANA para a gestão de projetos internos, e a possibilidade de edições
simultâneas e compartilhadas que as outras ferramentas oferecem.
Ao final da implementação da ideia selecionada, a organização alinha as
informações sobre necessidades reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o
desenvolvimento da inovação (Subfase do Lançamento). Para tanto, o entrevistado OPE.
declara:
Pensar em como vai agir, até as tecnologias que a gente vai utilizar, a programação
de quando vai lançar e qual a importância de ter um suporte no momento do
lançamento. Ter um ajuda se tem algum problema. As pessoas ajudam na
divulgação, inclusive nas redes sociais, para um projeto que vai ser lançado, seja do
cliente ou não. (entrevistado OPE.)

O entrevistado TAT. reforça o uso das redes sociais: ―As redes sociais são usadas
nesta fase para coleta de informações e para lançar nossos produtos. O bom das redes sociais é
que da para a gente medir esse lançamento, o quanto as pessoas estão engajadas, e como o
mercado está absorvendo esta inovação‖.
Para este alinhamento o entrevistado EST. traz o uso do Google Forms para empatia
com o cliente; a aplicação de questionário via redes sociais; e o uso do RD STATION, uma
ferramenta de gestão comercial que mede quais as estratégias de marketing estão surtindo
mais efeito.
Os resultados do questionário revelam que a conexão destas informações raramente
ocorre de forma presencial e formal, e quase nunca de forma virtual.
Na integração das informações dos diversos setores e funções da organização durante
o preparo do lançamento da inovação, o entrevistado TAT. comenta que no pré-lançamento
não há uso de tecnologia, mas ao lançar a MAQHIN usa ferramentas de acompanhamento e
geração de relatórios para ter noção de, por exemplo, quantas vezes o aplicativo foi baixado,
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número de curtidas, número de acessos na pagina entre outros critérios. O entrevistado EST.
chama a atenção para:
[...] hoje para isso não temos uma informatização boa; uma ferramenta que seja
acessível para a gente executar isso aí, mas o que ajuda muito é o ASANA. Nele a
gente passa para o comercial as ações a ele pertinentes, assim como para outras
áreas. Mas a gente faz um planejamento comercial e pensa sempre como o cliente,
pensa sempre em como vai fazer para que ele compre aquilo. Além do ASANA
sempre vem a reunião presencial. Neste caso envolvemos todas as partes
demandadas naquele momento. A todo momento as pessoas são informadas pelo
ASANA. Na realidade é assim quando muda na comercialização, geralmente o
gerente já sabe (já existe aquele conhecimento interno). O patrulhamento das
informações é no dia-dia.

De forma suplementar, por meio da gestão das redes sociais e do WhatsApp se
consegue, em certa medida, reconhecer o preparo dos ambientes interno e externo para o
lançamento da inovação. (entrevistado OPE.)
A ausência de uma tecnologia que possibilite, de forma efetiva, a interação virtual
entre os colaboradores (entrevistado TAT.), e o uso do RD STATION como um
―termômetro‖ das ações de marketing da MAQHIN (entrevistado EST.), são o desafio e o
viabilizador identificados, na esfera das TICs, na MAQHIN.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a implementação da ideia em desenvolvimento pela MAQHIN a colaboração
é aspecto percebido já na Subfase da Aquisição de novas informações sobre a ideia a ser
desenvolvida. O entrevistado OPE. comenta que tal aquisição ocorre de forma colaborativa,
em discussão especialmente com a equipe técnica dos projetos.
Em relação a aquisição de informações com parceiros externos, os entrevistados
declaram:
Aqui não é intenso, mas tem colaboração com ator externo, porque aqui já temos de
buscar informações mais filtradas, direcionadas. Mas isso é mais para situações
especificas, quando foge mais do domínio da empresa, ou a empresa parceira é de
um ramo o qual estamos direcionando esforços de inovação. O parceiro, neste caso,
é indispensável. (entrevistado OPE.)

[...] interagimos com o cliente principalmente se este tiver o domínio total das
informações do projeto, aí ele vai estar direto com a gente. Fazemos pesquisa de
empatia com o usuário e com o cliente final para ver o que ele realmente precisa.
Nesta fase, em que fazemos a empatia, nos perguntamos se é isso o que o cliente
realmente precisa; se é isso o que vai trazer mais benefícios para ele. (entrevistado
EST)
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O entrevistado TAT. afirma que a colaboração ocorre em detrimento dos diferentes
conhecimentos que cada um possui, porque isso incita um a ajudar o outro. O entrevistado
EST. revela que a há interação voluntária e involuntária na MAQHIN este aspecto.
O

questionário

revela

que

a

organização

adquire

novos

conhecimentos

voluntariamente, pelos colaboradores da organização (5/6 colaboradores); involuntariamente,
a partir de ações específicas direcionadas pelo gestor da organização aos colaboradores (4/6
colaboradores); individual e intraorganizacionalmente.
Na combinação de conhecimento existente e novo na organização para aquisição de
informações os colaboradores participam de reuniões e eventos pertinentes à inovação em
desenvolvimento, e também compartilham aquilo que sabem mexer ou algo novo que
descobriram. Normalmente eles fazem reuniões por equipes (especialmente com a equipe
técnica) para ver o que possuem que pode ser usado (comum ou algo novo), ou, ainda, se
podem reaproveitar algo que já foi desenvolvido para outro projeto. (entrevistado TAT.)
Segundo os demais colaboradores que responderam ao questionário, os maiores
motivos pelos quais a organização combina estes tipos de conhecimentos são para criar e
executar um objetivo alinhado às práticas de inovação que seja comum a todos na organização
(4/6 colaboradores); bem como realizar interações entre os membros para troca de
conhecimento, ideias e experiências, de forma presencial e formal (ex.: reuniões) (4/6
colaboradores).
Já no que tane a adaptação a eventuais mudanças durante a execução dos projetos, os
colaboradores que responderam ao questionário destacam a execução de objetivos comuns
(3/6 colaboradores) e a promoção de interações entre os membros para troca de
conhecimento, de forma presencial e formal (ex.: reuniões) (3/6 colaboradores).
Tais aspectos evocam características inerentes ao processo de colaboração
organizacional, tais como o compartilhamento e a correalização de ações e projetos de
inovação, a coordenação e comunicação das atividades de inovação, bem como a
interatividade (síncrona e assíncrona) das ações e informações de inovação, que neste caso
ocorre entre atores concentrados geograficamente.
A organização das novas informações coletadas nesta subfase na MAQHIN ocorre,
ainda que de forma não sistematizada, no ASANA, uma ferramenta colaborativa que
possibilita constatar a presença de propriedades da colaboração, como o compartilhamento de
objetivos de ações ou projetos de inovação, e a troca de informações (voluntária ou
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involuntariamente), entre atores internos e externos à organização, concentrados ou dispersos
geograficamente. (entrevistados OPE. e EST.)
Como principal desafio apontado na aquisição de novos conhecimentos e que versa
(direta e indiretamente) sobre a questão da colaboração destaca-se o acesso fácil a atores
externos à organização (entrevistado OPE.). Como viabilizador foi declarado, pelo
entrevistado EST., a disposição dos colaboradores, para auxiliar um ao outro nas ações de
inovação.
Durante a execução dos projetos de inovação na MAQHIN fica clara a colaboração
quando os entrevistados destacam a interação constante entre os membros no cumprimento
das tarefas, verificando os backlogs dos projetos e o acompanhamento/suporte das atividades,
especialmente aquelas que são interdependentes (entrevistado OPE.).
O entrevistado TAT. avulta o uso de templates de inovação (exemplo: 5W2H, Matriz
SWOT), que são preenchidos colaborativamente, e o entrevistado EST. traz o que ele chama
de ―teste final‖, em que a participação do ator externo, de forma voluntária e colaborativa, é
imprescindível.
Na adequação a eventuais mudanças na MAQHIN a colaboração emerge de maneira
mais sutil, conforme mostram os depoimentos:
Aqui não tem muita interação com ator externo. Isso ocorre mais quando se trata de
um projeto com o cliente ou o parceiro (a partir daí temos uma discussão interna e
vemos se fazemos ou não). Essa interação com atores externos ocorre com reunião
presencial (registro da ata, informal), por e-mail ou Skype. (entrevistado OPE.)
Como [a adaptação a mudanças] envolve mais processo de decisão então quem
participa mais é a diretoria e a gerencia. Na verdade as equipes comunicam e a
gerência decide, mas há sempre uma reunião conjunta de todos. Fizemos isso
recentemente com um produto, em que percebemos que não estávamos no caminho
certo. Neste caso foi uma discussão com a diretoria e gerencia para decidir o que
fazer. Em outras palavras, precisamos dos colaboradores, mas é decidido no âmbito
da gerencia. O restante do pessoal normalmente segue o que foi decidido, mas
observa se vai dar problema ou não e comunica; há colaboração para a mudança
andar. (entrevistado TAT.)

A combinação de conhecimentos na organização para a melhor execução dos projetos
conta com um elemento que revela um importante aspecto da colaboração; a observação dos
pontos fortes e fracos de cada colaborador para melhor adequação das atividades. Esta
informação trazida pelo entrevistado OPE. atenta para a reflexão das ações/lições
aprendidas, um indicador presente em todas as características inerentes à colaboração.
Há também, nesta combinação de conhecimentos, relação direta de trocas que
envolvem pessoas que realizam ações ou projetos conjuntamente, uma outra característica da
colaboração desenhada a partir da fala do entrevistado TAT. quando traz que há realocações
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de pessoas durante a execução dos projetos, voluntária (afinidade e disposição para ajudar) ou
involuntariamente (necessidades específicas do projeto).
A gestão dos projetos de inovação é, em geral, feita de forma colaborativa, com a
comunicação das ações via reuniões presenciais informais, ou ainda pelo ASANA, com
divisão compartilhada por projetos e grupos específicos (entrevistados OPE. e TAT.). Nesta
gestão a gamificação também é uma iniciativa da MAQHIN que incita a colaboração, porque
este (colaboração) é um dos critérios usados pela empesa para atribuir pontuações à
participação dos colaboradores nos projetos de inovação. (entrevistado EST.).
Em se tratando dos desafios e viabilizadores para a subfase da execução dos projetos
de inovação, o que se destaca, conforme os três entrevistados, relacionado à colaboração é a
qualificação dos funcionários, porque os cursos são, normalmente, pagos (e caros); e como
viabilizador o uso de ferramentas que permitem compartilhar ações dos projetos de inovação,
bem como a predisposição dos colaboradores para as trocas de informações, em sua maioria,
voluntariamente.
A Sufbase do Lançamento e da sustentação da inovação traz aspectos de colaboração
já no alinhamento das informações sobre necessidades reais ou antecipadas de colaboradores
e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada. O entrevistado OPE. afirma
que as pessoas ajudam na divulgação, inclusive nas redes sociais, para um projeto que vai ser
lançado, seja do cliente ou não. O entrevistado TAT. corrobora a força das redes sociais
neste alinhamento. Ele cita: ―O bom das redes sociais é que dá pra gente medir esse
lançamento, o quanto as pessoas estão engajadas, e como o mercado está absorvendo esta
inovação‖. O entrevistado EST. profere que a MAQHIN faz empatia com o cliente todo o
tempo.
Os demais colaboradores investigados via questionário apontam que a organização
conecta tais informações, geralmente, de maneira voluntária (4/6 colaboradores), individual e
intraorganizacional (3/6 colaboradores).
É importante analisar a integração das informações dos diversos setores e funções da
organização durante o preparo do lançamento da inovação. Para o entrevistado OPE., a cada
mudança no projeto toda a equipe tem de ser avisada. O entrevistado TAT. completa que:
―[...] para o preparo do lançamento acho que a maior integração que a gente tem é sentando e
reunindo presencialmente, para definir e planejar quem vai fazer o quê‖.
Quanto aos desafios relacionados à colaboração nesta subfase do lançamento, o
entrevistado OPE. explana que talvez a maior dificuldade seja conseguir fazer um teste
maciço antes do lançamento com pessoas que não são da equipe, porque estão com a visão
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mais limpa do processo. O entrevistado EST. traz como desafio o estabelecimento de contato
político e articulação comercial. Como viabilizador o que se destaca, na visão dos
entrevistados, é a predisposição da equipe para colaborar e compartilhar conhecimento
durante a implementação dos projetos de inovação.

4.1.3.4 Fase da Aprendizagem
4.1.3.4.1 Descrição geral da Fase da Aprendizagem
A fase da aprendizagem na MAQHIN considera aspectos como a percepção do grau
de aceitação ou rejeição da inovação no mercado, a forma como a empresa organiza e utiliza
estas informações, e as potencialidades e limitações mais comuns reconhecidas pela mesma
no desenvolvimento dos projetos de inovação.
Para o entrevistado OPE., a empresa tem uma certa carência em identificar e
representar o grau de aceitação ou rejeição da inovação no mercado. Ele declara que: ―Até
hoje não tem ou pelo menos eu não vi uma coisa estruturada para isso aqui em nível de dizer
que há algum indicador para isso. A disseminação ocorre como um processo cultural mesmo
da organização‖. O entrevistado declara que há sempre muita disseminação da informação e
do conhecimento, de forma voluntária e informal, mas que isso não é sistemático, tratado e
registrado. Acrescenta que as redes sociais são um bom indicador para essa percepção da
aceitação/rejeição e que a empresa se utiliza do marketing avançado para tratar isso.
O entrevistado TAT. corrobora as constatações acima:
[...] como falei não tem nada formalizado ou sistemático. A gente vai analisando
muito com base no nosso feeling, dos dados que a gente analisa. Talvez por viver no
mercado a gente já tem algum conhecimento. Na verdade é muito difícil a gente
fazer alguma coisa em uma área que a gente não conheça, por isso acabamos usando
muito o nosso feeling sobre isso. Não temos uma analise muito profunda sobre isso.
Eu não sei se é porque alguns de nós já estamos há muito tempo na empresa, então a
gente acaba meio que sendo um histórico vivo do que acontece aqui.

O entrevistado TAT. comenta ainda que há outras formas de perceber a
aceitação/rejeição da inovação, a contar pelo histórico de downloads de um aplicativo,
algumas ferramentas do ecossistema da Google, e novamente as redes sociais.
Já o entrevistado EST. afirma que o que a empresa quer, em termos de aceitação ou
rejeição da inovação, é um retorno financeiro e de imagem. Além disso, o aumento da
capacidade transacional da organização (indicação da MAQHIN a outros) também revela
estes aspectos na empresa. Ele diz que há indicadores elencados no planejamento estratégico,
e que estes são apresentados na reunião geral da empresa.
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Em coleta via Diário de Anotações (fevereiro de 2017) é possível reafirmar a
importância do planejamento estratégico nesta fase do processo de inovação, visto que a
própria reunião foi pautada em cima deste tema, trazendo, consigo, a apropriação e uso de
diversas ferramentas estratégicas (exemplo: SWOT, Matriz BCG, o BSC, e o Mapa
Estratégico da empresa). Neste caso, todas as demais estratégias da empresa (de inovação,
marketing e organizacional) foram elencadas em cima do planejamento estratégico da
MAQHIN.
As informações acima coletadas são utilizadas na MAQHIN de maneira informal,
voluntária e presencial, ou com suporte de canais de comunicação, como o e-mail, RYVER e
ASANA (entrevistado OPE.), para remodelagem de produtos ou processos (entrevistado
TAT.), e com distribuição das informações de maneira mais sistemática apenas entre a
gerência (exceto em casos em que o cliente se envolve o tempo todo) (entrevistado EST.).
Os colaboradores da MAQHIN respondentes do questionário afirmam que,
frequentemente, a MAQHIN utiliza as informações acerca do grau de aceitação/rejeição da
inovação lançada da seguinte forma: compartilha entre os membros de forma presencial e
formal (ex.: reuniões, geração de relatórios); trata a informação, de modo a transformá-la em
inteligência de negócio; e usa a informação para nova tomada de decisão.
No quesito potencialidades (forças/acertos) e limitações (fraquezas/erros) mais
comuns reconhecidas na empresa no desenvolvimento dos projetos de inovação, a MAQHIN
apresenta como pontos fortes a colaboração e a abertura de comunicação na empresa; a
aptidão e o preparo para escrever projetos de inovação, e, assim, concorrer a editais de
financiamento; a capacidade de adaptação a novos cronogramas, advinda da consciência dos
colaboradores de que as coisas mudam e de que a equipe precisa ser moldada e realocada; boa
capacidade tecnológica (seja de apropriação/adaptação de terceiros ou criação própria de
TICs); confiança entre os membros; bons canais de distribuição virtuais (entrevistado OPE.);
bons momentos de ideação, captação de ideias e criação de projetos inovadores; boa
capacidade inovativa, gerencial, transacional e de colaboração da empresa; capacitação e
motivação da equipe via gamificação (entrevistado TAT.); a incremento (melhorias) dos
produtos e serviços; o teste contínuo no uso de novas tecnologias; a capacidade da empresa de
gerar e fazer com que as pessoas percebam a proposta de valor da inovação; e a disseminação
da cultura organizacional (entrevistado EST.).
Já como fraquezas ou pontos de melhoria foram mapeados na MAQHIN, em
declaração dos três entrevistados, a capacidade de interação com atores externos; a
sistematização das informações e a disseminação das mesmas por toda a organização (não só
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registros individuais); o valor para aquisição de versões mais ataias de certas ferramentas
colaborativas; fazer a seleção das ideias usando os critérios corretos e assertivos; e o registro
das ―lições aprendidas‖.
A pesquisa via questionário desponta as seguintes potencialidades

(forças)

mais

comuns reconhecidas na empresa durante o desenvolvimento da ideia, até chegar à inovação
final, como as mais frequentes (de 4 a 5/6 colaboradores): o reaproveitamento do
conhecimento adquirido durante o desenvolvimento da inovação, para outros projetos;
aquisição de novos conhecimentos sobre novos aspectos da inovação criada; o
desenvolvimento das capacidades de inovar, produzir e gerir recursos da organização; o
desenvolvimento da capacidade tecnológica da organização (adquirir e usar novas
tecnologias); a redução do custo de produção; o desenvolvimento das capacidades de
relacionamento e de colaboração das pessoas na organização; redução de consumo de
matéria-prima em geral; melhor qualidade do processo produtivo; capacidade de fazer o
cliente (interno/externo) perceber o valor da inovação gerada; melhoria dos canais de
distribuição; e o despertar da importância da inovação nos colaboradores.
Outrora, as potencialidades que estes julgam menos frequentes ou que não sabem
opinar (de 2 a 3/6 colaboradores) são: redução de impacto social e ambiental; e melhor
articulação com a cadeia de fornecedores.
Nesta fase interessa refletir aspectos relacionados à capacidade da empresa de
aprender com as ações/lições que emergem do processo de inovação, destacando-se como
desafios, na MAQHIN, o acesso a informação de qualidade (entrevistado EST.); o registro
do ciclo de vida da informação; e a sistematização do conhecimento (entrevistado OPE.).
Como viabilizadores percebe-se a capacidade de adaptação e o feeling para perceber o que
não está dando certo (entrevistados OPE. e TAT.); a disponibilidade dos colaboradores para
o compartilhamento; e a integração (intra e interorganizacional) proporcionada pelo uso de
ferramentas colaborativas (entrevistado EST.).

4.1.3.4.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

Figura 53- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação MAQHIN- FASE DA APRENDIZAGEM
INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações
(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A MAQHIN gere esta etapa na
aprendizagem durante o processo
de inovação por meio da
necessidade de feedback acerca
do grau de aceitação ou rejeição
da inovação no mercado, seja
interna ou externamente, levando
em conta o feeling e a
experiência dos colaboradores, o
retorno financeiro e de imagem, e
o
alinhamento
com
o
planejamento estratégico da
organização.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO
PÚBLICO INTERNO

(G. Inf.) Tratamento
A MAQHIN gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio da
coleta do feedback acerca do grau de aceitação
ou rejeição da inovação no mercado ou
internamente pelo histórico de downloads de
um aplicativo, algumas ferramentas do
ecossistema da Google, as redes sociais e o
monitoramento dos indicadores elencados no
planejamento
estratégico;
de
maneira
formal/informal, voluntária e presencial, ou
com suporte de canais de comunicação, como
o e-mail, RYVER e ASANA.

A MAQHIN gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio do
compartilhamento entre os membros de forma
presencial, voluntária e formal/informal, tratandoa de modo a transformá-la em inteligência de
negócio e em informação para nova tomada de
decisão.

(G. Inf.) Distribuição
A MAQHIN gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio do
compartilhamento entre os membros, das
ações/lições aprendidas, de forma presencial,
voluntária e formal/informal, ou com suporte de
canais de comunicação, como o e-mail, RYVER e
ASANA.

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A MAQHIN gere esta etapa na aprendizagem durante o processo
de inovação por meio do registro das informações nos próprios
canais de comunicação, como o e-mail, RYVER e ASANA.

A MAQHIN gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação por meio da
transformação do feedback acerca do grau de
aceitação ou rejeição da inovação no mercado ou
internamente em inteligência de negócio; como
insumo para nova tomada de decisão; ou para
remodelagem de produtos ou processos.

(G. Inf.) Descarte
A MAQHIN gere esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação na medida em
que não há alinhamento das informações e conhecimentos com o feeling e a experiência dos
colaboradores, o retorno financeiro e de imagem; e o planejamento estratégico da organização.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na fase da aprendizagem da MAQHIN, durante a identificação e representação do
grau de aceitação ou rejeição da inovação no mercado, o entrevistado OPE. cita que as
redes sociais são um grande aliado, porque por meio do seu fluxo diário é possível perceber
o grau de conexão ou até envolvimento dos potenciais clientes com a inovação. Ele declara
que: ―Agora com o uso do marketing avançado a gente acompanha bem isso. Na utilização
do aplicativo, site, tudo é acompanhado. A ideia é ter ferramentas de acesso para isso, de
repente para fazer uma segunda versão de um produto‖.
O entrevistado TAT. corrobora as informações acima:
[...] usamos histórico de downloads do aplicativo, algumas ferramentas do google
(Google Analytics), buscamos perceber se está tendo um fluxo grande de usuários,
baixar algum relatório de engajamento (porque às vezes vemos que todo mundo está
baixando, mas não está utilizando). Usamos também, em certa medida, as redes

sociais para perceber a absorção disso (ou não) no mercado.
A identificação e representação do grau de aceitação ou rejeição da inovação na
MQHIN, com o uso de tecnologias, discute algumas propriedades dos Softwares
Sociais/ferramentas colaborativas, como a formação e manutenção de redes sociais para
captura de saberes; e o compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e
ideias, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma espontânea e
simultânea ou não.
Ao utilizar internamente as informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da
inovação no mercado, o entrevistado OPE. traz os canais de comunicação RYVER (criação
de grupos para debater ideias) e ASANA (gerenciador de tarefas). O entrevistado TAT.
integra o uso do e-mail para disseminação das informações, e o entrevistado EST. comenta
do uso da plataforma RD STATION para ações de marketing digital. Estas ferramentas, na
medida em que distribuem, comunicam e armazenam informações de inovação, trazem
propriedades das TICs desta natureza (colaborativa) como geração conjunta de conteúdo
online, colaboração para geração conjunta de um produto centralmente armazenado, autoorganização de informações online e usufruto da inteligência coletiva, refletindo ações/lições
aprendidas.
Os demais colaboradores entrevistados revelam que o uso das informações acerca do
grau de aceitação ou rejeição da inovação se dá pelo compartilhamento entre os membros de
forma muita mais presencial e formal (exemplo: reuniões gerais, geração de relatórios) (4/6
colaboradores).
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As potencialidades e limitações inerentes ao desenvolvimento dos projetos de
inovação na MAQHIN revelam aspectos de natureza tecnológica, em um primeiro momento,
quando o entrevistado OPE. declara:
No que se refere a ferramentas acredito que temos uma capacidade boa de
conhecimentos para usar isso. Temos boas máquinas, preocupação com o servidor.
Acho que a estrutura das ferramentas é boa. Ficamos de olho para usar sempre o
melhor sistema, o mais alinhado com as atualidades. Vamos ver sempre o que se
precisa para trabalhar melhor (dispositivo, sistema, software, tabletes). As TICs
atendem ao que a gente faz de inovação hoje (operacionalmente, e-mails, o ASANA
– que estrutura as tarefas -, ou seja, pegamos o melhor de cada um para usar).
Vemos também que o uso mesclado da TI é muito bom porque atende a
necessidades de um grupo de trabalho diverso.

A limitação é percebida quando o mesmo entrevistado declara a necessidade de um
melhor registro das informações - como uma espécie de ciclo de vida da informação -,
porque aqui as ferramentas tecnológicas, especialmente de natureza colaborativa, possuem
propriedades capazes de atender o fluxo recursivo do processo de inovação.
Ao mesmo tempo, o entrevistado OPE. traz possibilidades acerca das TICs na fase
da aprendizagem ao esclarecer que há ferramentais criados pela própria empresa para o
processo de inovação (como o Banco de Ideias Máqhina da Inovação), bem como a
adaptação de tecnologias de terceiros, com base nas necessidades diárias. Os canais de
comunicação destacados pelos entrevistados são as redes sociais, parcerias com gráficas e
lojas virtuais de aplicativos.
O entrevistado EST. se mostra otimista, apesar das limitações, com o uso de TICs
no desenvolvimento dos projetos de inovação como um todo, revelando aspectos de
aprendizagem neste depoimento:
Uma coisa que a gente sempre faz e dá certo é o investimento na ferramenta
assertiva mesmo, como o RD STATION, por exemplo. Hoje assumimos que
devemos investir muito em redes sociais, em Adwords, em pesquisa de busca. Então
o investimento financeiro é que dá certo. Mas é muito caro. Quando pagos geram
melhores resultados. Quando a gente faz alguma parceria a gente tenta gerar mídia
espontânea, e isso gera resultado comercial muito bom. Em termos técnicos GITH,
INSTAGANTT, ASANA, são muito bons. A comercialização em si mesmo é um
grande desafio nosso. Vender para o cliente.

Em coleta via questionário, os demais colaboradores manifestam que a organização
gerencia (analisa, usa, compartilha) as potencialidades e limitações elencadas nesta fase
também com o uso (não só) de TICs, compartilhando as informações entre os membros de
forma virtual e formal (exemplo: e-mail, RYVER e ASANA).
No processo de aprendizagem em si o entrevistado OPE. reforça, novamente, a
necessidade de sistematização e compartilhamento da informação, via TICs, na organização.
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O entrevistado EST. complementa: ―Sem as TICs, inclusive Software sociais e ferramentas
colaborativas, a gente não seria nada, nada disso aconteceria, e o nosso tempo seria triplicado
na execução das atividades dos projetos.‖

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Na fase da aprendizagem, durante a identificação do grau de aceitação ou rejeição da
inovação, a colaboração é pouco potencializada por conta do processo de disseminação da
informação, que ocorre de maneira informal e não sistematizada na organização. Entretanto,
isto não impede que aspectos de natureza colaborativa ocorram, como declara o entrevistado
OPE.:
A gente sabe por alto a maior parte do que deu certo e não deu, mas mesmo quem
não sabe a equipe sempre lembra disso o tempo todo. A informação não se perde,
muito pela memória organizacional criada mesmo. Não temos bem estruturado o que
deu certo ou errado, mas disseminamos informação e conhecimento voluntária e
informalmente todo o tempo. Não é sistemático, registrado e tratado (se existe isso
eu não sei).

O entrevistado TAT. traz que, em um determinado momento, as informações de
aceitação/rejeição

da

inovação

ficam

mais

com

a

gerência,

ocorrendo

uma

comunicação/repasse bem rápido, simplificado e não sistemático da informação para a equipe,
o que também denota propriedades da colaboração, como o compartilhamento e a
correalização de objetivos de ações ou projetos de inovação, enfraquecidas.
Ao utilizar internamente as informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da
inovação, o entrevistado OPE. destaca que há troca de informação voluntária entre os
colaboradores, seja para compartilhar ou correalizar objetivos de ações ou projetos de
inovação, seja para comunicar ou coordenar atividades de inovação. Ainda neste aspecto, o
entrevistado TAT. traz, em sua declaração, a reflexão das ações/lições aprendidas característica das propriedade da colaboração -:
[...] o que a gente pega de informação normalmente a gente usa para remodelar um
produto ou processo. Por exemplo, a forma de construção de um site. A gente vê
como fazer de uma forma melhor com base no que percebeu no mercado.
Analisamos a continuidade, reformulação ou até mesmo cancelamento do projeto
com base nestas informações.

O entrevistado EST. complementa a colaboração na utilização das informações de
aceitação ou rejeição da inovação trazendo ferramentas colaborativas para suporte na
disseminação do conhecimento.
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Na fase da aprendizagem, refletir as potencialidades e os limitadores da organização
durante o desenvolvimento do processo de inovação como um todo, bem como o que dificulta
e viabiliza o processo de aprender em si mesmo são aspectos que devem ser contemplados sob
o ponto de vista da colaboração.
O entrevistado OPE. explana que a colaboração e a abertura de comunicação na
empresa são os maiores pontos fortes. O desenvolvimento de projetos de inovação, cuja
natureza é altamente colaborativa, seja porque todos participam internamente da sua
construção, seja porque há interação intraorganizacional (exemplo: parceiros, governo,
instituições de fomento), é algo declarado pelo entrevistado. Entretanto, o mesmo afirma que:
―A interação com ator externo temos um pouco de dificuldade. Com o interno não, porque a
relação é bem comunicativa, mas quando se trata de ator externo fica mais limitado a um
cliente ou parceiro mais conhecido‖.
O entrevistado TAT. também vê a colaboração como potencialidade na MAQHIN, ao
citar os momentos de ideação e captação de ideias realizados periodicamente, o que ajuíza a
troca de informações (voluntária/involuntariamente) para a correlização de ações e projetos de
inovação. A gamificação também é algo que incorpora a colaboração e que está presente na
MAQHIN:
As capacidades gerencial, transacional e de colaboração são fortes aqui, isso é para
nós um ponto que anda, mas que poderia ser melhorado. Estamos focando bastante
na parte de gerenciamento de projetos, e cuidando bem da capacitação e da
motivação da equipe, que neste caso vem junto com a gamificação, ou seja, uma
atribuição de pontos (trocados por prêmios) aos colaboradores mais ativos no
processo de inovação. (entrevistado TAT.)

Em coleta via Diário de Anotações (fevereiro de 2017) a gamificação como prática
inovativa é ratificada ao tratarem sobre o portfolio da empresa. Eles comentam sobre o Game
da Inovação e a pontuação atribuída a cada nova ideia gerada, seja para criar produtos novos
ou melhorar os já existentes.
O entrevistado EST. vê a colaboração como um desafio quando a atrela ao registro e
compartilhamento do conhecimento, que para ele ainda é falho e insuficiente.
Em se tratando do que dificulta e viabiliza o processo de aprender em si mesmo, os
aspectos contemplados na MAQHIN sob o ponto de vista da colaboração são positivos,
aventando a consciência de cada um de que as coisas mudam e de que a equipe precisa ser
moldada e realocada; e a percepção do não alinhamento na equipe, e, no mesmo compasso,
um movimento imediato de mudança. Ambos os aspectos despontam propriedades

255

colaborativas como interação síncrona das ações e informações de inovação, comunicação e
coordenação das atividades de inovação, e a reflexão das ações/lições aprendidas.
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4.1.4 Estudo de caso 4- IPQ Sistemas
A IPQ SISTEMAS foi fundada em 1998 e tem 11 colaboradores (dos quais três
responderam a entrevista e oito o questionário). A empresa atua como unidades de negócios
de forma integrada, utilizando princípios da inovação aliados ao uso estratégico da
informação, ambos com suporte das tecnologias de informação e comunicação. A IPQ,
estruturada nas unidades de Tecnologia e Sistemas, possui clientes de diversos seguimentos,
porém seu foco principal, na Unidade de Sistemas, é o setor de construção civil. Esta unidade
desenvolve sistemas voltados para produtividade nos negócios, e é o objeto estudo de caso do
presente artigo.

4.1.4.1 Fase da Procura
4.1.4.1.1 Descrição geral da Fase da Procura
O que motiva a empresa a captar oportunidades de inovação é, segundo o
entrevistado TAT., a busca pelo alinhamento com as novas tecnologias, que surgem a todo
instante e ficam obsoletas rapidamente. Para ele, a IPQ usa mais a estratégia ofensiva, porque
ela age antes mesmo das pressões vindas do mercado.
O entrevistado OPE. alega que, por ser empresa de TI, este movimento de busca por
inovação é natural. Quando questionado sobre o tipo de estratégia usada na organização, ele
faz uma explanação interessante:
No Brasil a estratégia usada ainda é muito defensiva. Até pela instabilidade do país
as pessoas tem mais o pé atrás. Mas hoje está mudando um pouco porque a nova
geração está mais voltada para inovações, startups, aplicativo, plataformas, e com
menos preocupação com leis trabalhistas, aposentadoria e outros aspectos desta
natureza. O país sendo, naturalmente conservador (governo), se preocupa muito com
o retorno e isso inibe a estratégia ofensiva de acontecer.

O entrevistado EST. comenta, no aspecto acima, que o foco é inovação em produto; é
o que gera resultado e sustentabilidade para a empresa. Ele diz que a busca por inovações
organizacionais também é um motivador, porque a IPQ precisa de um ambiente integrado e
motivado para a inovação. O mesmo acredita que a IPQ usa mais uma estratégia defensiva de
inovação, porque para ele a empresa poderia (e deveria) inovar mais.
Os demais colaboradores investigados revelam como causas que mais motivam a
organização a captar oportunidades de inovação o desejo voluntário de saber o que pode
melhorar a organização como um todo; e para responder a pressões competitivas advindas do
mercado (estratégia defensiva).
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As oportunidades de inovação na IPQ são captadas, segundo o entrevistado OPE.,
pela provocação ao cliente ou reação natural do mesmo. Ele explica:
Alguns momentos o cliente liga com uma ideia que ele tem para resolver um
problema ―dele‖ no sistema ERP. Às vezes uma dúvida dele ou algo que ele quer
―starta‖ a empresa a criar algo que ajude a ele e a todos. A gente amplia para pensar
em outras situações. Existe coisa que o cliente liga e também em alguns momentos a
gente faz o levantamento.

O entrevistado OPE. acrescenta que essa captação de oportunidades também é
pensada internamente, na medida em que os colaboradores trazem, voluntariamente, ideias motivadas por hobbies, o acaso ou a busca deliberada -, para a organização. Ele declara que a
participação é voluntária e a colaboração se faz presente, seja durante as reuniões presenciais
e informais (exemplo: Momento Radar e Momento DR19), ou via postagem no Fórum de
Inovação criado pela empresa (uma espécie de banco de ideias). O Skype e o SGI- Sistema de
Gestão Interna auxiliam nesta captação.
O entrevistado TAT. acredita que a identificação e captação de oportunidades de
inovação começou, de fato, com a implantação do JOIN (metodologia já descrita no Estudo
de caso 1 deste trabalho), onde muitos eventos de ideação foram realizados intra e
interorganizacionalmente. Ele afirma que, nessa lógica, há muito mais captação de
informação externa (exemplo: o que o cliente está usando, o que há de novo no mercado) do
que interna. Tal captação é feita especialmente pelo Setor de Suporte da empresa, seja através
de ligações, e-mail e, em menor frequência, aplicação de questionário. Internamente, as
discussões normalmente são presenciais e voluntárias.
O entrevistado EST. traz como forma de captação rodadas de reuniões com clientes
para apresentação de novidades, como otimização de processos e criação de novos módulos.
Internamente ele reafirma a prática do Momento Radar, rodadas de ideação e a exposição de
um quadro físico de ideias, registrando-as, posteriormente, no Google Docs e no diretório da
empresa.
O mesmo entrevistado traz uso de outras tecnologias para captação de ideias, como o
SisJOIN (substituído pelo Banco de Ideias IPQ); o Google Trends, uma ferramenta do Google
que mostra os mais populares termos buscados em um passado recente; e cursos online, como
o CURSERA, para auxílio no desenvolvimento de plataformas.
Para os demais colaboradores investigados, as causas que motivam a organização a
captar oportunidades de inovação são o desejo voluntário de saber o que pode melhorar a
19

Estas duas atividades estão descritas na seção de ―Elemento Pessoas: Colaboração‖ na sequência deste
documento.
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organização como um todo (4/8 colaboradores) e como resposta a pressões competitivas
advindas do mercado (estratégia defensiva) (5/8 colaboradores).
As informações captadas nesta fase são organizadas, segundo o entrevistado OPE.,
no próprio Fórum de Inovação da empresa, no SGI e na Política de Inovação, um documento
que prevê as ações de inovação da IPQ convergentes para a geração de inovações em produto,
processo, marketing ou organizacional.
O entrevistado TAT. complementa o registro das informações em um e-mail
mandado para a gerência. O entrevistado EST. reforça o uso do Diretório de Inovação na
rede local da empresa, anotando as informações em uma espécie de ata.
Em coleta via Diário de Anotações (abril e junho de 2017), os apontamentos revelam o
pouco uso das TICs, seja para registro das informações (feitas em um caderno), ou
disseminação (apenas um envio por e-mail das informações pontuadas).
Como principais viabilizadores nesta fase do processo de inovação são mapeados a
colaboração entre setores; a existência de uma liderança inovadora (entrevistado OPE.); a
capacidade de geração e compartilhamento de ideias (entrevistado TAT.); e a
disponibilidade de diversas ferramentas tecnológicas que facilitam a comunicação
intraorganizacional (entrevistado EST.).
Como desafios são citados a atuação da área comercial, que não tem o levantamento e
acompanhamento de demanda adequados; a criação de uma rotina para as atividades de
inovação (porque motivação até existe); a dificuldade de cooperar com agentes externos, por
falta de informação de mercado (entrevistado OPE.); a necessidade de tecnologias mais
modernas (as essenciais para geração do produto principal da empresa- Software SGN); a
disciplina para participação nas atividades de inovação elencadas (entrevistado TAT.); a
organização mais sistemática das informações advindas desta fase do processo de inovação; e
a manutenção da motivação mesmo quando não é possível investir nas ideias ofertadas pelo
colaboradores (entrevistado EST.).

4.1.4.1.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL
O desenho do fluxo informacional da IPQ na fase de busca por oportunidades de
inovação é apresentado da seguinte maneira.

Figura 54- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação IPQ- FASE DA PROCURA
INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

necessidades e requisitos

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A IPQ gere esta etapa na captação
de oportunidades de inovação por
meio da busca pelo alinhamento
com as novas tecnologias
disponíveis;
para
gerar
produtos/serviços
inovadores;
promover
inovações
organizacionais;
ou,
ainda,
atender a pressões competitivas
advindas do mercado (estratégia
defensiva).

A IPQ gere esta etapa na captação de oportunidades
de inovação motivada pela provocação ao cliente ou
reação natural do mesmo. Internamente, leva em
conta hobbies pessoais, o acaso ou a busca
deliberada. Para tanto, os colaboradores se utilizam
de atividades de inovação (exemplo: Momento
Radar e Momento DR); postagem no Banco de
Ideias virtual; conversas por Skype; registros/buscas
no SGI; eventos de ideação; rodadas de reuniões
com clientes; Google Trends; aplicação (esporádica)
de questionário; e participação em cursos online.

A IPQ gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio do
registro no próprio Fórum de Inovação IPQ
(onde se apontam as ideias por categorias),
no SGI e na Política de Inovação, um
documento que prevê as ações de inovação
da IPQ convergentes para a geração de
inovações em produto, processo, marketing
ou organizacional.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

(G. Inf.) Distribuição
A IPQ gere esta etapa na captação de
oportunidades de inovação por meio do
compartilhamento interno via reuniões informais
e voluntárias; participação voluntária no
Momento Radar e Momento DR; por e-mail (ata);
no Fórum de Inovação IPQ; e via SGI.

(G. Inf.) Uso
(G. Inf.) Armazenamento
A IPQ gere esta etapa na captação de oportunidades de inovação
por meio do registro no próprio Fórum de Inovação IPQ; no SGI;
na Política de Inovação; no Diretório de Inovação da empresa;
ou, ainda, nos e-mails trocados (atas).

A IPQ gere esta etapa na captação de oportunidades
de inovação por meio da troca de informações
internas e externas à organização (voluntária e
involuntariamente) que permitem encontrar novo
conhecimento a ser usado para identificação de
oportunidades. No ambiente interno tal troca ocorre
via reuniões informais e voluntárias com todos os
colaboradores. Já no ambiente externo a troca ocorre
via rodada de reuniões (esporádicas) com os clientes.

(G. Inf.) Descarte
A IPQ gere esta etapa na captação de oportunidades de inovação por meio do alinhamento das
informações coletadas com o que a empresa deseja desenvolver enquanto produto inovador, ou
como atendimento a necessidade do cliente. O desalinhamento leva ao descarte ou à
postergação do uso.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Durante a identificação e captação das oportunidades de inovação na IPQ o
entrevistado OPE. traz como ferramenta de suporte o Fórum de Inovação da IPQ - um banco
de ideias - (figura 55), e o SGI (figura 56).
Figura 55- Fórum de Inovação IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

Figura 56- SGI Ideias IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)
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Este banco de ideias, possibilita, de forma mais completa, a identificação de
propriedades dos Softwares Sociais/ferramentas colaborativas relacionadas a geração conjunta
de conteúdo online, edição em grupo de informações online, captação da inteligência coletiva,
e compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e ideias, de forma
espontânea, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente.
O entrevistado TAT. reforça o uso do Banco de Ideias IPQ, e o entrevistado EST.
acrescenta o uso do Google Trends, do Google Docs, a participação em cursos online
(exemplo: CURSERA), em eventos (exemplo: SESPRO e SOFTEX) e nas redes sociais. Este
último entrevistado comenta que a empresa usou, durante um tempo, o SisJOIN.
Na coleta via questionário foi revelado que as informações e ideias que auxiliam na
inovação são identificadas e coletadas pela organização de forma presencial e virtual, ambas
de maneira informal. (5/8 colaboradores).
No quesito organização das informações coletadas, novamente o próprio Fórum de
Inovação IPQ e o SGI são citados (entrevistado OPE.), além do e-mail e do Diretório de
Inovação na rede local (entrevistados TAT. e EST.).
Ao tratar sobre os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados durante a
identificação e captação das oportunidades de inovação, a tecnologia emerge na IPQ, segundo
os entrevistados, como um viabilizador, na medida em que, para eles, não só há tecnologia
disponível, como também capacidade da empresa de adaptar as mesmas à sua realidade e de
se apropriar do que está disponível no mercado. Como desafio, o que o entrevistado EST.
atenta é para a necessidade de uma ferramenta colaborativa mais apropriada para organização
das informações provenientes do processo de inovação.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante esta fase do processo de inovação a IPQ demonstra aspectos de colaboração já
na captação das oportunidades de inovação. Os três entrevistados em algum momento revelam
que as ideias e oportunidades advêm das interações com o colaborador e com o cliente (seja
de forma reativa ou proativa). O entrevistado OPE. declara:
[...] existe coisa que a gente capta pela ligação do cliente, mas há casos em que a
gente faz o levantamento mesmo.
[...] mas isso também é pensado internamente. Como exemplo trouxemos uma placa
que é uma espécie de computador. Com ela você faz toda a automação (sensor de
movimento, som etc). Nós trouxemos isso e discutimos entre nós mesmos,
voluntariamente. Quem tem interesse se envolve.

262

O mesmo entrevistado traz algumas práticas informais e presenciais realizadas na
organização para captação de oportunidades. O quadro 25, abaixo, elenca estas práticas,
revelando, em si mesmas, aspectos da colaboração na rotina da IPQ.
Quadro 25- Atividades de Inovação IPQ SISTEMAS
NOME DA ATIVIDADE
Momento Radar
Momento DR (discutir a
relação)
Ferramentas de Inovação
Start Up Weekend/ Saturday

OBJETIVO
Trazer para discussão em equipe novas informações do
ambiente externo à IPQ ou de questões internas à empresa.
Discutir os pontos negativos do ambiente/processos da IPQ
e gerar melhorias para a equipe interna. Ou ainda, tratar de
temas específicos.
Realizar o preenchimento de alguma ferramenta específica
de inovação que seja tema de interesse da IPQ.
Trabalhar em soluções para ideias (possivelmente
inovadoras) surgidas em outros momentos do dia-a-dia da
empresa, em ambiente mais descontraído.

Reunião da CT (Comissão
Discutir inovações em geral e deliberações.
Técnica)
Fonte: elaborado pela autora (2017)
A coleta de ideias na IPQ também é estimulada de forma presencial (figura 57) a fim
de que a sua exposição estimule os colaboradores para as ações de inovação.
Figura 57- Quadro Físico de coleta de ideias IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)
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Ao mesmo tempo, o Momento Radar tem o suporte de um template físico para auxiliar
na coleta de informações e identificação de oportunidades (figura 58).
Figura 58- Template de suporte ao Momento Radar IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

Em se tratando das ferramentas de inovação comentadas no quadro 25, as duas fotos a
seguir as ilustram. O Template Partida JOIN (figura 59) busca identificar oportunidades de
inovação, tomando por base as etapas do Design Thinking: Empatia, Definição do Problema,
Ideação, Prototipagem e Teste.
Figura 59- Template Partida JOIN IPQ

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia/ Empresa IPQ (2017)
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O Template Mapa Mental (figura 60) busca identificar visualmente elementos –
dimensões, conceitos, atores, aspectos etc. – relacionados ao tema em estudo.
Figura 60- Template Mapa Mental IPQ

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia/ Empresa IPQ (2017)

O entrevistado TAT. acrescenta à colaboração na IPQ o JOIN, uma metodologia de
gestão da inovação que possibilitou a realização de diversas ações desta natureza na
organização. Por meio desta consultoria para implantação da metodologia a empresa
participou e promoveu eventos de ideação bastante criativos para incitar a captação de
oportunidades, usufruindo, inclusive, da inteligência coletiva. As fotos a seguir historiam
alguns destes momentos. O JOINOVA (figura 61) é um evento promovido pelo Instituto
Euvaldo Lodi para compartilhamento de conhecimentos em inovação e formação de redes de
parcerias.
Figura 61- Stand do evento JOINOVA

Fonte: JOIN- Instituto Euvaldo Lodi- Bahia (2017)

265

O Evento de Ideação IPQ (figura 62), realizado no âmbito da Consultoria para
implantação da Metodologia JOIN (IEL/BA), usou a ―Técnica dos 6 Chapéus‖ para
identificação de oportunidades de inovação.
Figura 62- Evento de Ideação IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

O Evento de Liderança (figura 63), realizado no âmbito da Consultoria para
implantação da Metodologia JOIN (IEL/BA), usou técnicas específicas de Recursos
Humanos alinhadas ao tema proposto.
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Figura 63- Evento de Liderança IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

Na visão dos colaboradores que responderam o questionário, as informações e ideias
que auxiliam na inovação são identificadas e coletadas pela organização de diferentes formas:
involuntariamente, a partir de ações específicas direcionadas pelo gestor da organização aos
colaboradores (4/8 colaboradores); individual e intraorganizacional (um colaborador e com
informações internas da organização) (5/8 colaboradores); individual e interorganizacional
(um colaborador e com troca de informações entre organizações) (4/8 colaboradores); e
coletiva e intraorganizacional (vários colaboradores e com informações internas da
organização) (4/8 colaboradores).
O uso de templates, a realização de eventos de ideação e as atividades de inovação
elencadas no quadro 25 revelam aspectos de colaboração amplamente relacionados ao
compartilhamento e correalização de objetivos de ações ou projetos de inovação, a
coordenação e comunicação das atividades de inovação; e interatividade (síncrona e
assíncrona) das ações e informações de inovação. Concomitantemente, a maior parte das
iniciativas preveem atuação presencial, com atores concentrados geograficamente e
participação voluntária.
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Na organização das informações coletadas apenas o entrevistado OPE. fala sobre a
disseminação das informações entre os colaboradores.
Em coleta via Diário de Anotações (abril e junho de 2017), foram identificados
aspectos de colaboração em diversos momentos, como a aplicação da técnica de
brainstorming, para discutir ideias com foco em vendas controle de gastos e fidelização de
clientes; a configuração de um layout de sala interessante para colaboração (conceito aberto);
e ação de empatia com o cliente, para pensar inovações incrementais no principal sistema da
empresa (SGN). Novamente o desfio para a colaboração nesta fase do processo de inovação
sobressai no envolvimento efetivo (e voluntária) dos participantes nas atividades, porque em
alguns momentos eles relutaram para participar das seções, e porque houve ainda frágil
exposição dos pontos de vista de cada um.
Quanto aos desafios e viabilizadores, a colaboração se manifesta de forma positiva,
sendo destacado, pelos entrevistados, a motivação para participar das atividades de inovação
(embora a disciplina para a rotina ainda seja algo a ser trabalhado; uma liderança inovadora, o
que motiva para a colaboração intraorganizacional; o compartilhamento das informações,
viabilizado pelo uso de ferramentas colaborativas; o desafio na dificuldade de cooperar com
atores externos, por falta de informação do mercado; e a necessidade de um ―Capitão de
Inovação‖ que, segundo o entrevistado EST., ajuda no cumprimento de uma agenda de
inovação.

4.1.4.2 Fase da Seleção
4.1.4.2.1 Descrição geral da Fase da Seleção
A seleção da ideia a ser desenvolvida pela IPQ, dentre aquelas mapeadas na fase
anterior do processo de inovação, ocorre, segundo o entrevistado OPE., via discussão
presencial e voluntária, envolvendo principalmente as equipes de desenvolvimento e gestão, e
menos de suporte. Ele declara: ―Fazemos isso em discussão mesmo. Senta, tem a ideia, cada
um vai criticando com base no conhecimento que tem. É presencial, mas na hora vai
discutindo e pesquisando. Vai escrevendo no papel de maneira bem informal‖.
O mesmo entrevistado afirma que os comentários são anotados em um papel e depois
registados no Trello.
O entrevistado TAT., por outro lado, cita que a seleção fica mais concentrada nos
gestores da organização. O entrevistado EST. revela que a análise da ideia leva em conta a
complexidade, tempo e mercado. Para isso, os colaboradores usam uma matriz - uma espécie
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de quadro com 4 quadrantes (templates impressos), com as variantes mercado versus
desenvolvimento, e com tempo versus complexidade.
No momento da ideação a empresa analisa, seleciona e aprofunda na ideia que se
posicionou no melhor quadrante. Para as ideias que não foram selecionadas a empresa as
registra em um banco de ideias (Diretório de Inovação IPQ), para uso posterior. Neste
primeiro momento da seleção são os gestores quem participam, depois a empresa como um
todo acaba sendo envolvida, levando em conta o conhecimento interno e as pesquisas que
faziam ao longo do trabalho, afirma o entrevistado EST.
Ainda, o mesmo entrevistado cita que, para a ideia selecionada eles não chegam a
fazer um estudo de viabilidade econômica, mas começam a pensar um cronograma de
desenvolvimento e levam em conta o know how que vão ter de desenvolver, fazendo em
paralelo, alguma análise de mercado.
Na IPQ toda a seleção é feita de forma presencial e, na medida do possível,
colaborativa. Depois da seleção havia o registro em um template físico e às vezes a digitação
para arquivamento no Diretório de Inovação IPQ, onde todos tinham acesso.
Em coleta via questionário com os demais colaboradores, o que se mapeou é que,
frequentemente a organização analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações
involuntariamente, a partir de ações específicas direcionadas pelo gestor da organização aos
colaboradores (5/8 colaboradores), de forma individual e coletiva, muito mais intra (6/8
colaboradores) do que interorganizacionalmente (4/8 colaboradores), e de maneira muito mais
presencial e informal.
A organização compartilha entre os membros externos e internos (ex.: parceiros e
colaboradores) a(s) oportunidade(s) de inovação selecionada(s) levando em conta as
necessidades primordiais na empresa. Em outras palavras, o entrevistado OPE. cita que
quando é algo relacionado ao SGN, o principal produto da IPQ, eles compartilham todas as
informações, mas se for algo novo que eles estão criando as pessoas vão sendo,
paulatinamente envolvidas, ao passo que avança o novo projeto. O entrevistado TAT.
esclarece que o conhecimento sobre a seleção fica mais restrito à diretoria. E o entrevistado
EST. traz a realização de seminários internos presenciais para discutir a ideia selecionada; ou
a distribuição de equipes para temas diferentes, mas correlatos às inovações em processo de
seleção. Para registro a empresa usa a ferramenta Google Docs.
Ao mapear a interação com o ambiente externo para esta fase do processo de
inovação, os três entrevistados afirmam a baixa interação da IPQ com o cliente externo, muito
mais viabilizada na época da implantação da consultoria JOIN.
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Como principais desafios nesta fase são elencados, pela IPQ: o volume de ideias, que
ainda é baixo; a velocidade com a que a inovação se desdobra no mercado, o que afunila
muito a nossa capacidade de análise da ideia em seleção; as pressões externas sociais e
ambientais (porque a tecnologia é muito volátil), custo elevado para inovar, burocracia e falta
de apoio do Estado (entrevistado OPE.); ter uma ideia melhor de como está o mercado que
vai receber a inovação; ter tempo para estudar a proposta de inovação; e ter mais contato com
ator externo (entrevistado EST.).
Como viabilizador foi destacado pelo entrevistado EST. a diversidade de
conhecimentos na organização, seja pela sua natureza, cuja tecnologia é sempre passível de
inovações incrementais e, com maior esforço, radicais; seja pelos próprios colaboradores
capacitados que compõem a equipe IPQ.

4.1.4.2.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

Figura 64- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação IPQ- FASE DASELEÇÃO
INFORMAÇÃO
COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A IPQ gere esta etapa na seleção
das oportunidades de inovação
por meio da análise da
complexidade das ideias e do
alinhamento com o tempo da
organização e com o cenário
externo (mercado).

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

A IPQ gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio da
discussão interna, de forma colaborativa
voluntária, informal e presencial, ocorrendo,
em primeira instância, com a gerência e depois
com a organização como um todo.

A IPQ gere esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação por meio do uso de
ferramentas (templates) de análise da ideia (Matriz
de Análise), levando em contra critérios como:
complexidade, tempo e análise de cenário externo.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Distribuição
A IPQ gere esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação por meio do compartilhamento de informações
advindas da seleção presencialmente, em reuniões
internas, ou via Google Docs, registro em templates de
inovação impressos e registro digitalizado no Diretório
de Inovação IPQ (todos com acesso compartilhado). Na
IPQ o compartilhamento leva em conta as necessidades
primordiais na empresa, envolvendo todos desde o
inicio, se o produto em processo de análise é o central
(SGN), ou agregando gradualmente colaboradores, se o
foco é o desenvolvimento de novo projeto.

(G. Inf.) Uso
INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

(G. Inf.) Armazenamento
A IPQ gere esta etapa na seleção das oportunidades de inovação
via Google Docs; registro em templates de inovação impressos;
registro digitalizado no Diretório de Inovação IPQ; e, em menor
escala, no Trello (todos com acesso compartilhado).

A IPQ gere esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação por meio do aprofundamento da ideia que
apresentou melhor posicionamento no quadrante da Matriz de
Análise. A IPQ não chega a fazer um estudo de viabilidade
econômica, mas começa a pensar um cronograma de
desenvolvimento e leva em conta o know how que vai ter de
desenvolver, fazendo em paralelo, alguma análise de
mercado.

(G. Inf.) Descarte
A IPQ gere esta etapa na seleção das oportunidades de inovação por meio do uso de ferramentas (templates) de
análise da ideia levando em conta critérios como: complexidade das ideias e alinhamento com o tempo da
organização e com o cenário externo (mercado). Normalmente as ideias não selecionadas, por falta de
alinhamento com os critérios anteriormente elencados, ficam armazenadas no Banco de Ideias IPQ.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na IPQ o uso de ferramentas tecnológicas na análise e seleção das oportunidades de
inovação aparece muito mais no momento do registro das informações do que da seleção em
si, visto que as discussões em grupo ocorrem geralmente de forma presencial. Segundo o
entrevistado OPE. o registro ocorre no Trello. O entrevistado EST. complementa: ―Depois
da seleção (análise) registrávamos isso em um template físico. Às vezes eram digitadas e as
guardávamos no Diretório de Inovação (todos tinham acesso). Já as ideias para ―descarte‖ a
gente registrava (superficialmente e em alguns momentos) e guardava lá também‖. Estas
formas de registro permitem trazer uma importante propriedade das ferramentas
colaborativas, a edição em grupo e a auto-organização de informações online.
Consoante os demais colaboradores investigados via questionário, a organização
analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações em sua maioria de forma
presencial e informal (4/8 colaboradores). Os mesmos reforçam o uso do Fórum de Inovação
criado pela IPQ, do SGI- Sistema de Gestão Interna e do Skype nesta fase do processo de
inovação.
Ao tratar sobre o compartilhamento entre os membros externos e internos (ex.:
parceiros e colaboradores) da(s) oportunidade(s) de inovação selecionada(s), o único
momento em que aparecerem ferramentas colaborativas é quando o entrevistado EST. afirma
usar o Google Docs., de acesso simultâneo e voluntário.
Ao serem questionados sobre os viabilizadores e desafios nesta fase, o entrevistado
EST. apenas revela que as tecnologias, em geral, ajudam muito a empresa porque, além de
serem familiares aos colaboradores, dada a natureza da atividade, permitem trazer mais
conhecimento útil e direcionado a esta fase do processo de inovação.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a seleção da ideia a IPQ manifesta a colaboração em diversas passagens. Já na
análise e seleção das oportunidades de inovação o entrevistado OPE. revela que a discussão
é feita entre todos na organização, e o registro das informações é compartilhado depois. Ele
declara:
Geralmente na seleção todos decidem juntos. Para envolver a gestão é mais se for
algo maior de inovação incremental (ex.: criação de um módulo). Se for menor
(alguma solicitação do cliente, como certidão negativa, controle de documentação,
controle de CNPJ) o próprio desenvolvimento faz. O desenvolvimento conversa com
o cliente e o próprio setor (desenvolvimento) faz. A participação é voluntária e
presencial.
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O entrevistado EST. corrobora a afirmação:
Tudo era feito de forma presencial, e de certa forma colaborativa A participação era
também voluntária, porque está dentro do processo natural da empresa. Quando
alguém tinha uma atividade não ia para a fase da seleção, mas em geral as pessoas
tinham uma predisposição natural para isso. As pessoas enxergavam com bons olhos.

Em contrapartida, o entrevistado TAT. afirma que a seleção fica mais concentrada
apenas nos gestores.
Em pesquisa via questionário, a maioria dos colaboradores concorda que a análise e
seleção das ideias ocorre involuntariamente, a partir de ações específicas direcionadas pelo
gestor da organização aos colaboradores, de forma individual e coletiva, e muito mais intra do
que interorganizacional (6/8 colaboradores).
Até aqui é possível identificar que há, em certa medida, um compartilhamento e
correalização de objetivos de ações ou projetos de inovação, porém muito mais entre atores
internos à organização e concentrados geograficamente.
No que diz respeito ao compartilhamento das informações as opiniões variam entre os
três entrevistados. O entrevistado OPE. cita que a organização como um todo só é envolvida
quando as discussões se tratam do produto principal da empresa; caso contrário (outros
produtos) a agregação das pessoas vai ocorrendo gradualmente. O entrevistado TAT. já traz
que as informações ficam mais com a diretoria. E o entrevistado EST. aclara que às vezes se
faz um seminário interno (presencial) para discutir a ideia selecionada, ou às vezes se distribui
temas para cada um estudar (exemplo: segmentos de mercado). Ele afirma: ―[...] acabava que
tinha uma certa participação dos colaboradores, e como a empresa é pequena todo mundo
acaba sabendo o que tá acontecendo‖. A coordenação e comunicação das atividades de
inovação são aspecto de colaboração que se fazem visíveis nesta ação.
A colaboração e suas propriedades também emergem como desafios e viabilizadores
na seleção das ideias. Como desafios destacam-se, segundo os três entrevistados, a dificuldade
da empresa em interagir com o mercado, e a dificuldade na realização de parcerias com o
governo para a avaliação (seleção) dos projetos de inovação. Como viabilizador o que o
entrevistado EST. destaca a diversidade de conhecimento, que ajuda muito no processo
colaborativo para seleção das melhores oportunidades de inovação. Tal aspecto revela um
importante indicador de colaboração, a reflexão das ações/lições aprendidas.
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4.1.4.3 Fase da Implementação
4.1.4.3.1 Descrição Geral da Fase da Implementação
A fase da implementação, no processo de inovação da IPQ, perpassa por três subfases:
Aquisição, que é obtenção de novos conhecimentos que levarão ao primeiro esboço de
solução aperfeiçoada; Execução, que é a realização do projeto de inovação; e o Lançamento,
caracterizando a preparação do ambiente onde a inovação será lançada, bem como a adoção e
uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se necessário, modificando-a.
Na Subfase da Aquisição, o entrevistado OPE. afirma que a organização adquire
novos conhecimentos pertinentes à inovação a ser desenvolvida normalmente por meio de
pesquisas na internet, após definição de temas por colaborador. Segundo ele:
Quando é uma coisa que envolve o cliente (rotina para o cliente) a participação dele
é maior neste momento. Neste caso há dois momentos/reuniões, uma no inicio em
que ele traz a ideia. Às vezes é necessária uma segunda, para (depois de ter anotado
tudo o que ele quis) mostrar a ele passo a passo de como e o que vai ser feito.
Apresentamos a ele para, a partir dai, poder desenvolver.

As reuniões são informais (exemplo: Momento Radar e Jogos de Inovação World
Café, Técnica dos Seis Chapéus e Partida JOIN) e tais pesquisas ficam armazenadas no SGI
da IPQ.
Para o entrevistado TAT. a aquisição de novas informações vem das demandas dos
clientes. O entrevistado EST. acrescenta a participação de atores externos para realização de
seminários para os colaboradores (participação voluntária), como forma de agregar
conhecimento, bem como a capacitação via cursos. Ele cita ainda a aquisição de um
dispositivo para testes, como forma de adquirir conhecimentos via experimentação, e a
realização de um evento chamado TEcDay, em que os colaboradores vão à empresa aos
sábados, de forma voluntária, para desenvolver um protótipo voltado para gestão de projetos.
O entrevistado EST. diz que a pesquisa externa para aquisição de novas informações
é muito direta, fazendo visitação aos clientes. A empresa também utiliza tecnologias para isso,
sendo as redes sociais (ainda muito pouco), o fórum de conhecimento, sites especializados e
comunidades de prática. Ele traz também ações internas informais de coleta de novas
informações, como a Partida JOIN, bem como o uso de templates de inovação, como o BMGBusiness Model Generation, um template que ajuda na modelagem de novos negócios,
produtos e serviços.
Esta Subfase da Aquisição também prevê a combinação de conhecimento existente e
novo - disponível dentro e fora da organização - para a aquisição de informações pertinentes à
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inovação a ser desenvolvida. Para esta ação o entrevistado OPE. comenta que há troca de
informações coletadas com o cliente, na internet e principalmente em reuniões presenciais. O
entrevistado TAT. traz também o uso do telefone e e-mail para a troca, com registro no SGI.
O entrevistado EST. explica tal combinação de conhecimentos da seguinte forma:
Como a gente já trabalha com software isso cai muito na parte definição de
requisitos do sistema, na seção de definição do projeto. Por exemplo, no uso da
metodologia Scrum tem um momento que ela pega os requisitos e cria historias do
usuário atuando junto ao sistema. A documentação tanto de uso como técnica vai
sendo produzida nesta metodologia.

Ele fala ainda que este registro é digital (geralmente), acrescendo o uso do Trello para
soluções mais simples, e o uso do iceScrum para soluções mais completas.
A organização das novas informações na Sufbase da Aquisição ocorre, segundo os
entrevistados, em geral no SGI. O entrevistado OPE. detalha que no SGI há um banco para
guardar a pre- seleção de ideias.
O principal desafio elencado na Subfase da Aquisição de novas informações acerca da
ideia a ser desenvolvida foi destacado pelo entrevistado EST., tratando da extração da real
necessidade do cliente. Ele completa que ―[...] isso porque o cliente normalmente não sabe
expressar, sonha muito, não é sucinto e não sabe bem o que ele quer; é complicado‖.
Os principais viabilizadores nesta subfase são: liberdade para falar com as partes
interessadas, a fim de adquirir novas informações (entrevistado OPE.); envolvimento dos
colaboradores para aquisição de novas informações; as demandas dos clientes, que dão um
direcionamento das necessidades do mercado (entrevistado TAT.); a adaptação a mudanças,
por parte dos colaboradores; e acesso a tecnologias pertinentes à execução desta sufbase
(entrevistado EST.).
Partindo para a Subfase da Execução, o entrevistado OPE. diz que o mapeamento
do ambiente interno/externo onde será lançada a inovação se dá, especialmente, no momento
em que a empresa lança a inovação para o cliente, como por exemplo, uma nova versão do
SGN. Isso porque é neste momento que se percebe o grau de aceitação ou rejeição das
modificações.
O entrevistado TAT. detalha o procedimento:
Nós fazemos mais pesquisa por telefone. Quando a gente precisa de alguma coisa para
o SGN a gente cria uma ocorrência (SGI) e passa para o desenvolvimento, para eles
sabermos como eles farão aquilo ali. No caso da melhoria do SGN isso nem passou
por nós, do Suporte. Não temos feedback direto do cliente para saber porque deu
errado. Normalmente fazemos o backup do erro e passamos direto para o
Desenvolvimento. Sempre que há uma necessidade por parte do cliente a gente pede
que ele mande um e-mail para sabermos o que houve de errado, porque senão pode
dar problema na confirmação depois.
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Durante a Subfase da Execução dos projetos de inovação (seja interna ou externa)
diversas mudanças ocorrem, gerando, muitas vezes, novas demandas de recursos tangíveis e
intangíveis que precisam ser readequados. Na IPQ o entrevistado OPE. declara que não há
dificuldade para isso. Ele exemplifica que ―Se no meio do processo a gente identifica alguém
para fazer um design, por exemplo, a gente vai e chama. [...] Internamente, quando temos de
aprender alguma coisa, a gente ―mete a mão‖, a depender do tempo de maturação da
inovação‖. Ele ainda afirma que, quanto ao uso de tecnologias, a adaptação é tranquila na
empresa, porque eles sempre buscam usar programas não pagos, e isso facilita a migração,
inclusive. A colaboração interna é outro fator viabilizador apontado pelo entrevistado.
O entrevistado EST. ressalta a necessidade, nesta adaptação, de cuidados com os
prazos, especialmente para algo desenvolvido sob demanda do cliente. Ele traz ainda que: ―O
desenvolvimento do projeto varia muito a depender do funcionário, do programador, do que
se tem de fazer e do perfil e posicionamento do cliente. Tem estas nuances que mudam um
pouco o planejamento.‖
A IPQ utiliza, segundo o entrevistado EST., uma metodologia de trabalho que
converge muito para a adaptação a estas mudanças durante o desenvolvimento dos projetos. É
o que ele chama de metodologia iceScrum, em que a execução se dá por ciclos de
desenvolvimento.
Neste contexto o entrevistado ressalta, entretanto, o quanto é difícil mudar a cultura do
mercado, porque normalmente o cliente chega com uma ideia do que ele quer e o
desenvolvedor tem de se adaptar o máximo possível ao que foi solicitado.
Esta subfase prevê a combinação de variados conhecimentos de grupos e indivíduos
com experiências funcionais e disciplinares diferentes. Na IPQ o uso de um fórum virtual
facilita muito esta ação, porque ele funciona como um banco de soluções para os
colaboradores (entrevistado OPE.).
O entrevistado EST. reflete que é natural, na empresa, fazer a combinação de
conhecimentos, tendo apenas o cuidado de observar se realmente o conhecimento novo vai
agregar ou não, para não gerar expectativa de que vai interferir diretamente no projeto e não
acontecer.
Em pesquisa aos demais colaboradores via questionário, estes citam que as principais
formas pelas quais a empresa combina os conhecimentos de diferentes naturezas em prol da
ideia a ser desenvolvida são: a criação e execução de um objetivo alinhado às práticas de
inovação que seja comum a todos na organização (5/8 colaboradores); e a promoção de
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interações entre os membros para troca de conhecimento, ideias e experiências, de forma
presencial e formal (5/8 colaboradores).
Os mesmos colaboradores revelam que a organização se adapta às eventuais mudanças
de recursos (dinheiro, matéria-prima, novos conhecimentos e competências) caso elas
ocorram durante o desenvolvimento da ideia por dois motivos: buscando criar e executar um
objetivo alinhado às práticas de inovação que seja comum a todos (5/8 colaboradores); e
promovendo interações entre os membros para troca de conhecimento, ideias e experiências,
de forma presencial e formal todos (5/8 colaboradores).
Outro aspecto que a Subfase da Execução prevê é a gestão dos projetos de inovação
(divisão/execução/ avaliação das ações). Na IPQ o entrevistado OPE. revela que os
colaboradores usam o SGI da seguinte forma:
Colocamos no SGI quando as ocorrências entram no desenvolvimento, ou chegam
no meu nome ou no do colega. Assim, as que são do meu modulo vem com meu
nome e as dele c a dele. Pegamos e distribuímos entre a nossa equipe. Vou
distribuindo e colocando quem deve fazer o quê na nossa equipe. Pego as
ocorrências, vou colocando para quem é, e digo a estimativa de tempo (horas) que
leva para fazer as coisas. Isso porque tenho noção de programação, mas para um
estagiário penso diferente, estimo diferente.

O entrevistado EST. expõe que a IPQ usa a metodologia Scrum e o Trello para as
coisas mais simples, e iceScrum para coisas mais complexas, porque nele se organizam todos
os requisitos, as quebras de funcionalidades, bem como se designa quem vai desenvolver cada
funcionalidade (por ciclo), mudando status, registrando todas as informações necessárias e
arquivando; tudo isso com acesso aberto aos membros do projeto. Ele cita ainda o uso do
Gith, para a gestão do código em si, uma vez que ele une modificações feitas no programa
durante a execução do projeto.
Os principais desafios elencados na Subfase da Execução dos projetos de inovação são
a interação entre as atividades dos setores de Suporte e Desenvolvimento, ocorrendo ruídos de
comunicação (aprovações junto ao cliente sem consentimento de todas as partes envolvidas)
(entrevistado OPE.); e a gestão do tempo de execução das tarefas, a adaptação a mudanças, a
gestão da equipe e as expectativas dos clientes, desafios que o entrevistado EST. julga
normais nos projetos de inovação.
Como principais viabilizadores são citados, pelos entrevistados, as ferramentas
tecnológicas, que cobrem exatamente o fluxo de desenvolvimento dos produtos; a disciplina
para o planejamento, desenvolvimento e validação dos projetos; e a colaboração
intraorganizacional.
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A última subfase na implantação dos projetos de inovação é a Subfase do
Lançamento, cuja ação é, incialmente o alinhamento das informações sobre necessidades
reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser
lançada. Para o entrevistado OPE. esta ação ocorre de duas formas, seja com base no que o
cliente pede a partir de uma necessidade sua já existente, ou porque a organização se apropria
do conhecimento adquirido/gerado a partir da demanda do cliente para criar algo novo. O
mesmo entrevistado confessa sentir falta de um posicionamento mais ofensivo da empresa
para criar demanda/necessidade no cliente, usando a expressão ―carteira de clientes
subaproveitada‖ para expressar tal opinião. O entrevistado TAT. corrobora esta afirmação.
Em tempo, o entrevistado EST. explica com mais detalhes este alinhamento na
Subfase da Execução:
Quando é um desenvolvimento direcionado, a pedido do cliente (que é como a
metodologia Scrum trabalha), você mantem contato com o cliente o tempo todo, isso
possibilita a verificação na hora. De outra forma, projetos como esse do portal a
gente fez baseado em um portal que já estava em uso, que já tinha aderência e
apenas ia incorporando novas funcionalidades.

A integração das informações dos diversos setores e funções da organização durante o
preparo do lançamento se dá, na IPQ, via comunicação pelo SGI, e-mail, Skype, telefone e
por treinamento interno (presencial) entre setores (entrevistados OPE. e TAT.). O
entrevistado EST. completa essa integração com o registro interno no Diretório de Inovação
na rede local da empresa. Ele acrescenta o uso do excel para fazer EVE, do Google Docs. e do
Trello.
Ainda na Subfase do Lançamento é importante a organização reconhecer o preparo
dos ambientes interno e externo para o lançamento da inovação. Segundo o entrevistado
OPE., a empresa sempre envia nova versão do seu principal produto (SGN) 1 vez por mês
aos clientes. Antes o setor de Suporte testa todas as telas, inserindo dados como se fosse um
cliente para ver se tem algum erro (―teste final‖).
Neste quesito, o entrevistado EST. aponta o Momento DR (ver quadro 25) como
uma prática interessante, na medida em que, por meio dele se percebem as prioridades em
foco para melhoria dos processos e fluxos de trabalho. O mesmo entrevistado traz ainda o
feedback colhido junto aos clientes, captando informações sobre qualidade do atendimento,
por exemplo.
A adequação a eventuais mudanças nesta subfase se dá com o teste junto aos clientes
(entrevistado OPE.); mudanças de prazos, seja por demanda do cliente em atendimento ou
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novo; (entrevistado TAT.); e feedback colhido pelo pré-lançamento/interação externa ou
pelo uso do suporte do ―Fale Conosco‖ da empresa (entrevistado EST.)
Como desafios nesta subfase destacam-se a colaboração, que, segundo o
entrevistado OPE., ainda é insuficiente nesta subfase; a incoerência entre demandas e
prazos, o que gera um cronograma bastante apertado para a organização cumprir
(entrevistado TAT.); e a divulgação dos produtos que, segundo o entrevistado EST., é
muito volátil com o uso das TICs.
Como viabilizadores nesta subfase foram citados, pelo entrevistado EST., as
tecnologias para entrega, porque me geral são de baixo custo (exemplo: aplicativo em uma
loja da Google); colaboradores capacitados; suporte das redes sociais (exemplo: Facebook e
Instagram) para divulgação, embora estas sejam, hoje, menos assertivas; e obtenção de
informações de mercado graças às tecnologias livres.

4.1.4.3.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO COLETADA
EXTERNAMENTE

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
Subfase da Aquisição: incorporação
de informações via demanda dos
clientes para inovação em curso, via
capacitação dos colaboradores, ou
experimentação (TEcDay).
Subfase da Execução: de acordo com
o feedback colhido a partir do prélançamento.
Subfase do Lançamento: analisados
seja com base no que o cliente pede a
partir de uma necessidade sua já
existente, ou porque a organização se
apropria
do
conhecimento
adquirido/gerado a partir da demanda
do cliente para criar algo novo. A
interação com o cliente é constante
aqui (metodologia Scrum).

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

Figura 65- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação IPQ- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

Subfase da Aquisição: pesquisas na internet,
após definição de temas por colaborador,
reuniões informais (jogos de inovação),
visitação a clientes, e preenchimento de
templates de inovação.
Subfase da Execução: via pesquisas por
telefone, backup dos erros do sistema, e email.
Subfase do Lançamento: por meio da
metodologia Scrum, em que se tem contato
com o cliente o tempo todo; via comunicação
pelo SGI, e-mail, ―Fale Conosco‖, Skype,
telefone; por treinamento interno (presencial)
entre setores; e Momento DR.

Subfase da Aquisição: uso da metodologia Scrum, de
templates de inovação (CANVAS BMG) para
alinhamento das informações com a ideia selecionada, e
interação com o cliente (telefone e e-mail).
Subfase da Execução: interação entre colaboradores para
alinhamentos, consulta ao banco de soluções da IPQ, e
com o uso da metodologia iceScrum, em que a execução
se dá por ciclos de desenvolvimento, o que possibilita
muito a prevenção das mudanças.
Subfase do Lançamento: alinhamento das informações
via contato com o cliente (metodologia Scrum); por meio
da aderência (incorporações) a projetos já desenvolvidos
na empresa; via teste (identificação de erros) no setor de
Suporte.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
EXTERNO

(G. Inf.) Distribuição
Subfase da Aquisição: via SGI da IPQ e Trello
(backlog de ações).
Subfase da Execução: via reuniões presenciais
informais; SGI da IPQ, Trello (backlog de ações),
e banco de soluções da IPQ.
Subfase do Lançamento: via registro interno no
Diretório de Inovação na rede local da empresa; o
Google Docs. e o Trello.

(G. Inf.) Uso

(G. Inf.) Armazenamento
Subfase da Aquisição: no e-mail, SGI da IPQ e Trello.
Subfase da Execução: via SGI da IPQ, Trello (backlog de
ações), banco de soluções da IPQ, e metodologia iceScrum.
Subfase do Lançamento: registro interno no Diretório de
Inovação na rede local da empresa; o uso do excel para fazer
EVE, no Google Docs. e no Trello.

Subfase da Aquisição: uso da metodologia Scrum para alinhamento entre os
requisitos do projeto e as histórias do usuário atuando junto ao sistema.
Subfase da Execução: por meio da metodologia iceScrum, em que a
execução se dá por ciclos de desenvolvimento tendo, antecipadamente, o
desenho de um backlog (tarefas em geral) e a pré definição das
funcionalidades de cada um no projeto, para ações mais complexas; Trello,
para ações mais simples; e Gith para a gestão do código em si.
Subfase do Lançamento: quando é um desenvolvimento direcionado a
pedido do cliente (que é como a metodologia Scrum trabalha), há
incorporação via contato com o mesmo o tempo todo. De outra forma, há
incorporações baseadas em outros projetos já em curso, ou seja, que já tinha
aderência e apenas ia-se incorporando novas funcionalidades.

(G. Inf.) Descarte
Subfase da Aquisição: desalinhamento da informação (clientes/colaboradores) do projeto com os requisitos do sistema.
Subfase da Execução: desalinhamento do feedback colhido a partir do pré-lançamento com requisitos do sistema.
Subfase do Lançamento: desalinhamento das informações colhidas via contato com o cliente (metodologia Scrum) com
requisitos do sistema; não aderência (incorporações) a projetos já desenvolvidos na empresa; via identificação de erro em
teste, pelo setor de Suporte.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Ao realizar a implementação da ideia em desenvolvimento pela IPQ o entrevistado
OPE. afirma que, no momento da aquisição de novos conhecimentos pertinentes à inovação,
usa essencialmente pesquisas na internet para apreensão de novos conhecimentos, o que
denota a busca muito mais individual de conhecimentos do que coletiva. A coleta, segundo
ele, também é feita por telefone, e muito pouco pelas redes sociais, sendo o registro no SGI da
IPQ. O entrevistado EST. acrescenta que a aquisição de conhecimentos também ocorre via
capacitação, em cursos virtuais realizados pelos colaboradores (exemplo: CURSERA) e
também por meio do Fórum de Inovação IPQ, sites especializados e comunidades de prática.
Estas descrições revelam, dentre outras, uma propriedade das ferramentas colaborativas muito
útil ao processo de inovação, a inteligência coletiva, que permite gerar respostas a partir de
um grupo disperso.
Para os demais colaboradores que responderam ao questionário, a aquisição de novos
conhecimentos se dá muito mais de forma involuntária (7/8 colaboradores), individual e
intra/interorganizacional

(5/8

colaboradores),

presencial

e

formal/informal

(4/8

colaboradores).
A organização, ao combinar conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora
da organização - para a aquisição de informações pertinentes à inovação a ser desenvolvida,
realiza pesquisas na internet e com o cliente, via presencial, por telefone e e-mail. O registro
mais uma vez vai para o SGI (entrevistado TAT.). O entrevistado EST. acresce o uso do
Trello e do iceScrum, que é uma ferramenta focada no desenvolvimento Scrum. Ambas as
tecnologias permitem a geração conjunta de conteúdo online e estimulam a colaboração para a
inovação, importantes propriedades dos Softwares Sociais e das ferramentas colaborativas.
Como viabilizador para aquisição de novos conhecimentos destaca-se, no âmbito das
TICs na IPQ, a experiência dos desenvolvedores com as mesmas, cuja identificação,
apropriação e adaptação são potenciais destacados pelo entrevistado EST.
A organização executa o mapeamento do ambiente interno/externo onde será lançada a
inovação tendo como suporte, segundo os entrevistados, o SGI da empresa, onde se criam
ocorrências, por meio dele, para serem encaminhadas ao setor de desenvolvimento.
Como resultados do questionário, a organização busca conhecer aspectos do ambiente
(interno e/ou externo à organização) que a inovação impactará de forma muita mais presencial
e formal/informal (4/8 colaboradores).
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Durante a implementação da ideia, eventuais mudanças (de recursos tangíveis e
intangíveis) ocorrem. O entrevistado OPE. comenta que, para isso, o uso da tecnologia é
tranquilo porque é baseado em open source (programa de desenvolvimento não pago). O
entrevistado EST. completa com o uso do Trello e iceScrum nesta etapa. Sobre este último
ele detalha:
A ideia é que a cada ciclo você entregue valor para o cliente, que possa ser avaliado,
homologado e, se aceito ou não, volta para mudanças para redefinição. No inicio
você define o que se chama de backlog (apresentação de tudo o que vai ser
desenvolvido em histórias), quebra aquilo em atividades/funcionalidades e entra no
fluxo de desenvolvimento, dentro de ciclos de tempo definidos. No final de cada
ciclo você faz uma homologação com o cliente e já avalia com ele as prioridades
para o próximo ciclo.

Em questionário tal adaptação revelou-se promovendo interações entre os membros
para troca de conhecimento, ideias e experiências de forma muito mais presencial e
formal/informal (4/8 colaboradores) do que virtual.
Ao combinar diferentes formas de conhecimento de grupos e indivíduos com
experiências funcionais e disciplinares diferentes durante a execução dos projetos de
inovação, o entrevistado OPE. cita o apoio do fórum de discussão da IPQ, que funciona
como uma espécie de ―banco de soluções‖. O fórum traz fortes propriedades das ferramentas
colaborativas na medida em que permite o compartilhamento de conhecimentos,
competências, experiências e ideias, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea e espontânea, refletindo ações/lições aprendidas.
Durante a gestão dos projetos de inovação (divisão/execução e avaliação das ações), o
entrevistado EST. reforça o uso do Trello e iceScrum nesta etapa e acrescenta o Gith, para a
gestão de códigos. Em tempo, o entrevistado OPE. ressalta a importância do SGI para a
gestão das informações dos projetos.
As TICs aparecem na Subfase da Execução, na IPQ, apenas como um viabilizador, na
medida em que as ferramentas cobrem exatamente o fluxo de desenvolvimento dos produtos e
a disciplina para o planejamento, desenvolvimento e validação (entrevistado EST.).
Ao final da implementação da ideia selecionada, a organização alinha as
informações sobre necessidades reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o
desenvolvimento da inovação (Subfase do Lançamento). Para tanto, o entrevistado EST.
traz a metodologia Scrum como a peça chave, pois permite o desenvolvimento direcionado ao
cliente, por meio de pequenas entregas ao longo do processo.
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Para os demais colaboradores cujo questionário foi aplicado, este alinhamento das
necessidades das partes interessadas durante o lançamento da inovação ocorre, normalmente,
de forma presencial e informal (4/8 colaboradores).
Nesta subfase há também a integração das informações dos diversos setores e funções
da organização. Na IPQ tal integração teve como suporte o uso do Skype, e-mail e telefone
(entrevistado TAT.). O entrevistado EST. acrescenta o uso do Diretório de Inovação IPQ
para armazenamento das informações, do Google Docs., que ao tempo em que coleta
informações, as registra, de forma integrada, e do Trello, que gere tarefas e compila em
backlogs.
Para adequação a eventuais mudanças no lançamento (seja interno ou externo) das
inovações, o entrevistado EST. traz como suporte das TICs o uso do Fale Conosco IPQ e do
WhatsApp. Ele destaca, entretanto, que, embora este último seja prático, não gera inteligência
de negócio, dada a informalidade no registro das informações.
Nesta subfase a tecnologia aparece, em geral, como um viabilizador, mas, ainda assim,
traz um desafio, a divulgação dos produtos, porque, segundo o entrevistado EST., ao tempo
em que as tecnologias e o marketing digital facilitam o compartilhamento, eles tornam
rapidamente obsoleta e imitativa a forma de atrair os clientes (exemplo: redes sociais).
Em coleta via Diário de Anotações (abril e junho de 2017) as TICs não se fazem
presentes nas reuniões observadas, seja para a aquisição de novas informações sobre a ideia
em curso, no desenvolvimento ou sobre o lançamento da inovação.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Durante a implementação da ideia em desenvolvimento pela IPQ a colaboração é
aspecto percebido já na Subfase da Aquisição de novas informações sobre a ideia a ser
desenvolvida. Para o entrevistado OPE. toda a organização é envolvida na pesquisa mais
aprofundada, e quando a inovação abarca diretamente o cliente a participação dele é maior
neste momento. Além disso, o entrevistado comenta do uso de técnicas informais nas reuniões
(exemplo: jogos de inovação), e o preenchimento de templates de inovação, o que estimula
ainda mais a colaboração intraorganizacional.
O entrevistado TAT. acredita que muitas informações novas veem especialmente
estimuladas por demandas dos clientes, e que por isso a colaboração por parte deles é crucial
nesta etapa. O entrevistado EST. reforça o uso de técnicas informais e criativas para
aquisição de novas informações e amplia a colaboração por meio da participação de atores
externos nas capacitações empresariais da IPQ nesta subfase.
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Outra prática citada pelo entrevistado EST. na implantação dos projetos de inovação
é o uso do template BMG (figura 66), cujo objetivo é, de forma colaborativa, sistêmica e
integrada, auxiliar na modelagem de novos negócios, produtos e serviços.
Figura 66- Template BMG IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

Em coleta via questionário os demais colaboradores revelam que a aquisição de novos
conhecimentos se dá, frequentemente, de forma involuntária, a partir de ações específicas
direcionadas pelo gestor da organização aos colaboradores (7/8 colaboradores); e igualmente
de forma mais individual e intra/interorganizacional (5/8 colaboradores).
Até este ponto os aspectos de colaboração mais amplamente identificados foram as
trocas de informações, em sua maioria voluntárias; entre atores internos e, embora poucos,
externos à organização, e de forma presencial. Traz ainda a comunicação e coordenação das
atividades de inovação para a correalização de ações e projetos de inovação.
A combinação de conhecimentos na IPQ se dá pelo diálogo com o cliente todo o
tempo (entrevistado TAT.), e pela metodologia Scrum, que prevê interações com o usuário
intermediário e final para as entregas dos projetos.
A organização das informações nas subfases da implementação em geral é
naturalmente colaborativa, porque é feita e acessada, segundo os entrevistados, por todos, via
SGI e Trello.

284

Ao tratar dos desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de
aquisição de novas informações, a colaboração se desenha a partir da liberdade que a empresa
tem para interagir com o cliente (entrevistado OPE.). O entrevistado TAT. corrobora com a
seguinte declaração:
As pessoas se envolvem para aquisição de novas informações. O fato de o cliente
ficar sempre pedindo alguma coisa prejudica um pouco. Entendemos uma coisa e
era outra e isso incomoda um pouco, mas resolvemos rapidamente. E também de
certa forma é bom porque se não fossem estas mudanças o sistema não aprimoraria.
O setor de desenvolvimento está a par de tudo isso.

A Sufbase da Execução na IPQ conta com a colaboração para o mapeamento do
ambiente interno/externo onde será lançada a inovação, seja porque o projeto já é
desenvolvido focado e em interação com o cliente, seja porque a empresa utiliza templates,
como a Análise SWOT (figura 67), que permitem a diagnóstico conjunto destes fatores. O
entrevistado EST. assevera: ―A ideia é de envolver os interessados no produto, para
vivenciar a inovação o máximo possível‖.
Figura 67- Template Análise SWOT IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

Os colaboradores que responderam o questionário exteriorizam, em sua maioria, que a
organização busca conhecer aspectos do ambiente (interno e/ou externo à organização) que a
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inovação impactará de forma involuntária (4/8 colaboradores), individual, coletiva e
intraorganizacionalmente (4/8 colaboradores).
Na adequação a eventuais mudanças (de recursos tangíveis e intangíveis) caso elas
ocorram durante a execução dos projetos de inovação o entrevistado OPE. aclara aspectos de
colaboração, inclusive interorganizacional, com o depoimento: ―Se no meio a gente identifica
alguém para fazer um design, por exemplo, a gente vai e chama. Não temos dificuldade para
isso. Precisando de informação e competência externa e isso é fácil para nós‖. O mesmo
entrevistado acrescenta o uso do template Quadro Kanban (figura 68) para auxiliar, de forma
colaborativa, no andamento e reposicionamento das tarefas inerentes às ações de inovação.
Figura 68- Quadro Kanban IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)

A metodologia Scrum citada pelo entrevistado EST. neste momento, tem, por
natureza, a colaboração em sua execução, na medida em que ao final de cada ciclo é feita uma
homologação com o cliente e avaliação de prioridades para o próximo ciclo. Ele faz, não
obstante, ressalvas:
Esta metodologia [SCRUM] possibilita muito a interação com atores externos
porque ela só funciona com base na interação com o cliente. O grande desafio para
esta metodologia é linkar a lógica de pensamento comercial com a lógica da
tecnologia em si. O cliente normalmente não sabe o que quer exatamente, vem com
uma ideia vaga, e nós trabalhamos com base na expectativa. A cultura da
metodologia (imprevisível) x cultura comercial (previsível) é um embate difícil de
equacionar. A parte boa é que ela se aproxima mais da necessidade de mudança
constante e do que foi planejado em termos de tempo e dinheiro, é um pouco mais
previsível. Ela vai possibilitando perceber as mudanças passo a passo. Além disso
estas práticas permitem muito mais interação entre equipe e o conhecimento flui
melhor.

286

Vale destacar que a metodologia Scrum usada pela IPQ possibilita, em larga escala, o
compartilhamento e a correalização de objetivos de ações ou projetos de inovação, na medida
em que há relação direta de trocas entre pessoas que constroem e realizam projetos
conjuntamente. Além disso, a metodologia permite o delineamento de tarefas e
procedimentos, de forma encadeada e bem definida, e o contato contínuo com interlocutores
conectados online, todos aspectos de colaboração elencados na literatura.
A combinação de conhecimentos na organização para a melhor execução dos projetos
conta com um elemento que revela um importante aspecto da colaboração; a interação entre
colaboradores de forma prévia à ação do projeto. Em outras palavras, os três entrevistados
declararam haver forte confiança e voluntariedade entre as pessoas envolvidas para o
aperfeiçoamento das inovações, levando em conta inclusive as experiências de cada um em
outros projetos (dentro e fora da empresa).
Na gestão dos projetos na IPQ (divisão/execução e avaliação das ações) o aspecto da
colaboração não é diferente. Isso porque o registro (ocorrências) é sempre feito no SGI da
empresa, que permite a visualização (aberta) do andamento de atividades interdependentes de
forma compartilhada. Tal característica, ao tempo em que gera interação entre as partes, as
torna independentes.
Quanto aos desafios relacionados à colaboração nesta subfase, o conflito entre o setor
de suporte e desenvolvimento é algo aclarado pelo entrevistado OPE. O entrevistado EST.
amplia para o gerenciamento da equipe em geral, citando que às vezes a interação entre
setores e colaboradores é, embora saudável, ainda insuficiente.
Na Subfase do Lançamento a organização precisa alinhar as informações sobre
necessidades reais ou antecipadas de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da
inovação a ser lançada. Para tanto, o entrevistado OPE. traz que a colaboração, cerne desta
ação, ainda é pouco ofensiva na IPQ, agindo muito mais por demanda do cliente do que oferta
da empresa. O entrevistado TAT. reforça e exemplifica: ―Normalmente o cliente liga e a
gente pega o relatório no sistema, manda para avaliação e espera ver se os gestores vão dizer
se tem condição de fazer ou não. Criamos uma ocorrência no SGI e é neste sistema que
registramos tudo‖.
O questionário aplicado aos demais colaboradores relata que a conexão das
informações se dá de maneira mais involuntária (4/8 colaboradores), e frequentemente de
forma individual, coletiva e intraorganizacional. (4/8 colaboradores).
A integração das informações entre setores nesta subfase traz a colaboração, consoante
os entrevistados, por meio do uso de tecnologias que permitem tal interação, seja pelo Trello,
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Google Docs., redes sociais e e-mail, para interação interna e externa, e os mesmos, acrescido
do fórum de discussões, para interações dentro da empresa.
O entrevistado EST. faz um depoimento que aponta fortemente a colaboração na IPQ
quando fala do reconhecimento do preparo dos ambientes interno e externo para o
lançamento da inovação:
Acho que o Momento DR, feito de forma colaborativa e informal, vai apontando
muito quais as prioridades e no que temos de focar, como melhoramento de
processos e fluxos de trabalho. Pegamos também feedback dos clientes e isso
ajuda. Já fizemos pesquisa, por exemplo, em relação a atendimento (chat, Skype)
tempo, qualidade de atendimento e isso nos ajuda a saber no que devemos focar,
melhorar. Em relação a produto é raro você colocar esforço e ficar segurando
aquele lançamento. Tem de ver o momento certo para lançar, o mais estratégico .

No lançamento da inovação a adequação a mudanças é algo inerente a projetos desta
natureza. Na IPQ a colaboração (seja do cliente interno ou externo) ocorre e é fator de
diferença, porque é a partir dele que as mudanças são realizadas.
Quanto aos desafios e viabilizadores nesta subfase, o entrevistado OPE. confessa que
o quesito colaboração da IPQ com o cliente fica um pouco comprometida, porque ele acredita
que deveria ser mais proativa, mas de forma consentida. Isso proque para ele: ―[...] Tem
cliente que assim que chega a atualização nova ele mexe e liga para gente; mas tem cliente
que não mexe. Neste caso acho que o perfil do cliente influencia muito‖.
O entrevistado EST. também traz um desafio para a colaboração sustentado
exatamente no uso das TICS. Ele alerta que, por causa das tecnologias, a empresa tem menos
contato físico com o cliente, o que dificulta um pouco mais o processo de empatia, tão
importante na Subfase do Lançamento da inovação. Esta ressalva do entrevistado EST.
conflita com aspectos de colaboração que contam com o compartilhamento, a correalização, a
coordenação, comunicação e interação entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona; aspectos estes
que preveem ser trabalhados e viabilizados em quaisquer fases do processo de inovação.
Em coleta via Diário de Anotações (abril e junho de 2017) a colaboração se fez
presente tanto na aquisição de novas informações sobre a inovação em desenvolvimento,
quando usaram a técnica do brainstorming; quanto na execução dos projetos, em que todos os
colaboradores participaram e sinalizaram, presencialmente, os status de suas tarefas; e no
lançamento da inovação, quando juntos criaram uma sequencia lógica de ação comercial que
prevê a integração e co-participação dos diferentes setores da organização.
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4.1.4.4 Fase da Aprendizagem
4.1.4.4.1 Descrição geral da Fase da Aprendizagem
A fase da aprendizagem na IPQ considera aspectos como a percepção do grau de
aceitação ou rejeição da inovação no mercado, a forma como a empresa organiza e utiliza
estas informações, e as potencialidades e limitações mais comuns reconhecidas pela mesma
no desenvolvimento dos projetos de inovação.
Para o entrevistado OPE., a empresa identifica e representa o grau de aceitação ou
rejeição da inovação no mercado por meio da apropriação, pelo mercado, das tecnologias
geradas pela empresa e investigação via questionário. Ele acrescenta que as informações desta
natureza coletadas normalmente são digitadas em excel e guardadas em uma pasta
compartilhada.
O entrevistado TAT. afirma que esta identificação ocorre pela ligação (voluntária) do
cliente para dar algum feedback, mas que eles normalmente só ligam para emitir os feedbacks
negativos.
Já o entrevistado EST. traz uma postura mais proativa da IPQ. Ele comenta que
depois que se entrega o produto a empresa busca informações sobre o bom desempenho do
mesmo, via visita presencial. Ele acrescenta que as próprias conversas internas dizem muito
sobre o feedback.
A IPQ utiliza internamente as informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da
inovação no mercado via compartilhamento interno, registro digital em uma pasta
compartilhada (entrevistado OPE.), por meio da geração de uma ocorrência no SGI
(entrevistado TAT.), e com discussão das informações para decidir sobre preço, marketing,
posicionamento do produto no mercado entre outros aspectos (entrevistado EST.). Este
último entrevistado traz ainda que quando se trata de informações acerca do produto principal
da empresa (SGN), as ligações ficam registradas no atendimento. Ele adiciona que às vezes a
empresa usa o Google Docs e o Trello para gerenciamento e distribuição das informações.
Os colaboradores da IPQ respondentes do questionário afirmam que, frequentemente,
a empresa utiliza as informações acerca do grau de aceitação/rejeição da inovação lançada
para nova tomada de decisão (6/8 colaboradores), e para transformar em inteligência de
negócio (4/8 colaboradores).
No quesito potencialidades (forças/acertos) e limitações (fraquezas/erros) mais
comuns reconhecidas na empresa no desenvolvimento dos projetos de inovação, a IPQ
apresenta como pontos fortes a customização dos seus produtos/serviços; a capacidade de
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fazer com que o cliente enxergue que tem uma proposta de valor no produto/serviço; o
aproveitamento dos aspectos revisados; a facilidade na aquisição de novos conhecimentos; um
bom desenvolvimento da capacidade produtiva; boa capacidade gerencial (entrevistado
OPE.);a colaboração intraorganizacional; boa capacidade tecnológica (entrevistado TAT.);
uma liderança voltada para o movimento da inovação; o perfil criativo e adaptável dos
colaboradores; e um bom nível de conhecimento (maturidade) da empresa (entrevistado
EST.).
Já como fraquezas ou pontos de melhoria foram mapeados na IPQ a ausência de um
efetivo CRM para melhor geração de demanda; maior interação com o cliente em diferentes
momentos do processo de inovação (entrevistado OPE.); melhor capacidade operacional, o
eu representaria o envolvimento de todos com a inovação (entrevistado TAT.); melhor
capacidade transacional, representando maior conexão com o mercado.
A pesquisa via questionário desponta as seguintes potencialidades

(forças)

mais

comuns reconhecidas na empresa durante o desenvolvimento da ideia, até chegar à inovação
final, como as mais frequentes (de 4 a 6/8 colaboradores): reaproveitamento do conhecimento
adquirido durante o desenvolvimento da inovação, para outros projetos; aquisição de novos
conhecimentos sobre novos aspectos da inovação criada; melhoria dos canais de distribuição;
capacidade de fazer o cliente (interno/externo) perceber o valor da inovação gerada;
desenvolvimento das capacidades de relacionamento e de colaboração das pessoas na
organização; e o despertar da importância da inovação nos colaboradores.
Outrora, as potencialidades que estes julgam menos frequentes ou que não sabem
opinar (de 2 a 3/8 colaboradores) são: desenvolvimento das capacidades de inovar, produzir e
gerir recursos da organização; desenvolvimento da capacidade tecnológica da organização
(adquirir e usar novas tecnologias); redução do custo de produção; redução de consumo de
matéria-prima em geral; redução de impacto social e ambiental; melhoria da qualidade do
processo produtivo.
Nesta fase interessa refletir aspectos relacionados à capacidade da empresa de
aprender com as ações/lições que emergem do processo de inovação, destacando-se como
desafios, na IPQ: a manutenção de uma rotina de inovação; a proatividade (postura mais
ofensiva) do colaborador para as ações de inovação (entrevistado OPE.); a aquisição e
apropriação de alguma tecnologia que ajude na socialização do conhecimento; a motivação
intraorganizacional (entrevistado TAT.); e a disciplina para coletar informações e gerar
inteligência de negócio (entrevistado EST.).
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De outra forma, os entrevistados também revelam viabilizadores na aprendizagem em
si durante o processo de inovação na IPQ, tais como: uma postura de compartilhamento das
informações e conhecimentos (entrevistado OPE.); a predisposição para ajudar o outro; a
aceitação para discussões/reconhecimento dos erros e acertos durante o processo de inovação
(entrevistado TAT.); e a realização de capacitações para fomentar o conhecimento
(entrevistado EST.).

4.1.4.4.2 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
ELEMENTO PROCESSO: FLUXO INFORMACIONAL

INFORMAÇÃO
COLETADA
EXTERNAMENTE

Figura 69- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação IPQ- FASE DA APRENDIZAGEM
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA
AO PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações
(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
A IPQ gere esta etapa na
aprendizagem durante o processo
de inovação por meio da
verificação da apropriação, pelo
mercado, das tecnologias geradas
pela empresa.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

(G. Inf.) Tratamento
A IPQ gere esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação via
questionário, ligação (voluntária) do cliente
para dar algum feedback, busca proativa de
feedback via visita presencial, e conversas
internas na IPQ.

A IPQ gere esta etapa na aprendizagem durante o
processo de inovação por meio compartilhamento
interno, registro digital em uma pasta
compartilhada, e via geração de uma ocorrência no
SGI.

(G. Inf.) Distribuição
A IPQ gere esta etapa na aprendizagem durante o
processo
de
inovação
por
meio
do
compartilhamento entre os membros, das
ações/lições aprendidas, via Google Docs., Trello,

(G. Inf.) Armazenamento

(G. Inf.) Uso

A IPQ gere esta etapa na aprendizagem durante o processo de
inovação por meio do registro, muitas vezes em excel, das
informações, armazenando-os em uma pasta virtual
compartilhada, no Diretório de Inovação da IPQ. As informações
também ficam automaticamente registradas nas ferramentas de
compartilhamento, como Google Docs. e Trello.

A IPQ gere esta etapa na aprendizagem durante o
processo de inovação por meio da discussão das
informações para decidir sobre preço, marketing,
posicionamento do produto no mercado entre outros
aspectos. A empresa também usa as informações
acerca do grau de aceitação/rejeição da inovação
lançada para nova tomada de decisão e para
transformar em inteligência de negócio.

(G. Inf.) Descarte
A IPQ gere esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação na medida em que não
há alinhamento das informações e conhecimentos relacionados às tecnologias em
desenvolvimento com o mercado.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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ELEMENTO

FERRAMENTAS:

SOFTWARES

SOCIAIS/FERRAMENTAS

COLABORATIVAS
Na fase da aprendizagem da IPQ, durante a identificação e representação do grau de
aceitação ou rejeição da inovação no mercado, o uso de tecnologias na IPQ se manifesta,
segundo o entrevistado OPE., por meio de pesquisas junto o cliente por telefone, e-mail ou
questionário. O mesmo traz a tecnologia como suporte para o arquivamento, em uma pasta
digital compartilhada.
O entrevistado TAT. reafirma o uso do e-mail e telefone e traz também, de forma
bem menos usual, o uso do Skype para atender algumas demandas.
Até aqui percebe-se que as tecnologias utilizadas não trazem propriedades
colaborativas, a exemplo da geração conjunta e auto organização de conteúdo online das
informações coletadas.
Na utilização interna das informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da
inovação no mercado, os entrevistados TAT. e EST. comentam da criação de ocorrências e
registro de feedbacks no SGI da IPQ, e acrescentam o uso do Trello e Google Docs. para
gerenciamento e distribuição das informações. Estas duas ultimas tecnologias citadas
apresentam, embora de forma não muito forte na empresa, aspectos de natureza colaborativa,
permitindo o compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e ideias, entre
atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea e geralmente
espontânea.
Os demais colaboradores cujo questionário foi aplicado revelam que o uso das
informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da inovação se dá, igualmente, de forma
presencial e virtual, e de maneira informal (4/8 colaboradores).
A limitação inerente ao desenvolvimento dos projetos de inovação se revela na IPQ
pela declaração, do entrevistado OPE., de funcionalidades limitadas do SGN, o principal
produto da empresa. Como potencialidade os três entrevistados citam a boa capacidade
tecnológica da empresa para desenvolver os projetos de inovação, como o uso da
metodologia Scrum, que ajuda na aprendizagem, na medida em que traz lições aprendidas e
nos faz a reflexão dos erros e acertos.
Em investigação via questionário, os demais colaboradores manifestam que a
organização gerencia (analisa, usa, compartilha) as potencialidades e limitações elencadas
nesta fase normalmente de forma presencial e informal, por meio do uso, por exemplo, de
jogos interativos, de ideação, preenchimento de templates e realização de eventos. (4/8
colaboradores)
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No processo de aprendizagem em si o entrevistado TAT. evoca uma carência no
quesito tecnológico. Ele declara:
Eu acho que é necessário usar algum tipo de tecnologia para socializar o
conhecimento (ferramenta colaborativa). Isso ajudaria a que o setor de Suporte
ficasse mais socializado das informações que estão acontecendo no momento,
porque como hoje é mais presencial nós não conseguimos esse compartilhamento
todo o tempo.

O entrevistado EST. declara que na própria metodologia Scrum usada pela empresa
há um processo de aprendizagem, pois por meio dele reflete-se, ao término de cada ciclo, as
lições aprendidas. O mesmo entrevistado acredita que a discussão e o armazenamento das
informações reflete o aprendizado, e neste caso o uso do WhatsApp e do Fórum de Inovação
IPQ espelha estas duas ações simultaneamente.

ELEMENTO PESSOAS: COLABORAÇÃO
Na fase da aprendizagem, durante a identificação do grau de aceitação ou rejeição da
inovação, a colaboração é percebida quando o entrevistado OPE. cita que as informações
coletadas acerca deste quesito são compartilhadas entre todos na organização. O mesmo
entrevistado traz como exemplo a Parede de Inovação IPQ (figura 70), cujo objetivo é
disseminar os pilares e as metas da empresa entre todos os colaboradores, de forma visual e
permanente.
Figura 70- Parede de Inovação IPQ

Fonte: Empresa IPQ (2017)
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Já o entrevistado TAT. traz a colaboração pela interação com o cliente, que para ele é
a fonte de informação externa, sinalizando, entretanto, que, em muitos casos, a interação não é
voluntária.
Ao utilizar internamente as informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da
inovação, os três entrevistados trazem o compartilhamento entre todos na organização como
requisito básico para o uso da informação coletada. O entrevistado EST. exemplifica:
Uma vez percebendo a aceitação/rejeição partilhamos as informações. No caso do
SGN as informações são partilhadas entre a equipe envolvida com aquele recurso a
ser desenvolvido. Em relação a pesquisa para avaliação de suporte, por exemplo,
isso foi aberto para toda a empresa e analisamos em conjunto, com profissionais da
área de suporte. Geralmente a discussão é bem aberta.

Na fase da aprendizagem, refletir as potencialidades e os limitadores da organização
durante o desenvolvimento do processo de inovação como um todo, bem como o que dificulta
e viabiliza o processo de aprender em si mesmo são aspectos que devem ser contemplados sob
o ponto de vista da colaboração.
O entrevistado OPE. traz que a colaboração auxilia muito na reflexão das lições
aprendidas porque há, na organização, o registro das informações no SGI, onde todos tem
acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. Ainda como potencialidades o entrevistado
destaca a aquisição de novos conhecimentos, que ele revela como recorrente na organização.
Sincronicamente afirma a capacidade de colaboração e gerencial da IPQ como pontos fortes.
O entrevistado TAT. corrobora esta última constatação, porém com uma ressalva: ―A
capacidade de colaboração é alta porque quando há a demanda as pessoas atendem.
Entretanto, às vezes não tem como trazer muita coisa porque as vezes estamos meio isolados.
E também quando o dia está ‗abafado‘, cheio de tarefas, não temos como ajudar‖.
O entrevistado EST. cita como força a predisposição dos gestores para a formação de
uma cultura inovadora, debruçando um olhar inclusive para a motivação interna nesta direção.
Isso traz especialmente dois aspectos de colaboração presentes na literatura, a coordenação e a
comunicação das ações de inovação.
Em coleta via Diário de Anotações (abril e junho de 2017) pode-se perceber aspectos
de colaboração para aprendizagem quando os participantes comentaram acerca de alguns
produtos na pauta de inovação da IPQ com base em suas experiências, o que revela a troca de
informações (voluntária ou involuntariamente), entre atores que constroem e realizam ações e
projetos de inovação em conjunto, levando em conta a reflexão das ações/lições aprendidas.
Em se tratando do que dificulta e viabiliza o processo de aprender em si mesmo, os
aspectos contemplados na IPQ sob o ponto de vista da colaboração são: desafios- a
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dificuldade no cumprimento de uma rotina que convirja para uma cultura inovadora
(entrevistado OPE.); a ausência de constante motivação intraorganizacional, porque às vezes
a empresa não comunica as ações de inovação, e isso causa desânimo (entrevistado TAT.);
viabilizador- a acessibilidade da empresa (pouca hierarquização) para participação nas ações
de inovação (entrevistado EST.); e a predisposição dos colaboradores para o
compartilhamento.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.2.1 Fase da Procura
4.2.1.1 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
4.2.1.1.1 Elemento Processo: Fluxo Informacional

Figura 71- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação dos casos - FASE DA PROCURA
INFORMAÇÃO
COLETADA
EXTERNAMENTE

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações
(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa na
captação de oportunidades de inovação em
geral visando a manutenção e o
crescimento da empresa no mercado por
meio da promoção de inovações
(produto/serviço),
principalmente
organizacionais. As pressões competitivas
justificam tal objetivo, incitando, nas
mesmas, a execução de uma estratégia
defensiva e, em menor escala, ofensiva.
Para adquirir tal vantagem competitiva as
empresas buscam, em particular, analisar
aspectos relevantes do seu processo;
mapear as ―dores‖ da organização; criar
possibilidades de investir recursos no
próprio projeto da empresa; usar, de forma
mais otimizada os recursos da organização;
e ajudar na solução do que o cliente deseja
da melhor forma possível. Apenas uma
empresa citou a identificação de
oportunidades para auxílio na tomada de
decisão da organização frente ao
desenvolvimento das inovações.

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

As quatro empresas gerem esta etapa na
captação de oportunidades de inovação em geral
via reuniões presenciais internas (raramente
virtuais), com suporte de templates de inovação;
interação com o ambiente externo, seja por meio
da participação em eventos ou interação com o
cliente (exemplo: reuniões formais/informais e
mentorias); e tendo o suporte de algumas
ferramentas tecnológicas (a maioria de natureza
colaborativa), tais como pesquisas na internet,
especialmente nas redes sociais; coleta
colaborativa via banco de ideias criado pela
empresa, tendo como canal de veículo fórum,
INTRANET, sistema de gestão interna próprio
da empresa, Trello, ou Google Drive; e coleta de
informações com o cliente via formulários
(Google Forms).

(G. Inf.) Tratamento
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de
oportunidades de inovação em geral por meio do uso de
templates para sistematizar as informações coletadas e
avaliar o seu alinhamento com o propósito da
organização. Para suporte a este tratamento todas as
empresas usam, ainda, ferramentas colaborativas que
possuem como características centrais o desenho, a
organização (categorização) e o acompanhamento, de
forma compartilhada, das ações de inovação, a exemplo
do Trello (kanban), MindMeister, ASANA, SLACK,
RYVER, fórum e sistema de gestão interno.

(G. Inf.) Distribuição
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de
oportunidades de inovação internamente, em geral, de
forma muito mais virtual do que presencial. Quando
presencial, as informações se distribuem via reuniões
informais e voluntárias, e quando virtual usa-se
ferramentas com e sem natureza colaborativa, tais como
INTRANET, Trello, WhatsApp, e-mail (atas), Google
Drive, ASANA, SLACK, RYVER, fóruns e sistema de
gestão interno. Apenas uma empresa ressaltou a
distribuição da informação externamente, via WhatsApp.

(G. Inf.) Uso
(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de
inovação em geral por meio do uso de ferramentas de natureza
colaborativa, exercendo, na maioria dos casos, a dupla função de interação
entre atores e repositório de informações, tais como a INTRANET, Trello,
ASANA, Google Forms, SLACK, RYVER, fórum, sistema de gestão
interno, e e-mail. Destacam-se algumas ferramentas que tem por função
somente o armazenamento das informações, sem interação síncrona entre
atores, a exemplo do Google Drive, MindMeister, servidor da empresa,
Política de Inovação e Diretório de Inovação da empresa.

As quatro empresas gerem esta etapa na captação de
oportunidades de inovação em geral por meio da troca de
informações internas e externas à organização (voluntária e
involuntariamente) que permitem encontrar novo
conhecimento a ser usado para identificação de
oportunidades. No ambiente interno tal troca ocorre, em
geral, via reuniões informais e voluntárias, tendo, em duas
empresas, o suporte de ferramentas colaborativas, como
INTRANET, Google Drive, ASANA, SLACK. No ambiente
externo o uso se dá pela troca via participação presencial em
eventos, reuniões com clientes (esporádico) e monitoramento
das mídias sociais.

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em geral tendo como critério
o desalinhamento com o que se propõe à manutenção e o crescimento da empresa no mercado por meio da
promoção de inovações (produto/serviço), principalmente organizacionais.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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(G. Inf.) Identificação de necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em
geral visando a manutenção e o crescimento da empresa no mercado por meio da promoção
de inovações, principalmente organizacionais. As pressões competitivas justificam tal
objetivo, incitando, nas mesmas, a execução de uma estratégia defensiva e, em menor escala,
ofensiva. Tal posicionamento estratégico converge para o que traz Terence e Escrivão Filho
(2010), quando abordam o planejamento de pequenas empresas voltado para a criação de
estratégias informais, reativas e associadas à sobrevivência.
Para que se tenha essa vantagem competitiva – que, conforme Nonaka e Takeuchi
(1997), decorre da criação do conhecimento -, as empresas buscam, em particular, analisar
características específicas do seu processo, ação sustentada por Dosi, Freeman, Nelson e
Soete (1998), que citam que o processo de inovação pode se caracterizar pela realização de
atividades que convergem para a criação de algo novo. Essa análise dos processos
organizacionais também remete ao Manual de Oslo, da OCDE (2005), que a isso define como
inovação em processo, e implica em mapear os problemas da organização, criar possibilidades
de investir recursos no próprio projeto da empresa e usar melhor os recursos organizacionais,
o que Afuah (2003) traduz também como inovação, pois implica em diminuir custos,
melhorar atributos ou, ainda, trazer algo inexistente no mercado. Por fim, inovar nos
processos organizacionais também implica em ajudar a solucionar os anseios do cliente da
melhor forma possível, o que configura o atendimento da demanda externa abordada por
Sarkar e Carvalho (2006), quando caracterizam a inovação como a conjugação de
competências, conhecimentos e recursos impulsionados, dentre outros aspectos, pelo
mercado. Cabe ressaltar que esse entendimento está de acordo com Drucker (1986), que trata
da inovação como um instrumento específico dos empreendedores para gerar algo novo que
se adapte às necessidades dos clientes. Apenas uma empresa citou a identificação de
oportunidades para auxílio na tomada de decisão da organização frente ao desenvolvimento
das inovações.

(G. Inf.) Obtenção das informações
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em
geral via reuniões presenciais internas (raramente virtuais), com suporte de templates de
inovação; interação com o ambiente externo, seja por meio da participação em eventos ou
interação com o cliente (exemplo: reuniões formais/informais e mentorias); e tendo o suporte
de algumas ferramentas tecnológicas (a maioria de natureza colaborativa), tais como
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pesquisas na internet, especialmente nas redes sociais; coleta colaborativa via banco de ideias
criado pela empresa, tendo como canal de veículo fórum, INTRANET, sistema de gestão
interna próprio da empresa, Trello, ou Google Drive; e coleta de informações com o cliente
via formulários (Google Forms). A etapa ocorre, na fase da procura no processo de inovação,
como elenca Beal (2012), capturando informações de fontes externas e internas, em diferentes
mídias e formatos.
Outra fonte de evidência desta etapa, consoante Beal (2012), identificada na fase da
procura, é a criação de convenções de identificações para a informação criada ou recebida, a
exemplo dos diversos templates de inovação utilizados pelos casos em estudo (exemplo:
BMG- Bussiness Model Canvas, Proposta de Valor, Radar da Inovação, Jornada com o
cliente, entre outros).
Há também o estabelecimento de estratégias para escolha das origens das informações
a serem capturadas, na medida em que esta captura é feita, em geral, de forma colaborativa e
de diferentes maneiras no ambiente interno e externo. Neste ínterim, o monitoramento
ambiental trazido por Beal (2012) - coleta e análise no ambiente interno e externo - também é
evidenciado.

(G. Inf.) Tratamento
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em
geral por meio do uso de templates para sistematizar as informações coletadas e avaliar o seu
alinhamento com o propósito da organização. Para suporte a este tratamento todas as
empresas usam ferramentas colaborativas que possuem como características centrais o
desenho, a organização (categorização) e o acompanhamento, de forma compartilhada, das
ações de inovação, a exemplo do Trello (kanban), MindMeister, ASANA, SLACK, RYVER,
fórum e sistema de gestão interno. Tal postura dos casos analisados converge para o processo
de organização, formatação, estruturação, classificação, análise, síntese e apresentação das
informações nesta etapa do ciclo de vida da informação trazida por Beal (2012).
É possível perceber nesta etapa, na fase da procura, uma identificação da melhor
forma de se apresentar a informação, adequação do estilo e adaptação da linguagem, bem
como classificação/categorização das informações - fontes de evidências trazidas por Beal
(2012) -, visto que os templates de inovação, a exemplo do template Matriz de Priorização da
Ideia, amplamente usado pelos casos analisados, facilita e organiza a explanação dos
conceitos, embora não haja, entretanto, uma padronização de termos e nível de detalhamento
adequado, como discute Beal (2012).
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Na classificação da informação quanto aos requisitos de segurança (BEAL, 2012), há,
nesta etapa, na fase da seleção dos casos analisados, especialmente a separação das
informações e sistemas de acordo com seus requisitos próprios de proteção, porque a
classificação da informação sob cada uma das perspectivas é independente, ou seja, advém,
nesta fase do processo de inovação, das mais variadas fontes e formatos.

(G. Inf.) Distribuição
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação
internamente, em geral, de forma muito mais virtual do que presencial. Quando presencial, as
informações se distribuem via reuniões informais e voluntárias, e quando virtual usa-se
ferramentas com e sem natureza colaborativa, tais como INTRANET, Trello, WhatsApp, email (atas), Google Drive, ASANA, SLACK, RYVER, fóruns e sistema de gestão interno.
Apenas uma empresa ressaltou a distribuição da informação externamente, via WhatsApp, o
que torna menos evidente o aspecto desta etapa trazido por Beal (2012) relacionado a gestão
da distribuição contemplando decisões e processos relacionados à divulgação das informações
para terceiros (clientes, investidores, fornecedores e imprensa), de modo a equacionar as
necessidades de comunicação e de intercâmbio das informações com os públicos externos.
A forma como se dá esta etapa na fase da procura traz como fonte de evidência no
ciclo de vida da informação, de Beal (2012), a distribuição da informação pelo método de
divulgação, via reuniões presenciais, informais e voluntárias, e de busca, quando aciona os
colaboradores via ferramentas colaborativas.
A distribuição da informação na fase da procura, muitas vezes descerimoniosa, nos
casos analisados, também revela a exploração de canais baseados em sistemas muito mais
pessoais e informais, do que os informatizados, ambas fontes de evidências aclaradas por Beal
(2012). Já o mecanismo de busca e localização da informação, ação contemplada pela
literatura nesta etapa do ciclo de vida da informação, ainda se configura de forma carente, na
medida em que foi apontado, pelos casos em geral, a dificuldade de sistematização das
informações.

(G. Inf.) Uso
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em
geral por meio da troca de informações internas e externas à organização (voluntária e
involuntariamente) que permitem encontrar novo conhecimento a ser usado para identificação
de oportunidades. No ambiente interno tal troca ocorre, em geral, via reuniões informais e
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voluntárias, tendo, em duas empresas, o suporte de ferramentas colaborativas, como
INTRANET, Google Drive, ASANA, SLACK. No ambiente externo o uso se dá pela troca
via participação presencial em eventos, reuniões com clientes (esporádico) e monitoramento
das mídias sociais. O uso da informação nesta fase do processo de inovação possibilita
ascender o aspecto que Beal (2012) traz relacionado ao conhecimento dos ambientes interno e
externo da organização para, de posse das informações, atuar neles, alterando-os. Isso ocorre
nos casos analisados quando as oportunidades de inovação e ideias coletadas nesta fase são, a
posteriori, analisadas e selecionadas para dar início ao desenvolvimento de projetos de
inovação que podem resultar em inovações conforme tipificadas pelo Manual de Oslo
(OCDE, 2005).
Não é possível, entretanto, observar de forma clara nesta etapa, na fase da procura, a
identificação da maneira como um integrante da organização procura, absorve e digere a
informação antes de tomar uma decisão, fonte de evidência abarcada por Beal (2012) e que
pode ser melhor observada na fase da seleção. A forma criativa, recursiva e informal, a
exemplo dos jogos de inovação e técnicas de brainstorming, usadas pelos casos em geral para
a fase da procura, explica não haver certa linearidade e clara identificação destes aspectos.
Outra fonte de evidência de Beal (2012) a destacar nesta etapa é a identificação do
estímulo ao comportamento benéfico, seja como o uso da informação relevante durante o
processo decisório, seja como o desencorajamento de atitudes indesejadas no uso da
informação, aspectos contemplados nesta etapa na fase da procura, nos casos analisados, pela
Política de Inovação, um documento construído no âmbito da consultoria JOIN, que explicita
as regras que regulam a participação dos colaboradores da empresa nas atividades de inovação
lá elencadas. Tal política, além de ser elaborada de forma colaborativa, é fundada no
conhecimento, na criatividade, e via gamificação, o que estimula ainda mais aspectos de
colaboração no ambiente de trabalho.

(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em
geral por meio do uso de ferramentas de natureza colaborativa, exercendo, na maioria dos
casos, a dupla função de interação entre atores e repositório de informações, tais como a
INTRANET, Trello, ASANA, Google Forms, SLACK, RYVER, fórum, sistema de gestão
interno, e e-mail. Destacam-se algumas ferramentas que tem por função somente o
armazenamento das informações, sem interação síncrona entre atores, a exemplo do Google
Drive, MindMeister, servidor da empresa, Política de Inovação e Diretório de Inovação da
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empresa. Ao se analisar as fontes de evidências (BEAL, 2012) verifica-se que o
armazenamento se caracteriza, na fase da procura nos casos analisados, pela busca por
atividades que visam muito mais manter a disponibilidade do que a integridade das
informações, visto que as ferramentas colaborativas, ao tempo em que permitem o acesso
simultâneo para consulta, permitem também o acesso de mesma ordem para alteração.
Nestas evidências verifica-se, ainda, certa ausência de identificação da estratégia
adequada para o armazenamento, visto que em muitos casos a mesma ferramenta que é
utilizada para interação entre atores também é usada como repositório de informações.

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na captação de oportunidades de inovação em
geral tendo como critério o desalinhamento com o que se propõe à manutenção e o
crescimento da empresa no mercado por meio da promoção de inovações (produto/serviço),
principalmente organizacionais. Esta etapa se configura, na fase da procura, a visibilidade dos
recursos informacionais importantes. Não se evidencia aqui critérios explícitos relacionados a
normas legais, políticas operacionais e exigências internas para o descarte, fontes de
evidências de Beal (2012).

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(FI): O Fluxo Informacional possibilita identificar itens necessários e
atrativos das informações internas e externas à organização relevantes ao processo de
inovação.
Pressuposto 2(FI): O Fluxo Informacional possibilita desenvolver atividades de
captação, tratamento, distribuição, uso/reuso/desuso e armazenamento eficientes de
informações internas e externas à organização relevantes ao processo de inovação.
Pressuposto 3(FI): O Fluxo Informacional fomenta um ambiente inovador no qual
ocorra uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão de etapas, registro
de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas à organização para
capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.
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4.2.1.1.2 Elemento Ferramentas: Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
Nas empresas em geral há a presença de diversos tipos de ferramentas tecnológicas
para apoio à captação de oportunidades de inovação.
Percebe-se nesta fase, especificamente para captação de informações e ideias
pertinentes à inovação, o forte papel das redes sociais (especialmente Facebook), do
ecossistema da Google (Google Forms, Google Drive, Google Trends), a consulta a diversos
sites específicos alinhados ao negócio da organização (sites de notícias, cases, cursos,
entrevistas, artigos científicos), bem como blogs, e o uso ou criação de ferramentas modeladas
com e pela própria organização para captação e troca de ideias que podem se configurar em
oportunidades de inovação, a exemplo do RYVER, INTRANET, Banco de Ideias Virtual
(baseado em fóruns), e o SisJOIN, um software colaborativo que pode ser personalizado por
cada organização.
Nestas ferramentas utilizadas pelos casos analisados na fase da procura,
especificamente para a obtenção de informações, o uso das redes sociais, como traz McAfee
(2010), facilita o rastreamento das informações e a identificação dos autores.
Um outro aspecto que pode ser sugerido a partir da percepção do uso das redes sociais
nestas MPEs, é, como expõe McAfee (2010), a combinação das redes com ferramentas de
autoração (exemplo: blogs) e pesquisa distribuída (exemplo: fóruns) para facilitar as consultas
e solução de problemas, o que é bem conveniente para esta fase do processo de inovação.
Dentre as demais ferramentas acima citadas para captação de oportunidades de
inovação, diversas propriedades materiais dos Softwares Sociais/ferramentas colaborativas,
elencadas por McAfee (2010) foram identificadas, tais como a autoração, que prevê a geração
de conteúdo online para um público amplo (redes sociais, blogs, banco virtual de ideias);
edição e grupo, como o que viabilizam os fóruns de discussão criados por um dos casos
analisados, bem como o Google Docs. e o Google Drive; pesquisa distribuída, via Banco de
Ideias Virtual e o SisJOIN; e a auto-organização, que, consoante a autora, é a capacidade dos
usuários de criar comunidades e recursos valiosos e moldá-los ao longo do tempo, de forma
espontânea e evolucionária, a exemplo do RYVER e INTRANET, para comunicação interna,
e Google Trends, que faz pesquisa de tendência.
Tais tecnologias possibilitam, para esta fase do processo de inovação, uma maneira
eficaz de reunir inteligências e exercitar a cooperação na construção de conteúdo, consoante
destaca Castells (2005).
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O registro e acompanhamento das informações coletadas nesta fase mostram ser
imprescindível o uso de ferramentas tecnológicas de natureza colaborativa, destacando-se o
Trello (Kanban), Evernote, INTRANET, Google Drive, MindMeinster, ASANA, SLACK,
RYVER, o Dropbox e, em 1 caso, um fórum de inovação e uma pasta compartilhada em
diretório criados por uma organização.
Interessa ressaltar que a maioria das tecnologias utilizadas para este registro possuem,
em geral, uma dupla função, a de coleta/troca e, simultaneamente, armazenamento das
informações, e que são, em geral, ferramentas de terceiros, e não criadas pela própria
organização.
A forma como se dá o registro das informações coletadas nesta fase reforça algumas
características de ferramentas desta natureza trazidas por Machado (2009), tais como, a
possibilidade de produção compartilhada, a utilização de ferramenta para atividades
particulares ou coletivas, a construção coletiva do conhecimento, e a formação de
comunidades virtuais que compartilham interesses comuns, ao mesmo tempo em que não
evidencia outras características, a exemplo da gratuidade das ferramentas, que atinge apenas
até certo estágio de uso, o aperfeiçoamento de ferramentas com mais possibilidades, tendo
contribuição máxima dos próprios usuários, visto que muitas empresas ainda utilizam
ferramentas prontas ou, se as criam, possuem funcionalidades dispersas, o que dificulta o
aperfeiçoamento da mesma; e a possibilidade de interfaces amigáveis com o usuário,
elemento não muito reforçado pelos atores entrevistados nos casos analisados.
Ao refletir sobre desafios e viabilizadores mais comumente encontrados durante a
identificação e captação das oportunidades de inovação, os casos em geral demonstram que as
tecnologias são viabilizadores nesta fase na medida em que são facilmente apropriadas pela
organização (dada a natureza da sua atividade), também porque permitem o acesso facilitado
às mais variadas fontes e informações, e possibilitam rápida adaptação à realidade das
empresas e seu entorno. O desafio destacado por duas empresas é a identificação de uma
tecnologia que otimize o registro e o monitoramento das ideias incialmente captadas, porque
elas tendem a embater, a longo prazo, com as rotinas organizacionais, o que diverge do que
Camargo, Khouri e Giarola (2005) trazem como aspectos que devem estar presentes na
ferramentas de uso organizacional, a fim de oferecer aos seus usuários formas de interação,
facilitando o controle, a coordenação, a colaboração e a comunicação entre as partes
envolvidas que compõe o grupo.
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Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(SS): As ferramentas digitais possibilitam a captação, a construção
(individual ou coletiva), a distribuição de atribuições, e o compartilhamento (de informações,
saberes, conhecimentos, competências, experiências e ideias internas e externas à organização
relevantes ao processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva.
Pressuposto 2(SS): As ferramentas digitais fomentam um ambiente inovador no qual
ocorra, espontaneamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão
de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas
à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea
ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva para capacitação e aprendizagem
inovativa intra e interorganizacional.

4.2.1.1.3 Elemento Pessoas: Colaboração
Nos casos pesquisados a colaboração para busca por oportunidades de inovação ocorre
muito mais intra e do que interorganizacionalmente. Em geral, quando a colaboração ocorre
dentro da organização, as empresas realizam reuniões presenciais, informais - tendo o suporte
de diversos templates impressos de inovação para uso colaborativo, ou a prática de jogos de
inovação -, normalmente entre atores concentrados geograficamente, e com participação
voluntária, confirmando o que Lin (2007) traz sobre o tema, sobretudo quando os
colaboradores são os próprios interlocutores das reuniões. Neste espaço há o uso de
plataformas que permitem a troca de informações entre atores dispersos, como já citado na
seção anterior.
A formação de uma Comissão Técnica de Inovação nas empresas, proveniente da
aplicação da metodologia JOIN, representa o compartilhamento e a correalização de objetivos
de ações ou projetos de inovação, a coordenação e comunicação das atividades de inovação e
interação (síncrona e assíncrona) das ações e informações de inovação, que são aspectos da
colaboração. (OVEN-SMITH; POWELL, 2004; FREEMAN, 1992; HAGEDOORN, 1993; COHEN;
LEVINTHAL, 1990; DECOSTER, 2015; ROHMANN; HEUSCHNEIDER; SCHUMANN, 2014;
ZANINELLI, 2013; ELLIS; GIBBS; REIN, (1991); CORREIA NETO; DORNELAS; VILAR, 2014).
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Quando há colaboração com o ambiente externo para coleta de ideias para inovação,
esta se dá de diferentes formas, seja via troca de informações, materializada por aspectos de
interação ativa entre emissor e receptor, como a participação em eventos e cursos; ou por
compartilhamento de objetivos, para o caso de participação em associações ou instituições (a
exemplo da AMCHAM ou AJE); ou ainda, a correalização de ações e projetos de inovação, a
partir das mentorias e reuniões informais com clientes (projetos de inovação), tendo,
igualmente, o suporte de templates ou a realização de jogos de inovação.
Interessante notar que a colaboração com o ambiente externo na fase da procura, nos
casos analisados, não ocorre como preveem Blaskovich (2008) e Zammuto, et al., (2007), ou
seja, de forma virtual, com interações síncronas e assíncronas entre grupos dispersos, o que
envolve o uso de mídias de comunicação. Em geral, a colaboração netsa fase ainda ocorre de
maneira mais presencial.
A atuação das empresas para a colaboração, seja na modalidade intra e
interorganizacional é, em geral, síncrona, havendo a troca e a reflexão das ações/lições
aprendidas, mas é muito mais voluntária na primeira modalidade do que na segunda.
Outro aspecto importante a destacar na colaboração para captação de oportunidades é
o impacto que o visual impresso tem, visto que todas as empresas acusaram usar templates
físicos para a ação conjunta nesta fase (embora em muitas delas tecnologias tenham sido
adotadas).
Ao analisar a colaboração para o registro das informações nesta fase, percebe-se certa
inconsistência nos casos pesquisados. Em outras palavras, não é possível perceber, de forma
clara, aspectos da colaboração que seriam inerentes a esta tarefa, tais como correalização,
coordenação e comunicação das atividades de inovação, consoante traz, originalmente, Ellis
et al ( 1991). Uma explicação viável para isso é a informalidade com que são coletadas as
informações nesta fase, permanecendo, muitas vezes, retidas nas próprias ferramentas usadas
para comunicação entre os colaboradores, como citadas na seção anterior. Neste caso, tais
ferramentas, embora sejam colaborativas, muitas vezes não organizam as informações, apenas
as registram, aleatoriamente, sem incitar, deste modo, a apropriação, por parte do colaborador,
para o adequado armazenamento.
Ao analisar desafios e viabilizadores mais comumente encontrados nesta fase, os
casos, em geral, revelam que há colaboração, porém esta é muito mais fluida no contexto intra
do que interorganizacional. Tal diagnóstico converge para o que Blomqvist e Levy (2006)
trazem a respeito dos espaços onde a colaboração ocorre, ao declararem que a colaboração
intraorganizacional pode ser um antecedente da colaboração inteorganizacional, na medida
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em que colaborar é o antecedente necessário na construção e administração de
relacionamentos com outras partes, nos níveis individuais, de equipe departamental e
organizacional.
Ainda nos desafios e viabilizadores acerca desta temática, na fase da procura,
acrescentam-se a motivação dos colaboradores para participar das atividades (embora a
disciplina para a rotina ainda seja algo a ser trabalhado); uma liderança inovadora, o que
motiva para a colaboração intraorganizacional e evoca o conceito de Blonqvist (1997) de
confiança, sendo o afeto e o cuidado mútuos elementos necessários à efetiva colaboração; e o
compartilhamento das informações, viabilizado pelo uso de ferramentas colaborativas. O
desafio ainda é, como aclarado, a colaboração interorganizacional, justificada, em um dos
casos, pela falta de informação do mercado.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(C): A colaboração possibilita a construção e a realização, voluntárias
ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 2(C): A colaboração possibilita a coordenação, comunicação e interação,
voluntárias ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 3(C): A colaboração fomenta um ambiente inovador no qual ocorra,
voluntária ou involuntariamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com
revisão de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e
externos à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma
síncrona ou assíncrona, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

4.2.2 Fase da Seleção
4.2.2.1 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
4.2.2.1.1 Elemento Processo: Fluxo Informacional

Figura 72- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação dos casos - FASE DA SELEÇÃO
INFORMAÇÃO
COLETADA
EXTERNAMENTE

INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO
(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta
etapa na seleção das oportunidades
de inovação em geral por meio do
alinhamento da ideia com o
planejamento
estratégico
da
organização,
que
contempla
missão, visão, valores, recursos e
resultados a curto, médio ou longo
prazo. Uma empresa cita a
avaliação de recursos tendo o
suporte de ferramenta colaborativa
(Matriz de Dificuldade x Impacto).

As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação em geral por meio da
coleta de informações presencial, conjunta e
voluntariamente, a exemplo de reuniões informais; e
virtualmente, com apoio de ferramentas de diversas
naturezas (colaboração síncrona e assíncrona), tais
como INTRANET, Skype, WhatsApp, Hangout, blog
e redes sociais.

(G. Inf.) Tratamento
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação em geral por meio do uso de
ferramentas (templates) de análise da ideia (Matriz de
Análise), levando em conta critérios como relevância
(alinhada com o planejamento estratégico da empresa),
viabilidade (econômica e de tempo), capacidade de
desenvolvimento (infraestrutura, sistemas, pessoas,
conhecimento), complexidade, e análise de cenário
externo. Apenas uma empresa citou o uso de ferramentas
virtuais colaborativas (exemplo: ASANA e SLACK)
como suporte nesta etapa, bem como o uso de outros
templates a posteriori (exemplo: BMG e Proposta de
Valor).

(G. Inf.) Distribuição
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação em geral por meio do uso de
ferramentas
virtuais
colaborativas,
tais
como
INTRANET,
Google Drive, Google Docs., RYVER (criação de grupos
para debater ideias), ASANA (espaço para registro de
tarefas), Trello, diretório da empresa, WhatsApp e
Skype. Ao mesmo tempo, todas citam a prática de
reuniões presenciais e informais de compartilhamento.

(G. Inf.) Uso

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de
inovação em geral tendo o suporte de ferramentas virtuais colaborativas
com dupla funcionalidade – interação e repositório de informações -, a
exemplo da INTRANET, Trello, pasta virtual compartilhada, Google
Docs., Google Drive (registro das ideias por categoria de análise),
RYVER (criação de grupos para debater ideias) e ASANA (espaço para
registro de tarefas). Três empresas citam o uso de templates impressos
para armazenamento das informações pertinentes a estas atividades.

As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das
oportunidades de inovação em geral por meio do uso de
templates de inovação (exemplo: Matriz de Análise, BMG,
Proposta de Valor) que, de forma colaborativa,
traduzem/desenham a ideia na forma de um conceito de
inovação compreensível e aplicável à organização.

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em geral por meio da análise do alinhamento
da ideia ao planejamento estratégico da organização. Para isso usam, de forma presencial, voluntária e colaborativa,
templates de inovação como suporte. Normalmente as ideias não selecionadas, por falta de alinhamento, ficam armazenadas,
nas empresas, em repositórios virtuais de acesso simultâneo, como Banco de Ideias, Google Drive, INTRANET, pasta virtual
compartilhada e Trello.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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(G. Inf.) Identificação de necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral por meio do alinhamento da ideia com o planejamento estratégico da organização, que
contempla missão, visão, valores, recursos e resultados a curto, médio ou longo prazo. Uma
empresa cita a avaliação de recursos tendo o suporte de ferramenta colaborativa (Matriz de
Dificuldade x Impacto e Matriz de Priorização). O passo fundamental trazido por Beal (2012)
nesta etapa do ciclo de vida da informação, caraterizado pela identificação das necessidades
de informação dos grupos e indivíduos que integram a organização e de seus públicos
externos, é confirmado na medida em que há um alinhamento nos casos estudados, com os
elementos básicos da organização (missão, visão e valores), acrescido de aspectos que,
indiretamente, estão relacionados a aspectos externos, sendo os resultados.
Beal (2012) prevê, para esta etapa, a identificação de documentos importantes e o
mapeamento da informação disponível; ações que ocorrem, nos casos analisados, por meio do
uso de matrizes (como as anteriormente apontadas) para auxiliar na seleção da melhor ideia
para implantação. Não se percebe, entretanto, nesta etapa, na fase da seleção nos casos
analisados, certa sistematização das informações, o que não deixa muito claro evidenciar
aspectos da informação (BEAL, 2012) relacionados a escassez e redundância, economia de
custos e localização rápida pelo usuário.

(G. Inf.) Obtenção das informações
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral por meio da coleta de informações presencial, conjunta e voluntariamente, a exemplo de
reuniões informais; e virtualmente, com apoio de ferramentas de diversas naturezas
(colaboração síncrona e assíncrona), tais como INTRANET, Skype, WhatsApp, Hangout,
blog e redes sociais. Assim como na fase da procura, esta etapa, durante a fase da seleção,
conta com diversos canais para obtenção das informações. Percebe-se aqui, como traz Beal
(2012), a definição das fontes de informação e critérios de aceitação, na medida em que os
casos mapeados utilizam, nas reuniões, templates com categorias de análise para seleção da
melhor oportunidade de inovação.
Outrora, não se evidencia aqui a identificação da fonte certa de suprimentos, que
declara informação útil, relevante, oportuna e livre de ambiguidade e erro (BEAL, 2012),
visto que as informações são coletadas, nestas empresas, em sua maioria, internamente, e não
junto a potenciais clientes.
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(G. Inf.) Tratamento
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral por meio do uso de ferramentas (templates) de análise da ideia (Matriz de Análise),
levando em conta critérios como relevância (alinhada com o planejamento estratégico da
empresa),

viabilidade

(econômica

e

de

tempo),

capacidade

de

desenvolvimento

(infraestrutura, sistemas, pessoas, conhecimento), complexidade, e análise de cenário externo.
Tais critérios evocam o que Beal (2012) traz como classificação temática da informação, que
leva em conta assuntos, categorias e múltiplas dimensões.
Apenas uma empresa citou o uso de ferramentas virtuais colaborativas (exemplo:
ASANA e SLACK) como suporte nesta etapa, bem como o uso de outros templates a
posteriori (exemplo: BMG e Proposta de Valor), o que reflete duas fontes de evidências de
Beal (2012), a padronização de termos e nível de detalhamento adequado, e a identificação da
formatação e estrutura da informação, ambos os aspectos melhor viabilizados a partir do uso
das TICs.
Na classificação da informação quanto aos requisitos de segurança (BEAL, 2012), há,
nesta etapa, na fase da seleção dos casos analisados, especialmente a separação das
informações e sistemas de acordo com seus requisitos próprios de proteção, porque os
mecanismos de proteção usados para atender aos requisitos de segurança sob uma perspectiva
podem afetar negativamente outras delas. Em outras palavras, na seleção da melhor
oportunidade de inovação deve-se levar em conta aspectos do ambiente interno (exemplo:
fonte de recursos) e externo (proposta de valor para o cliente).

(G. Inf.) Distribuição
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral por meio do uso de ferramentas virtuais colaborativas, tais como INTRANET, Google
Drive, Google Docs., RYVER (criação de grupos para debater ideias), ASANA (espaço para
registro de tarefas), Trello, diretório da empresa, WhatsApp e Skype. Ainda, todas citam a
prática de reuniões presenciais e informais de compartilhamento. De igual forma com a fase
da procura, esta etapa, na fase da seleção, contempla diversos canais de distribuição, porém
amplamente voltados para o público interno. Acresce-se a isso a possibilidade, dado o uso das
diversas ferramentas tecnológicas, inclusive de natureza colaborativa, da disponibilização
eficiente da informação (BEAL, 2012), sem, entretanto, garantir o uso de um sistema de
classificação e recuperação de informações capaz de descrever com clareza os recursos
informacionais existentes e onde estes podem ser encontrados.
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(G. Inf.) Uso
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral por meio do uso de templates de inovação (exemplo: Matriz de Análise, BMG, Proposta
de Valor) que, de forma colaborativa, traduzem/desenham a ideia na forma de um conceito de
inovação compreensível e aplicável à organização. Mais uma vez percebe-se aqui o uso das
finalidades básicas nesta etapa do ciclo de vida da informação, como cita Beal (2012), a saber,
o conhecimento dos ambientes interno e externo da organização e atuação nestes ambientes
(CHAUMIER, 1986).
Outra fonte de evidência de Beal (2012) percebida aqui é a identificação da maneira
como um integrante da organização procura, absorve e digere a informação antes de tomar
uma decisão, na medida em que há um esforço em traduzir a ideia na forma de um conceito de
inovação compreensível e aplicável à organização.
A identificação do estímulo ao comportamento benéfico, explanado por Beal (2012),
também é contemplado aqui nos casos analisados pela Política de Inovação (JOIN).

(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral tendo o suporte de ferramentas virtuais colaborativas com dupla funcionalidade –
interação e repositório de informações -, a exemplo da INTRANET, Trello, pasta virtual
compartilhada, Google Docs., Google Drive (registro das ideias por categoria de análise),
RYVER (criação de grupos para debater ideias) e ASANA (espaço para registro de tarefas).
Três empresas citam o uso de templates impressos para armazenamento das informações
pertinentes às atividades de inovação. Aqui percebe-se a complexidade dessa conservação à
medida que cresce a variedade de mídias usadas para se armazenar essas informações (BEAL,
2012), visto que a dispersão não leva à sistematização e categorização das informações
acuradas na fase da seleção.

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na seleção das oportunidades de inovação em
geral por meio da análise do alinhamento da ideia ao planejamento estratégico da
organização. Para isso usam, de forma presencial, voluntária e colaborativa, templates de
inovação como suporte. Normalmente as ideias não selecionadas, por falta de alinhamento,
ficam armazenadas, nas empresas, em repositórios virtuais de acesso simultâneo, como Banco
de Ideias, Google Drive, INTRANET, pasta virtual compartilhada e Trello. Nesta etapa, na
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fase da seleção, não há, necessariamente, a exclusão, dos repositórios de informação
corporativos, de dados e informações, porque ao passo que Beal (2012) classifica alguns deles
como inúteis, no processo de inovação, como abordado por Tidd e Bessant (2015), todas as
ideias são relevantes, ainda que para uso (ou descarte) futuro.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(FI): O Fluxo Informacional possibilita identificar itens necessários e
atrativos das informações internas e externas à organização relevantes ao processo de
inovação.
Pressuposto 2(FI): O Fluxo Informacional possibilita desenvolver atividades de
captação, tratamento, distribuição, uso/reuso/desuso e armazenamento eficientes de
informações internas e externas à organização relevantes ao processo de inovação.
Pressuposto 3(FI): O Fluxo Informacional fomenta um ambiente inovador no qual
ocorra uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão de etapas, registro
de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas à organização para
capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

4.2.2.1.2 Elemento Ferramentas: Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
Na seleção da oportunidade de inovação a ser desenvolvida as empresas adotam, em
geral, muito mais ações presenciais do que virtuais. No caso de ações presenciais há a
realização de reuniões, cuja participação normalmente é voluntária, tendo o suporte de
templates de inovação.
No caso das iniciativas que envolvem o uso de tecnologias, algumas são utilizadas
para a coleta de novas informações acerca das ideias em análise, mas principalmente para
registro das informações coletadas.
Na coleta interna das informações para auxiliar no processo de seleção, ferramentas de
maior ou menor ação colaborativa são utilizadas, tais como a INTRANET (colaboradores
alocados que operam em ambiente externo à organização, fazendo atendimentos), RYVER
(comunicação dos projetos), ASANA (gerenciador de tarefas), SLACK (ferramenta de gestão
de atividades compartilhadas que registra as conversas), fóruns de inovação criados pela
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empresa, sistema de gestão interno da empresa, Google Docs. (compartilhamento das
informações), Skype, Hangout e WhatsApp.
Em contrapartida, para a coleta de informações externamente, as empresas buscam
conhecimentos em sites específicos, blogs e redes sociais, não sendo citada a interação com o
cliente para a captação de informações mais precisas sobre as ideias em análise.
É interessante notar que a fase da seleção, embora tenha como principal objetivo
escolher, dentre as oportunidades mapeadas, aquela(s) passível de desenvolvimento pela
empresa, implica também na ação primordial de busca por novas e detalhadas informações
acerca das oportunidades a fim de auxiliar na melhor escolha. Desta maneira, uma atenção
deveria ser dada não só para a gestão das ideias previamente coletadas – cujas tecnologias
apontadas pelas empresas nesta fase já realizam -, como também na interação direta e indireta
com as partes relacionadas às ideias em análise.
Neste aspecto, a interação direta se dá via consulta a sites específicos, blogs e redes
sociais, como verificado, evocando propriedades dos Softwares Sociais/ferramentas
colaborativas trazidas por McAfee (2010) como autoração, que promove o compartilhamento
de conhecimentos, competências, experiências e ideias de uma maneira consistente e
facilmente consultável, e as redes sociais. Por outro lado, importantes propriedades das
ferramentas tecnológicas uteis à coleta de informações mais precisas sobre a ideia em analise,
especialmente junto às partes interessadas – clientes -, não são mencionadas, tais como
inteligência coletiva ( uso de tecnologias como os mercados de previsão para gerar respostas a
partir de um grupo disperso), e pesquisa distribuída – visto que o Google Docs. é usado
apenas para compartilhamento das informações, nos casos analisados -, cujo objetivo é
auxiliar as pessoas a divulgar problemas para os quais necessitam de ajuda.
Como citado anteriormente, muitas tecnologias são usadas nesta fase para registro (e
consequentemente compartilhamento) das informações. Como exemplo destacam-se o Trello
(kanban virtual), Google Drive, para guarda de templates impressos digitalizados, e diretório
de inovação criado pela empresa.
Ao se questionar sobre os viabilizadores e desafios nesta fase, no que tange ao uso de
TICs, estas aparecem, em geral, como um viabilizador, por trazer conhecimento novo e útil
(interno e externo) à seleção das oportunidades de inovação, embora as empresas afirmem o
desconhecimento acerca de tecnologias mais alinhadas a este processo, bem como a
necessidade de ferramentas que melhor sistematizem/categorizem as informações captadas.
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Como tecnologias e ferramentas da web 2.0 comumente utilizadas por empresas para
relacionamentos com diferentes públicos pode-se citar, conforme McKinsey Quarterly (2012),
especialmente os seguintes:
 Mash-ups: promove agregações de conteúdo online de diferentes fontes para a criação
de um novo serviço.
 Wikis: permitem a contribuição online de muitos autores para o desenvolvimento de
documentos e a participação em discussões, por meio de sistemas para publicação
coletiva.
 Mercados Preditivos: preveem, por meio de mercados virtuais de apostas, eventos
futuros.
 Rating: permite aos usuários avaliar itens na rede.
 Tagging: permite a classificação da informação por palavras-chave.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(SS): As ferramentas digitais possibilitam a captação, a construção
(individual ou coletiva), a distribuição de atribuições, e o compartilhamento (de informações,
saberes, conhecimentos, competências, experiências e ideias internas e externas à organização
relevantes ao processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva.
Pressuposto 2(SS): As ferramentas digitais fomentam um ambiente inovador no qual
ocorra, espontaneamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão
de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas
à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea
ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva para capacitação e aprendizagem
inovativa intra e interorganizacional.

4.2.2.1.3 Elemento Pessoas: Colaboração
Nos casos analisados a colaboração, especialmente intraorganizacional, se manifesta
predominantemente durante o uso de templates de inovação impressos que viabilizam a
participação conjunta e espontânea dos colaboradores, o que fortalece o compartilhamento da
informação como um ato voluntário de colocá-las à disposição dos outros, trazida por
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Davenport (1998). Tais templates (exemplo: Análise SWOT, Proposta de Valor, BMG e
Matriz de Priorização da ideia) contam, em geral, com itens de análise como relevância
(alinhada com o planejamento estratégico da empresa), viabilidade (econômica e de tempo) e
capacidade de desenvolvimento da empresa (infraestrutura, sistemas, pessoas, conhecimento).
Estes templates permitem o compartilhamento e a co-realização de ações e projetos de
inovação a partir da troca de informações (voluntária ou involuntariamente), atuação síncrona
ou assíncrona dos participantes e reflexão das ações/Lições Aprendidas.
Nesta fase do processo de inovação, nos casos analisados, apesar de serem usados
templates impressos para suporte à sua execução, é possível verificar a viabilização de
aspectos da colaboração originalmente inerentes ao modelo de análise que orienta a
colaboração virtual (3C), de Ellis et al ( 1991), tais como a coordenação, que está relacionada
a ação com eficiência e de forma encadeada e bem definida (DENISE, 1999), delineando as
tarefas e procedimentos necessários para cumprir as metas e sincronizar as contribuições de
cada um (NOBLE; BUCK; YEARGAIN, 2001), a cooperação (OD, 2011, online), que auxilia
na execução para um fim comum, e a iInteratividade, caracterizada por Ferreira (2010, p. 848)
como ―aquele recurso, meio ou processo comunicação que permite ao receptor interagir
ativamente com o emissor‖.
A consultoria em gestão da inovação realizada pelo IEL, citada pelos casos
pesquisados, também estimula a colaboração para a fase da seleção, pois sua atuação prevê a
participação da empresa em Laboratórios de Inovação para aprendizagem do uso de novas
ferramentas de inovação, de forma presencial e, na maioria das vezes, espontânea, inclusive
com atores internos e externos à organização.
Na modalidade presencial outra forma que as empresas captam informações para
auxiliar nesta fase do processo de inovação é via realização de encontros informais, em que os
colaboradores, por meio de jogos de inovação gamificados, compartilham novas informações
coletadas acerca das ideias em análise.
Destaca-se ainda que a colaboração geralmente ocorre, nos casos analisados, de forma
voluntária, coletiva e muito mais intra do que que interorganizacionalmente, configuração que
se assemelha à fase da procura.
O processo de mentoria, realizado por uma das empresas, aclara a colaboração externa
ao ambiente organizacional. Na mentoria há interação involuntária (na medida em que é paga)
com o cliente durante todo o desenvolvimento do projeto, sendo imprescindível a participação
deste nas reuniões. Vale esclarecer que, em geral, quando a seleção da ideia trata-se de um
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futuro projeto a ser desenvolvido por e para a organização, não há muita colaboração externa,
diferentemente do que ocorre quando há a encomenda de um projeto ou a realização deste via
editais de inovação, porque neste caso a interação com a agência é obrigatória.
Com as explanações até aqui feitas, se percebe certa fragilidade nos aspectos de
colaboração voltados para o compartilhamento e a correalização de ações e projetos de
inovação, apresentando, entretanto, uma maior inclinação para os aspectos de coordenação e
comunicação das atividades de inovação.
Outro momento em que a colaboração ocorre é no compartilhamento das informações,
tendo, para isso, o suporte de ferramentas colaborativas como as citadas na seção anterior.
Aqui se verifica que o uso de ferramentas tecnológicas tem como função primordial na fase da
seleção o compartilhamento de informações, e não necessariamente a realização da ação
(fase) em si. Este cenário reafirma o papel prático que as TICs cumprem junto ao processo de
inovação, a exemplo da flexibilidade, baixo custo (BLASKOVICH, 2008), viabilidade de
interação entre grupos dispersos (ZAMMUTO, et al., 2007), e otimização da produção
(TAPSCOTT e WILLIAMS, 2007), não abarcando, de fato, o processo afetivo embutido nas
praticas de colaboração, inclusive para a inovação.
No quesito desafios a colaboração se manifesta, na fase da seleção, da seguinte forma
nos casos estudados: a motivação ainda é um ponto a ser explorado, porque geralmente é
afetado por retrabalhos e atrasos nas atividades organizacionais, afetando e sendo afetado pelo
elemento comprometimento, abordado por Locke et al.(1988); ainda não há uma disciplina
para a prática da interação com o ambiente externo (exemplo: institutos de pesquisa,
empresas, fornecedores, clientes); e há certa dificuldade na realização de parcerias para
auxiliar na seleção das oportunidades de inovação, via coleta de informações de mercado.
Já como viabilizadores, o que se evidencia nos casos é: há correalização de ações e
projetos de inovação entre os colaboradores, na medida em que estes julgam ter
conhecimentos diferentes (técnicos, de formação e experiências diversas) que se
complementam; há, em geral, uma inibição natural dos colaboradores e pouca resistência para
o que é novo, o que facilita a colaboração; destaca-se o uso de ferramentas colaborativas, que
permitem o acesso simultâneo para geração, verificação e compartilhamento das informações;
há diversidade na formação e conhecimento dos membros; e há uma tendência à
horizontalidade, bem comum no contexto das MPEs.
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Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(C): A colaboração possibilita a construção e a realização, voluntárias
ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 2(C): A colaboração possibilita a coordenação, comunicação e interação,
voluntárias ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 3(C): A colaboração fomenta um ambiente inovador no qual ocorra,
voluntária ou involuntariamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com
revisão de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e
externos à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma
síncrona ou assíncrona, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

4.2.3 Fase da Implementação
4.2.3.1 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
4.2.3.1.1 Elemento Processo: Fluxo Informacional

Figura 73- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação dos casos - FASE DA IMPLEMENTAÇÃO

INFORMAÇÃO
COLETADA
EXTERNAMENTE
(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa na
implementação das oportunidades de inovação
da seguinte forma em cada subfase: (i)
Subfase da Aquisição: há variação em cada
empresa, embora na maioria delas os aspectos
sejam de ordem intraorganizacional, sendo
pela identificação das ―dores‖ organizacionais;
características específicas da ideia; critérios de
TICs, experiência do colaborador e viabilidade
dos projetos; e também pela demanda dos
clientes para inovação em curso; (ii) Subfase
da Execução: em duas empresas os aspectos
levados em conta para a execução convergem
para necessidades advindas dos próprios
projetos em andamento, nas outras duas pelo
feedback e mapeamento externo (iii) Subfase
do Lançamento: as quatro empresas fazem o
alinhamento
das
características
do
produto/serviço com o ambiente externo e
interno, analisando-o das mais variadas
formas, sendo (interno) conversas individuais e
observação das demandas e postura dos
colaboradores, bem como alinhamento com as
tecnologias/prazos/suporte
das
equipes
internas; (externo) pela observação do
movimento/tendências nas redes sociais,
pesquisas via e-mail, criação de hipóteses e
análise da jornada do cliente, e interação com o
cliente via metodologia Scrum.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
INTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

As quatro empresas gerem esta etapa na implementação
das oportunidades de inovação da seguinte forma em
cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: coleta de
informações, em geral, de forma presencial, por meio de
participação em eventos, realização de reuniões
presenciais informais - tendo o suporte de templates de
inovação impressos -, mentorias, e visitação a clientes; e
de forma virtual, usando como ferramentas tecnológicas
de suporte INTRANET, internet em geral, redes sociais,
Skype, chat (APEEAR.IN), troca de e-mail ou Google
Forms; (ii) Subfase da Execução: em geral,
(externo/interno) ações presenciais, como visitas,
mentoria e conversas informais com suporte de
templates de inovação; e ações virtuais, usando a
INTRANET- fórum, enquete online, observação das
tendências nas redes sociais, pesquisas por telefone,
backup dos erros do sistema, e e-mail; (iii) Subfase do
Lançamento: em geral tendo o suporte de ferramentas
tecnológicas, que se mesclam entre interação síncrona e
assíncrona, tais como redes sociais, pesquisas via email, pelo sistema de ouvidoria, uso do RD STATION
(ferramenta de gestão comercial), pesquisas via
questionário (Google Forms), metodologia Scrum, em
que se tem contato com o cliente o tempo todo; via
comunicação pelo SGI, Skype e telefone.

As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das
oportunidades de inovação da seguinte forma em cada
subfase: (i) Subfase da Aquisição: há sempre o alinhamento,
em geral de modo virtual (metodologia Scrum, interação com
o cliente por telefone e e-mail) das informações coletadas
com o negócio da empresa e com os requisitos e proposta de
valor da inovação; (ii) Subfase da Execução: há muito mais
ação com suporte virtual (geração de relatórios de
mapeamento; construção de mapas mentais via MindMeister,
uso
do
RYVER,
ASANA para comportar
a
execução/modificações do projeto, e SLACK, como Banco
de Boas Práticas, e uso da metodologia iceScrum, em que a
execução se dá por ciclos de desenvolvimento, o que
possibilita muito a prevenção das mudanças) do que
presencial (uso de templates BMG, como Proposta de Valor e
Jornada com o cliente); (iii) Subfase do Lançamento: em
geral pelo alinhamento das demandas do cliente com a
natureza do negócio. Uma empresa acrescenta o alinhamento
da inovação interna com as experiências/histórico dos
colaboradores. Para isso há o suporte virtual (Relatório de
Melhorias, ASANA, para integração das informações, e
metodologia Scrum) e presencial (reuniões gerais internas, de
maneira presencial, voluntária, colaborativa e informal).

INFORMAÇÃO PRODUZIDA
PELA ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO PÚBLICO
EXTERNO
(G. Inf.) Distribuição
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das
oportunidades de inovação da seguinte forma em cada subfase: (i)
Subfase da Aquisição: em geral via suporte tecnológico de natureza
colaborativa, a exemplo do BCC- Base de Conhecimento Coletivo,
INTRANET, MindMeister, Trello, Google Agenda, Skype, Check list
via e-mail, Google Drive, Docs, ASANA (gerenciador de tarefas),
metodologia SCRUM, com pequenas entregas aos clientes, SLACK e
Google Keep; (ii) Subfase da Execução: em geral via suporte
tecnológico de natureza colaborativa, a exemplo do MindMeister,
Trello, Google Agenda, Skype, Check list via e-mail, metodologia
SCRUM, Trello, ASANA, SLACK, Google Keep, RYVER, Google
Docs, INSTAGANTT, e sistema de gestão interno; (iii) Subfase do
Lançamento: as quatro empresas em geral discutem presencialmente,
mas usam tecnologias, em sua maioria colaborativas, para apoio à ação,
tais como Relatório de Melhorias, Google Drive (planilhas distintas),
ASANA (integração das informações), Diretório de Inovação na rede
local da empresa, Google Docs. e Trello.

(G. Inf.) Uso
(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de inovação da seguinte
forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: há total suporte de ferramentas tecnológicas de
natureza colaborativa, tais como BCC- Base de Conhecimento Coletivo, INTRANET (fórum), email, Trello, Google Drive, Google Docs, ASANA (gerenciador de tarefas), chat do RYVER, e
servidor da empresa; (ii) Subfase da Execução: há total suporte de ferramentas tecnológicas de
natureza colaborativa, tais como INTRANET (fórum), Relatório de Melhorias‖ (e-mail), WhatsApp,
Redes Sociais, Google Drive, RYVER e ASANA (comportar a execução/modificações do projeto);
SLACK (Banco de Boas Práticas); INSTAGANTT (gerenciador tarefas); Trello (backlog das
tarefas), e o CORE (banco de códigos); (iii) Subfase do Lançamento: há total suporte de
ferramentas tecnológicas de natureza colaborativa, tais como INTRANET (fórum), Relatório de
Melhorias‖ (e-mail), WhatsApp, Redes Sociais, Google Drive, RYVER e ASANA (comportar a
execução/modificações do projeto); SLACK (Banco de Boas Práticas); Trello (backlog das tarefas),
Diretório de Inovação na rede local da empresa; o uso do excel para fazer EVE, e Google Docs.

As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades
de inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da
Aquisição: ocorre, em geral, pela identificação do alinhamento da
informação com as ―dores‖ organizacionais ou projetos em curso. Em uma
empresa há o suporte da metodologia SCRUM; (ii) Subfase da Execução:
há, em geral, uma incorporação da informação às tarefas dos projetos em
execução, via mentoria e metodologia SCRUM. Duas empresas citam o
uso de outras tecnologias para suporte, como RYVER e ASANA
(comportar a execução/modificações do projeto), SLACK (Banco de Boas
Práticas)¸INSTAGANTT (gerenciador tarefas), Trello (backlog das
tarefas), Google Docs (pesquisas externas), CACOO (modelagem UML),
e GithHub (relatórios); (iii) Subfase do Lançamento: nas empresas o uso
reflete seja nas características/funcionalidades da ideia final, ou no
desenvolvimento do projeto (planejamento, inclusive no marketing, prazos
e alinhamento entre atividades passadas/futuras).

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: em geral leva em conta o
desalinhamento da informação com as ―dores‖ organizacionais ou com os requisitos e proposta de valor da inovação. Uma empresa cita o desalinhamento da informação com
critérios de TICs, experiência do colaborador e viabilidade dos projetos; (ii) Subfase da Execução: em geral leva em conta a necessidade de readequação das atividades e o
desalinhamento com público alvo e perfil do colaborador; (iii) Subfase do Lançamento: em geral leva muito mais em conta o desalinhamento da informação com aspectos
internos da organização (natureza do negócio, requisitos do sistema, experiências/histórico dos colaboradores, ―dores‖ organizacionais, tecnologias/prazos/suporte das equipes
internas, não aderência/ incorporações a projetos já desenvolvidos na empresa, via identificação de erro em teste, pelo setor de Suporte) do que externos (informações colhidas
por contato com cliente, seja presencial ou por e-mail, o movimento nas redes sociais, outros aspectos do ambiente).

te organizacionais.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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(G. Inf.) Identificação de necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: há variação em cada
empresa, embora na maioria delas os aspectos sejam de ordem intraorganizacional, sendo pela
identificação das ―dores‖ organizacionais; características específicas da ideia; critérios de
TICs, experiência do colaborador e viabilidade dos projetos; e também pela demanda dos
clientes para inovação em curso, o que, diferentemente da fase da procura, caracteriza a fonte
de evidência de Beal (2012) no que se refere ao fortalecimento dos vínculos e
relacionamentos com a organização (usuários externos); (ii) Subfase da Execução: em duas
empresas os aspectos levados em conta para a execução convergem para necessidades
advindas dos próprios projetos em andamento, o que constitui informação-chave nesta etapa
na fase da implementação (BEAL, 2012), e, nas outras duas pelo feedback e mapeamento
externo; (iii) Subfase do Lançamento: as quatro empresas fazem o alinhamento das
características do produto/serviço com o ambiente externo e interno, analisando-o das mais
variadas formas, sendo (interno) conversas individuais e observação das demandas e postura
dos colaboradores, bem como alinhamento com as tecnologias/prazos/suporte das equipes
internas; (externo) pela observação do movimento/tendências nas redes sociais, pesquisas via
e-mail, criação de hipóteses e análise da jornada do cliente, e interação com o cliente via
metodologia Scrum. Nesta última subfase há, para esta etapa do fluxo informacional, o
mapeamento, como traz Beal (2012), de toda a informação disponível, identificando a
escassez e redundância da informação, a classificação da informação em diferentes categorias
(economia de custos), e a localização rápida das informações pelo usuário.

(G. Inf.) Obtenção das informações
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: coleta de
informações, em geral, de forma presencial, por meio de participação em eventos, realização
de reuniões presenciais informais - tendo o suporte de templates de inovação impressos -,
mentorias, e visitação a clientes; e de forma virtual, usando como ferramentas tecnológicas de
suporte INTRANET, internet em geral, redes sociais, Skype, chat (APEEAR.IN), troca de email ou Google Forms; (ii) Subfase da Execução: em geral, (externo/interno) ações
presenciais, como visitas, mentoria e conversas informais com suporte de templates de
inovação; e ações virtuais, usando a INTRANET- fórum, enquete online, observação das
tendências nas redes sociais, pesquisas por telefone, backup dos erros do sistema, e e-mail;
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(iii) Subfase do Lançamento: em geral tendo o suporte de ferramentas tecnológicas, que se
mesclam entre interação síncrona e assíncrona, tais como redes sociais, pesquisas via e-mail,
pelo sistema de ouvidoria, uso do RD STATION (ferramenta de gestão comercial), pesquisas
via questionário (Google Forms), metodologia Scrum, em que se tem contato com o cliente o
tempo todo; via comunicação pelo SGI, Skype e telefone. Com base no que foi descrito até
aqui, mais uma vez se configura, como suscita Beal (2012), a variação nos canais e sistemas
de coleta mais adequados a esta etapa, sem, entretanto, perceber, nos casos, a criação de
convenções de identificações para a informação criada ou recebida ou, ainda, a identificação
de critérios usados para combinar ou separar registros informacionais em um ou mais
elementos, para dar suporte a processos de convenção de dados.

(G. Inf.) Tratamento
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: há sempre o
alinhamento, em geral de modo virtual (metodologia Scrum, interação com o cliente por
telefone e e-mail) das informações coletadas com o negócio da empresa e com os requisitos e
proposta de valor da inovação, o que confere o procedimento prévio trazido por Beal (2012) ;
(ii) Subfase da Execução: há muito mais ação com suporte virtual (geração de relatórios de
mapeamento; construção de mapas mentais via MindMeister, uso do RYVER e ASANA para
comportar a execução/modificações do projeto, e SLACK, como Banco de Boas Práticas, e
uso da metodologia iceScrum, em que a execução se dá por ciclos de desenvolvimento, o que
possibilita muito a prevenção das mudanças) do que presencial (uso de templates BMG, como
Proposta de Valor e Jornada com o cliente); (iii) Subfase do Lançamento: em geral pelo
alinhamento das demandas do cliente com a natureza do negócio. Uma empresa acrescenta o
alinhamento da inovação interna com as experiências/histórico dos colaboradores. Para isso
há o suporte virtual (Relatório de Melhorias, ASANA, para integração das informações, e
metodologia Scrum) e presencial (reuniões gerais internas, de maneira presencial, voluntária,
colaborativa e informal).
A presença de tais ferramentas tecnológicas e o uso de templates de inovação
abarcam a fonte de evidência trazida por Beal (2012) relacionada a adaptação da informação
aos requisitos do usuário. A própria metodologia Scrum, acima citada, viabiliza o
alinhamento constante com o cliente, possibilitando o melhor uso das informações nesta
etapa, mais especificamente nas Subfases da Aquisição e Execução.
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Na classificação da informação quanto aos requisitos de segurança (BEAL, 2012), há,
nesta etapa, na fase da implementação, nos casos analisados, a separação das informações e
sistemas de acordo com seus requisitos próprios de proteção, porque a classificação da
informação sob cada uma das perspectivas é independente e não é imutável.

(G. Inf.) Distribuição
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: em geral via suporte
tecnológico de natureza colaborativa, a exemplo do BCC- Base de Conhecimento Coletivo,
INTRANET, MindMeister, Trello, Google Agenda, Skype, Check list via e-mail, Google
Drive, Docs, ASANA (gerenciador de tarefas), metodologia SCRUM, com pequenas entregas
aos clientes, SLACK e Google Keep; (ii) Subfase da Execução: em geral via suporte
tecnológico de natureza colaborativa, a exemplo do MindMeister, Trello, Google Agenda,
Skype, Check list via e-mail, metodologia SCRUM, Trello, ASANA, SLACK, Google Keep,
RYVER, Google Docs, INSTAGANTT, e sistema de gestão interno; (iii) Subfase do
Lançamento: as quatro empresas em geral discutem presencialmente, mas usam tecnologias,
em sua maioria colaborativas, para apoio à ação, tais como Relatório de Melhorias, Google
Drive (planilhas distintas), ASANA (integração das informações), Diretório de Inovação na
rede local da empresa, Google Docs. e Trello.
Percebe-se aqui, conforme elenca uma das fontes de evidências de Beal (2012), a
exploração de diferentes canais de distribuição da informação, que, devido ao uso de
ferramentas colaborativas, promovem o compartilhamento do conhecimento de forma mais
ampliada e estruturada. Tais ferramentas não garantem, entretanto, o acesso aos dados
necessários mediante o uso de um sistema de classificação e recuperação de informações
capaz de descrever com clareza os recursos informacionais existentes e onde estes podem ser
encontrados.

(G. Inf.) Uso
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: ocorre, em geral,
pela identificação do alinhamento da informação com as ―dores‖ organizacionais ou projetos
em curso, o que confere alinhamento com uma das fontes de evidência elencada por Beal
(2012) para esta etapa relacionada a identificação da maneira como um integrante da
organização procura, absorve e digere a informação antes de tomar uma decisão. Em uma
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empresa há o suporte da metodologia SCRUM; (ii) Subfase da Execução: há, em geral, uma
incorporação da informação às tarefas dos projetos em execução, via mentoria e metodologia
SCRUM. Duas empresas citam o uso de outras tecnologias para suporte, como RYVER e
ASANA (comportar a execução/modificações do projeto), SLACK (Banco de Boas
Práticas)¸INSTAGANTT (gerenciador tarefas), Trello (backlog das tarefas), Google Docs
(pesquisas externas), CACOO (modelagem UML), e GithHub (relatórios); (iii) Subfase do
Lançamento: nas empresas o uso reflete seja nas características/funcionalidades da ideia
final, ou no desenvolvimento do projeto (planejamento, inclusive no marketing, prazos e
alinhamento entre atividades passadas/futuras). Aqui se verifica a fonte de evidência que Beal
(2012) caracteriza pela valorização do intercâmbio de informações e a incorporação desse
elemento na avaliação de desempenho, na medida em que a empresa se utiliza destas
informações para realinhamento das atividades/planejamento.

(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: há total suporte de
ferramentas tecnológicas de natureza colaborativa, tais como BCC- Base de Conhecimento
Coletivo, INTRANET (fórum), e-mail, Trello, Google Drive, Google Docs, ASANA
(gerenciador de tarefas), chat do RYVER, e servidor da empresa; (ii) Subfase da Execução:
há total suporte de ferramentas tecnológicas de natureza colaborativa, tais como INTRANET
(fórum), Relatório de Melhorias‖ (e-mail), WhatsApp, Redes Sociais, Google Drive, RYVER
e ASANA (comportar a execução/modificações do projeto); SLACK (Banco de Boas
Práticas); INSTAGANTT (gerenciador tarefas); Trello (backlog das tarefas), e o CORE
(banco de códigos);

(iii) Subfase do Lançamento: há total suporte de ferramentas

tecnológicas de natureza colaborativa, tais como INTRANET (fórum), Relatório de
Melhorias‖ (e-mail), WhatsApp, Redes Sociais, Google Drive, RYVER e ASANA (comportar
a execução/modificações do projeto); SLACK (Banco de Boas Práticas); Trello (backlog das
tarefas), Diretório de Inovação na rede local da empresa; o uso do excel para fazer EVE, e
Google Docs.
Em todas as subfases nota-se o aumento da descentralização da guarda de informações
na organização, o que pode comprometer a construção de planos de continuidade do negócio
que permitem o retorno das aplicações e informações críticas o mais rápido possível, fontes de
evidências consideradas importantes por Beal (2012).
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Pela propriedade recursiva e dispersa não só das ferramentas colaborativas, como
também do processo de inovação, não é garantida a facilitação, como prevê Beal (2012), da
tarefa de classificação de documentos por meio das TICs de acordo com a tabela de
temporalidade.

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na implementação das oportunidades de
inovação da seguinte forma em cada subfase: (i) Subfase da Aquisição: em geral leva em
conta o desalinhamento da informação com as ―dores‖ organizacionais ou com os requisitos e
proposta de valor da inovação. Uma empresa cita o desalinhamento da informação com
critérios de TICs, experiência do colaborador e viabilidade dos projetos; (ii) Subfase da
Execução: em geral leva em conta a necessidade de readequação das atividades e o
desalinhamento com público alvo e perfil do colaborador; (iii) Subfase do Lançamento: em
geral leva muito mais em conta o desalinhamento da informação com aspectos internos da
organização (natureza do negócio, requisitos do sistema, experiências/histórico dos
colaboradores, ―dores‖ organizacionais, tecnologias/prazos/suporte das equipes internas, não
aderência/ incorporações a projetos já desenvolvidos na empresa, via identificação de erro em
teste, pelo setor de Suporte) do que externos (informações colhidas por contato com cliente,
seja presencial ou por e-mail, o movimento nas redes sociais, outros aspectos do ambiente).
Nos casos descritos é possível perceber que o descarte, nesta fase do processo de
inovação, se evidencia, conforme discute Beal (2012), muito mais em detrimento da perda de
utilidade da informação para a organização do que por sua obsolescência. De todo modo, tal
prática aumenta a rapidez e eficiência não só na localização da informação necessária, como
também no seu uso, especialmente internamente.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(FI): O Fluxo Informacional possibilita identificar itens necessários e
atrativos das informações internas e externas à organização relevantes ao processo de
inovação.
Pressuposto 2(FI): O Fluxo Informacional possibilita desenvolver atividades de
captação, tratamento, distribuição, uso/reuso/desuso e armazenamento eficientes de
informações internas e externas à organização relevantes ao processo de inovação.
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Pressuposto 3(FI): O Fluxo Informacional fomenta um ambiente inovador no qual
ocorra uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão de etapas, registro
de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas à organização para
capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

4.2.3.1.2 Elemento Ferramentas: Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
Na implementação da ideia em desenvolvimento o primeiro estágio se refere Subfase
da Aquisição de novos conhecimentos pertinentes à inovação. Nos casos analisados tais
informações são coletadas muito mais externamente do que internamente. Para a busca no
ambiente interno o que se utiliza é, para um dos casos, a INTRANET, as pesquisas por e-mail,
o WhatsApp, Skype e chat (exemplo: APEEAR.IN) para interação com colaboradores
alocados, o RYVER, que ao tempo em que comunica é um repositório de informações,
sistema de gestão interno da empresa, e fórum de discussão criado pela própria organização.
No ambiente externo a coleta é feita direta e indiretamente junto a outro ator. De
forma indireta o que se destaca nos casos são as redes sociais, sites, relatórios de instituições,
blogs, newsletters, a plataforma ResearchGate, como fonte de artigo e acesso a pesquisadores
acadêmicos, o Google Trends, como forma de ver, em tempo real, o que as pessoas estão
pesquisando, o que possibilita identificar qual o interesse delas no momento, o Google Earth,
para desenvolvimento de um aplicativo especifico que necessitava de conhecimento
geográfico, o Google Alert, um serviço do Google que retorna resultados de uma pesquisa à
caixa de e-mails do usuário, sempre que for encontrada nova citação de um termo pré
determinado, e cursos virtuais realizados pelos colaboradores (exemplo: CURSERA).
Já em interação direta com outras partes interessadas os casos analisados usam
questionário via Google Forms ou plataforma social.
Nesta subfase, cujo objetivo é parecido com a fase da procura, só que realizado de
forma mais direcionada, já é possível perceber uma maior inclinação para o uso de
ferramentas colaborativas, intra e interorganizacionalmente, pelos casos analisados. No uso de
ferramentas no ambiente interno se nota aquelas com características tanto de interação quanto
de armazenamento das informações, trazendo propriedades de McAfee (2010) tais como
pesquisa distribuída, inteligência coletiva e auto-organização. Por outro lado, para a coleta de
informações no ambiente externo, o que se verifica são ferramentas que permitem muito mais
o mapeamento (atuação não simultânea, ativa) do que a coleta junto ao ator externo.
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As organizações investigadas, ao combinar conhecimento existente e novo disponível dentro e fora da organização - para a aquisição de informações pertinentes à
inovação a ser desenvolvida, usam a INTRANET, banco de ideias virtual, o Google Drive
para compartilhamento de informações e conhecimentos de inovação, o GitHub, para registro
de códigos de software para reaproveitamento, o RYVER e o servidor da própria organização
para registro das informações, e ainda, em um dos casos, pesquisas na internet e com o
cliente, via presencial, por telefone e e-mail. Um dos casos acresce o uso do Trello e do
iceScrum, que é uma ferramenta focada no desenvolvimento Scrum. Ambas as tecnologias
permitem a geração conjunta de conteúdo online e estimulam a colaboração para a inovação,
importantes propriedades dos Softwares Sociais e das ferramentas colaborativas.
Ainda nesta subfase as informações coletadas tem suporte das tecnologias para
organização. Tais tecnologias são, normalmente, de natureza colaborativa, tais como o Trello,
INTRANET, Google Drive, Google Docs., ASANA, o RYVER, e o servidor da empresa.
Dentre os desafios comumente encontrados nesta subfase, são citados a aquisição de
novas tecnologias; a necessidade de um melhor repositório de informações (citado por um dos
casos que arquiva no servidor da empresa e que, por isso não permite acesso remoto);
ferramentas de suporte para localização e interação com atores externos; e maior
sistematização e disseminação das informações adquiridas durante a implementação.
Como viabilizadores são mapeados, nos casos analisados, a variedade de tecnologias
disponíveis (exemplo: fóruns, sites, blogs de tecnologia), bem como a experiência dos
desenvolvedores com as mesmas.
Na Subfase da Execução dos projetos de inovação, os casos, ao mapearem o
ambiente interno/externo onde será lançada a inovação, contam com a participação de atores
internos e externos à organização, bem como o suporte de diversas tecnologias. A
participação se dá de forma voluntária e informal (no caso da coleta interna) e pode ocorrer,
em geral, por meio de enquete pela INTRANET; criação de mapas mentais pelo MindMeister,
realizando diferentes funções como desenho de fluxos e design das telas, por exemplo; o
Skype, para algumas reuniões durante a execução dos projetos de inovação; o ASANA (com
prints das atividades semanais); a aplicação de questionários junto ao público que se deseja
atingir; bem como o uso das redes sociais para identificação de tendências.
Durante a implementação da ideia, eventuais mudanças (de recursos tangíveis e
intangíveis) ocorrem. Para tanto, há o uso de pesquisas online para tentar buscar o que os
colaboradores não quiseram se envolver, lidando com as mudanças; uso do KUORA, uma
espécie de rede social para perguntas e respostas; o GithHub, que é como se fosse um
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Facebook para desenvolvedores, auxiliando no surgimento de dúvidas e contingências; e o
Stack over flow, um site que traz perguntas e repostas focadas em software e se estende para
outros braços, como negócios, TI e saúde. Ainda nesta adequação a mudanças, os casos
revelam o registro das informações e modificações nos projetos no RYVER, ASANA,
SLACK e Trello. Durante as intercorrências na subfase da execução dos projetos é possível
perceber uma atuação mais simultânea, espontânea e ativa/passiva entre os atores, o que
corrobora a visão de Software social como a construção de uma rede de conhecimento na qual
os participantes estão constantemente fornecendo e recebendo informações relevantes, trazida
por Cardoso (2007).
Vale destacar que, em pesquisa via questionário com os demais colaboradores das
organizações estudadas, tal adaptação revelou-se promovendo interações entre os membros
para troca de conhecimento, ideias e experiências de forma muito mais presencial e formal do
que virtual.
A combinação de diferentes formas de conhecimento de grupos e indivíduos com
experiências funcionais e disciplinares diferentes durante a execução dos projetos de inovação
revela, nos casos analisados, o suporte de ferramentas tecnológicas que, por sua natureza
colaborativa, viabilizam essa interação. Neste caso estão presentes a INTRANET, o SLACK
e RYVER como repositórios de informações provenientes ou para esta combinação, o CORE
(banco de código de tudo o que a empresa já desenvolveu ate hoje), e os fóruns de discussão,
que trazem fortes propriedades das ferramentas colaborativas na medida em que permitem o
compartilhamento de conhecimentos, competências, experiências e ideias, entre atores
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea e espontânea, refletindo
ações/lições aprendidas.
A gestão dos projetos de inovação, ação central nesta subfase, comporta o uso de
variadas ferramentas colaborativas nos casos analisados. Para tanto citam-se o Trello, para
registro e acompanhamento das tarefas; o MindMeister, que apresenta o encadeamento das
atividades; o Google Agenda e e-mail para aviso de tarefas; o Google Drive, para organização
das atividades; o ASANA, para distribuição de demandas, gerenciador de tarefas e gerador de
estatística e relatórios com gráfico de Gantt; o GitHub, para geração de relatórios de
direcionamento de projetos; o INSTAGANTT e sistema de gestão interno da organização para
a gestão geral dos projetos; e o SLACK e o RYVER, para comunicação dos projetos.
Na gestão dos projetos as ferramentas colaborativas identificadas extrapolam o que
Dames (2006) entende por Software Social, na medida em as mesmas não só permitem as
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pessoas colaborarem entre si, como também registrarem, comunicarem, acompanharem e
diagnosticarem informações e tarefas pertinentes ao processo de inovação.
As tecnologias aparecem nesta subfase como um viabilizador porque em geral elas
cobrem, nas empresas analisadas, o fluxo de desenvolvimento dos produtos, ainda que seja
pela combinação de diversas ferramentas colaborativas.
O alinhamento das informações sobre necessidades reais ou antecipadas de
colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação configura a primeira ação na
Subfase do Lançamento. Neste alinhamento os casos revelam uma interação com o cliente,
que ocorre de forma direta e indireta, e tendo o suporte de ferramentas tecnológicas, como um
―Relatório de Melhorias‖, citado por um dos casos, que ascende possibilidades de
direcionamento da inovação (feedback); o monitoramento das redes sociais; o uso do RD
STATION, uma ferramenta de gestão comercial que mede quais as estratégias de marketing
estão surtindo mais efeito; o uso, em um dos casos, da metodologia Scrum, que permite o
desenvolvimento direcionado ao cliente, por meio de pequenas entregas ao longo do processo;
e a aplicação de questionário (Google Forms) para percepção do cliente sobre a inovação a ser
lançada.
Os resultados do questionário revelam que a conexão destas informações raramente
ocorre de forma presencial e formal, e quase nunca de forma virtual.
A integração das informações dos diversos setores e funções da organização durante o
preparo do lançamento da inovação ocorre, essencialmente, por vias tecnológicas, sendo
algumas mais e outras menos colaborativas. Podem-se citar o aviso geral via e-mail ou
INTRANET; em alguns casos (informais) são usadas as redes sociais e WhatsApp; o Google
Drive e Google Docs., que ao tempo em que permitem o acesso simultâneo e compartilhado
armazenam as informações de inovação; usa ferramentas de acompanhamento e geração de
relatórios para mapear o uso e/ou apropriação da tecnologia, a exemplo do ASANA; o uso do
RD STATION como um ―termômetro‖ das ações de marketing, por um dos casos; o Trello,
que na empresa citada gere tarefas e compila em backlogs; e, por uma das organizações o
Skype, e-mail e telefone, para comunicações mais diretas.
O reconhecimento do preparo dos ambientes interno e externo para o lançamento da
inovação, uma das ações previstas na Subfase do Lançamento, utiliza como principal suporte
nos casos analisados, as redes sociais, sendo citado também, por uma das empresas, o
HOTJAR, uma ferramenta interessante que funciona como um mapa de calor do site, e o
WhatsApp, para confirmação de envio de mails, reuniões, e compartilhamento de links.
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Assim como em todas as outras fases e subfases do processo de inovação, nesta há a
necessidade de adequação a eventuais mudanças no lançamento (seja interno ou externo) das
inovações, tendo como suporte, em dois casos analisados, o WhatsApp para rápida
comunicação entre as partes para posterior adequação.
Na Subfase do Lançamento, desafios e viabilizadores são analisados junto aos atores
cuja coleta de dados foi realizada. Neste aspecto a tecnologia se configura, nos casos
analisados, como um viabilizador, pelo fácil acesso, incorporação ou adequação que as
empresas, dada a sua natureza, têm com as mesmas. Além disso, as tecnologias permitem, em
geral, algo importante para o processo de inovação: a colaboração e o compartilhamento do
conhecimento. Neste ínterim, o desafio citado por um dos casos é em relação à divulgação
dos produtos, porque, segundo a empresa, ao tempo em que as tecnologias e o marketing
digital facilitam o compartilhamento, eles tornam rapidamente obsoleta e imitativa a forma
de atrair os clientes (exemplo: redes sociais). Este desafio faz refletir sobre a necessidade,
como traz Nicholas D. Evans (2016) de um avanço no uso de tecnologias mais modernas para
automação dos processos de inovação.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(SS): As ferramentas digitais possibilitam a captação, a construção
(individual ou coletiva), a distribuição de atribuições, e o compartilhamento (de informações,
saberes, conhecimentos, competências, experiências e ideias internas e externas à organização
relevantes ao processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva.
Pressuposto 2(SS): As ferramentas digitais fomentam um ambiente inovador no qual
ocorra, espontaneamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão
de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas
à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea
ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva para capacitação e aprendizagem
inovativa intra e interorganizacional.
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4.2.3.1.3 Elemento Pessoas: Colaboração
A Subfase da Aquisição de novos conhecimentos pertinentes à ideia selecionada
normalmente é feita de forma colaborativa, interna e externamente, nos casos analisados.
Quando internamente tal colaboração se manifesta, em sua maioria, via reuniões presenciais e
informais (uso de dinâmicas, jogos e templates de inovação) entre os colaboradores. Houve
também, em um dos casos analisados, a aplicação de questionário via Google Forms.
Externamente, a aquisição de mais informações pertinentes à inovação a ser
desenvolvida advém, em um dos casos analisados, da realização de mentorias, para
desenvolver produtos junto com os clientes; ou por meio da aplicação de questionários a
potenciais clientes, para coleta de mais informações sobre a inovação em desenvolvimento,
seja de modo presencial ou virtual, pelo Google Forms. As redes sociais, usadas pelas
organizações em geral, também possibilitam a colaboração entre parceiros diversos.
Até aqui os aspectos de colaboração mais amplamente identificados foram as trocas de
informações, em sua maioria voluntárias; entre atores internos e, embora poucos, externos à
organização, e de forma presencial. Traz-se, ainda, a comunicação e coordenação das
atividades de inovação, abordadas na literatura por Pimentel, Gerosa e Fuks (2011), Denise
(1999) e Noble; Buck; Yeargain (2001) para a correalização de ações e projetos de inovação.
Na combinação de conhecimento existente e novo na organização para aquisição de
informações, os colaboradores das empresas em estudo o fazem de maneira voluntária, intra e
interorganizacionalmente, tendo, na maioria das vezes, o suporte de ferramentas tecnológicas.
Um dos casos analisados cita o uso da metodologia Scrum, que prevê interações com o
usuário intermediário e final para as entregas dos projetos.
Tal cenário traz aspectos de colaboração na medida em que permite criar e executar
um objetivo alinhado às práticas de inovação que seja comum a todos na organização,
consoante traz Barros (1994) ao citar a correalização, bem como realizar interações entre os
membros para troca de conhecimento, ideias e experiências, como bem explicita Lin (2007).
A organização das informações nesta subfase da aquisição, embora ainda careça de
uma rotina sistemática, conta com a colaboração nestas empresas na medida em que é
correalizada e permite o compartilhamento de informações e ações de projetos de inovação.
Aqui reforça-se o apoio das ferramentas colaborativas, como já citado na seção anterior.
Como desafios apontados na aquisição de novos conhecimentos e que versam (direta e
indiretamente) sobre a questão da colaboração destacam-se, nos casos analisados, a motivação
intrapessoal (citada por um dos casos); a necessidade de construção do ciclo de vida da
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informação, para que o registro lógico e sistemático permita o melhor aproveitamento dos
conhecimentos; e a interação com o ator externo que, embora presente, ainda precisa ser
potencializada.
Como viabilizador o que se mapeia nos casos é a construção da Política de Inovação,
um documento construído no âmbito da consultoria JOIN que explicita as regras que regulam
a participação dos colaboradores da empresa nas atividades de inovação lá elencadas. Tal
política, além de ser elaborada de forma colaborativa, é fundada no conhecimento e na
criatividade, o que estimula ainda mais aspectos de colaboração no ambiente de trabalho.
Durante a Subfase da Execução dos projetos de inovação as empresas manifestam a
colaboração intra e interoganizacional na medida em que mapeiam o ambiente onde a
inovação será lançada. Tal mapeamento se dá pela proposição de desafios internos aos
colaboradores, com participação voluntária, o que pode desenvolver os conceitos de
comprometimento (LOCKE et al.1988) e motivação (WHITE, 1959; RYAN; DECI, 2000);
em uma das empresas o que eles chamam de ―visita de start‖, que é o momento em que se
interage com o cliente para traçar o seu perfil; conversas informais com os colaboradores,
internamente, ou por pesquisa (presencial/online) com atores externos, usando ferramentas
variadas, como os templates Jornada com o Cliente e CANVAS de Proposta de Valor; e a
realização de mentorias por uma das empresas, para a concepção e execução de todo o projeto
de inovação em interação com o cliente.
A adequação a eventuais mudanças durante esta subfase também se dá de forma
colaborativa, seja porque há, nos casos, aspectos de compartilhamento, correalização e
coordenação conjunta de ações e projetos de inovação durante a adequação a mudanças, seja
porque as empresas adotam tecnologias que facilitam esta adaptação em tempo real e a
interatividade (síncrona e assíncrona) das ações e informações de inovação, o que converge
para a caraterização, por Tapscott e Williams (2007), dos novos fenômenos da web como uma
das mais eficientes formas de alavancar e produzir mais rapidamente, integrando pessoas e
direcionando esforços da organização.
A interação para combinação de diferentes formas de conhecimento de grupos e
indivíduos com experiências funcionais e disciplinares diferentes é feita de forma
colaborativa, participativa, e tem discussão em torno do tema. As empresas revelam certa
consciência para a apropriação dos conhecimentos adquiridos de experiências anteriores de
cada um dos colaboradores, bem como o mapeamento dos seus pontos fortes e fracos.
Neste aspecto, uma das empresas revela que há forte confiança – reforçada na temática
da colaboração por Blonqvist (1997) -, e voluntariedade e envolvimento entre as pessoas para
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o aperfeiçoamento das inovações – igualmente alentado por Locke et al. (1988), levando em
conta inclusive as experiências de cada um em outros projetos (dentro e fora da empresa).
A organização das novas informações coletadas nesta subfase ocorre, em geral, de
forma não sistematizada, embora as empresas usem tecnologias de natureza colaborativa
(exemplo: RYVER, ASANA, SLACK e Trello) para dar suporte a esta ação.
A gestão dos projetos de inovação (divisão/execução e avaliação das ações) é, em
geral, de forma colaborativa, porém com um ciclo de vida da informação informal. Durante
esta gestão as tecnologias desempenham papel essencial para garantir a colaboração
intraorganizacional, seja porque permitem a interação e sincronia, na medida em que mostram
um encadeamento das atividades; ou porque permitem o registro, acesso, acompanhamento e
verificação simultâneos das atividades de inovação; a divisão compartilhada por projetos e
grupos específicos, verificando os backlogs dos projetos; ou ainda por possibilitar o
acompanhamento/suporte das atividades, especialmente aquelas que são interdependentes.
Em se tratando dos desafios para a subfase da execução dos projetos de inovação, o
que se destaca nos casos analisados relacionado à colaboração é a falta de empoderamento
dos colaboradores (citado por duas empresas); a disciplina para cumprir atividades, o que
impacta no resultado dos projetos, especialmente se as tarefas são (e normalmente são)
interdependentes, aspecto que Renzi (2008) e Sondergaard; Kerr; Clegg (2007) traduzem (e
corroboram) como a colaboração sendo uma prática difícil de ser incorporada às rotinas
administrativas de forma contínua; a postura enviesada dos clientes nos processos de mentoria
(ação interativa), o que pode prejudicar muito o andamento e os resultados do projeto de
inovação; e a qualificação dos funcionários, porque os cursos são, normalmente, pagos (e
caros).
Como viabilizador o destaque foi para o uso de ferramentas que permitem
compartilhar ações dos projetos de inovação, bem como a predisposição dos colaboradores
para as trocas de informações, em sua maioria, voluntariamente.
A Subfase do Lançamento e da sustentação da inovação evoca aspectos de
colaboração ao passo que alinha as informações sobre necessidades reais ou antecipadas de
colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada. Nas empresas há
interação com colaboradores e clientes, seja a partir de entrevistas com (potenciais) clientes
(virtual e presencialmente), tentando alinhar o escopo do projeto (escrito em consonância com
a proposta de valor da inovação) com as perguntas feitas aos entrevistados, seja via mentorias,
ou, ainda, via redes sociais, para um projeto que vai ser lançado, em parceria ou não.
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Apenas um dos casos cita que a colaboração, cerne desta ação, ainda é pouco ofensiva,
agindo muito mais por demanda do cliente do que oferta da empresa.
A colaboração, inerente à integração das informações entre os setores para esta
subfase, ocorre voluntária e involuntariamente, por meio de reunião com as partes envolvidas
nos projetos. Em três dos casos analisados a interação, para esta ação, é mais presencial.
Apenas um cita o uso de tecnologias que permitem tal interação, seja pelo Trello, Google
Docs., redes sociais e e-mail, para interação interna e externa, e os mesmos, acrescido do
fórum de discussões, para interações dentro da empresa.
O processo de adequação a mudanças, também inerente a esta subfase, deixa explícita
a colaboração devido ao registro em ferramentas colaborativas que integram todas as partes
do projeto. Neste caso, as interações aqui são muito mais de ordem interna do que externa,
mais uma vez corroborando o que Blomqvist e Levy (2006) trazem sobre a colaboração inter
antecedendo a colaboração intraorganizacional.
Quanto aos desafios nesta última subfase da implementação, estes se configuram das
mais variadas formas nas empresas. Um dos casos cita que o quesito colaboração com o
cliente fica um pouco comprometido, porque ainda é muito mais reativo do que proativo, o
que denota certa ausência de comprometimento intraorganizacional para as ações de
colaboração. Já outro caso comenta sobre um desafio para a colaboração sustentado
exatamente no uso das TICS. Ele alerta que, por causa das tecnologias, a empresa tem menos
contato físico com o cliente, o que dificulta um pouco mais o processo de empatia, tão
importante a esta subfase.
A dispersão dos colaboradores para as atividades de inovação, o que está¸ de alguma
forma, ligado à questão da motivação, bem como a resistência, por vezes, da alta direção para
ações colaborativas, em que se é preciso designar e empoderar certas atividades, é outro
desafio citado por um dos casos.
A capacidade da empresa de trabalhar em sinergia e em consonância com projetos
próprios e de terceiros na rotina diária, que, pela quantidade limitada de colaboradores,
dificulta muito estas ações simultâneas, foi um desafio para esta subfase mapeado como
comum nas quatro organizações, bem como a realização de um teste maciço antes do
lançamento com pessoas que não são da equipe, porque estão com a visão mais limpa do
processo. Por fim, o estabelecimento de contato político e articulação comercial foi um
desafio citado por um dos casos, em particular. Para os dois primeiros desafios mencionados a
colaboração virtual é uma modalidade que vale ser analisada, uma vez que, segundo Tapscott
e Williams (2007), ela permite produzir mais rapidamente.
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Como viabilizador o que se destaca nas empresas em geral é a facilitação que as
ferramentas colaborativas trazem ao compartilhamento de informações, acompanhamento de
ações em conjunto (ambiente interno) e alcance às pessoas a quem interessa a inovação
(ambiente externo), além da predisposição das equipes para colaboração e compartilhamento
de conhecimentos durante a implementação dos projetos de inovação.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(C): A colaboração possibilita a construção e a realização, voluntárias
ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 2(C): A colaboração possibilita a coordenação, comunicação e interação,
voluntárias ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 3(C): A colaboração fomenta um ambiente inovador no qual ocorra,
voluntária ou involuntariamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com
revisão de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e
externos à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma
síncrona ou assíncrona, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

4.2.4 Fase da Aprendizagem
4.2.4.1 Abordagem integrativa da gestão da informação para o processo de inovação
4.2.4.1.1 Elemento Processo: Fluxo Informacional

Figura 74- Arquitetura da Informação no Processo de Inovação dos casos - FASE DA APRENDIZAGEM
INFORMAÇÃO PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E DESTINADA AO
PÚBLICO EXTERNO

INFORMAÇÃO
COLETADA
EXTERNAMENTE
(G. Inf.) Identificação de
necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa
na aprendizagem durante o processo
de inovação em geral por meio da
análise de aspectos internos e
externos à organização, que se
diferenciam de uma empresa para a
outra. Internamente, levam em conta
a otimização dos processos, o feeling
e a experiência dos colaboradores, e
o alinhamento com o planejamento
estratégico
da
organização.
Externamente, observam o feedback
dos clientes, a absorção da proposta
de valor pelos mesmos, o retorno
financeiro e de imagem, e a
verificação da apropriação, pelo
mercado, das tecnologias geradas
pela empresa.

INFORMAÇÃO
PRODUZIDA PELA
ORGANIZAÇÃO E
DESTINADA AO
PÚBLICO INTERNO

(G. Inf.) Obtenção das informações

(G. Inf.) Tratamento

As quatro empresas gerem esta etapa na
aprendizagem durante o processo de inovação em
geral por meio da coleta presencial, informal e
voluntária, tendo o suporte de templates impressos de
preenchimento conjunto; e de ferramentas
tecnológicas, sendo a maioria de interação
assíncrona, tais como ouvidoria, e-mail (geração de
relatório com gráficos), Google Play e Google
Analytics. Apenas uma empresa cita o uso de
ferramentas virtuais colaborativas de apoio, sendo o
RYVER, ASANA e INTRANET.

As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem
durante o processo de inovação levando em conta
aspectos diferenciados entre elas, como os feedbacks, as
causas da aceitação ou rejeição da inovação (interna ou
externamente), e o alinhamento com o negócio. A etapa
normalmente é feita de forma presencial, voluntária e
formal/informal. Apenas uma empresa comenta o suporte
dos registros e compartilhamentos digitais para esta etapa.

(G. Inf.) Distribuição
Três empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante
o processo de inovação tendo o suporte de ferramentas
virtuais colaborativas, tais como INTRANET, sistema de
ouvidoria, RYVER, ASANA, Google Docs. e Trello. Ao
mesmo tempo, as quatro comentam da execução de
reuniões em formato presencial, voluntário e
formal/informal para distribuição das ações/lições
aprendidas.

(G. Inf.) Uso
(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo
de inovação em geral por meio do uso de ferramentas tecnológicas, sendo
algumas de natureza virtual, a exemplo da INTRANET (acesso amplo),
banco de dados Access da ouvidoria (acesso restrito), Google Drive, email, RYVER, ASANA, Google Docs., Trello, e pasta virtual
compartilhada. Apenas uma empresa cita os templates impressos
preenchidos conjuntamente.

As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o
processo de inovação em geral por meio da transformação das
informações coletadas em inteligência de negócio ou como insumo
para nova tomada de decisão. Uma empresa detalha aspectos
relevantes levados em conta neste processo, tais como:
reaproveitamento e combinação dos conhecimentos, fácil acesso a
fontes e pessoas envolvidas nos projetos, comprometimento dos
colaboradores, fácil acesso e adaptação às tecnologias, aumento da
colaboração e do compartilhamento do conhecimento, empoderamento
dos colaboradores, capacidade em gerar proposta de valor,
desenvolvimento das capacidades produtiva, tecnológica e operacional
.

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação em geral por meio da
percepção do não alinhamento das atividades de inovação e suas ações/lições aprendidas, seja interna
(colaboradores) ou externamente (clientes). Tal desalinhamento se materializa de formas diferentes entre as
quatro organizações, podendo ser pela ausência de percepção da proposta de valor das inovações; não
validação de hipóteses construídas pela organização; e não alinhamento das informações e conhecimentos
com o feeling e a experiência dos colaboradores, o retorno financeiro e de imagem, o planejamento
estratégico da organização, ou, ainda, as tecnologias em desenvolvimento com o mercado.

Fonte: Elaboração própria baseada em Beal (2009) e Tidd e Bessant (2015)
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(G. Inf.) Identificação de necessidades e requisitos
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
em geral por meio da análise de aspectos internos e externos à organização, que se
diferenciam de uma empresa para a outra. Internamente, levam em conta a otimização dos
processos, o feeling e a experiência dos colaboradores, e o alinhamento com o planejamento
estratégico da organização. Externamente, observam o feedback dos clientes, a absorção da
proposta de valor pelos mesmos, o retorno financeiro e de imagem, e a verificação da
apropriação, pelo mercado, das tecnologias geradas pela empresa. Nesta etapa, na fase da
aprendizagem, se percebe a busca de exigências da informação, como evoca Beal (2012), bem
como a identificação do que constitui informação-chave. Em tempo, o esforço de descoberta
dos requisitos informacionais se torna mais útil, e seus destinatários mais receptivos a aplicála na melhoria de produtos e processos (usuários internos) ou no fortalecimento dos vínculos e
relacionamentos com a organização (usuários externos) (BEAL, 2012).

(G. Inf.) Obtenção das informações
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
em geral por meio da coleta presencial, informal e voluntária, tendo o suporte de templates
impressos de preenchimento conjunto; e de ferramentas tecnológicas, sendo a maioria de
interação assíncrona, tais como ouvidoria, e-mail (geração de relatório com gráficos), Google
Play e Google Analytics. Apenas uma empresa cita o uso de ferramentas virtuais
colaborativas de apoio, sendo o RYVER, ASANA e INTRANET. A principal fonte de
evidência de Beal (2012) aqui visualizada é a recursividade desta etapa, na medida em que,
por se tratar da fase da aprendizagem, que é transversal a todo o processo de inovação,
implica na necessidade de uma informação não percentual, ou seja, que se repita
ininterruptamente para alimentar os processos organizacionais.
Há, ainda, a identificação de critérios usados para combinar ou separar registros
informacionais em um ou mais elementos, para dar suporte a processos de convenção de
dados (BEAL, 2012) materializado, nos casos estudados, pelo uso de templates de inovação,
geração de relatório com gráficos e ferramentas de análise, como o Google Analytics.

(G. Inf.) Tratamento
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
levando em conta aspectos diferenciados entre elas, como os feedbacks, as causas da
aceitação ou rejeição da inovação (interna ou externamente), e o alinhamento com o negócio.
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Tais características revelam que há certo cuidado com aquilo que Beal (2012) cita como
identificação da formatação e estrutura da informação, pois influenciam no seu valor
percebido pelo usuário, uma vez que os casos analisados buscam tratar a informação de
maneira bem próxima com o ambiente que os cerca, a exemplo dos feedback e alinhamento
com o negócio.
A etapa normalmente é feita de forma presencial, voluntária e formal/informal.
Apenas uma empresa comenta o suporte dos registros e compartilhamentos digitais para esta
etapa.
Na classificação da informação quanto aos requisitos de segurança (BEAL, 2012), há,
nesta etapa, na fase da aprendizagem, dos casos analisados, especialmente a separação das
informações e sistemas de acordo com seus requisitos próprios de proteção, porque a
classificação da informação sob cada uma das perspectivas é independente e não é imutável.

(G. Inf.) Distribuição
Três empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
tendo o suporte de ferramentas virtuais colaborativas, tais como INTRANET, sistema de
ouvidoria, RYVER, ASANA, Google Docs. e Trello. De modo similar, as quatro comentam
da execução de reuniões em formato presencial, voluntário e formal/informal para
distribuição das ações/lições aprendidas. Vale destacar que esta etapa, na fase da
aprendizagem, não leva muito em conta a gestão da distribuição contemplando decisões e
processos relacionados à divulgação das informações para terceiros, como contempla Beal
(2012), de modo a equacionar as necessidades de comunicação e de intercâmbio das
informações com os públicos externos.

(G. Inf.) Uso
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
em geral por meio da transformação das informações coletadas em inteligência de negócio ou
como insumo para nova tomada de decisão. Uma empresa detalha aspectos relevantes levados
em conta neste processo, tais como: reaproveitamento e combinação dos conhecimentos; fácil
acesso a fontes e pessoas envolvidas nos projetos, o que declara a valorização do intercâmbio
de informações (BEAL, 2012); comprometimento dos colaboradores, ação que pode decorrer,
como cita Beal (2012), do estímulo ao comportamento benéfico, como o uso da informação
relevante durante o processo decisório; fácil acesso e adaptação às tecnologias; aumento da
colaboração e do compartilhamento do conhecimento, ajuizando a melhoria no
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comportamento dos indivíduos em relação à informação, mais uma das fontes de evidencias
de Beal (2012) nesta etapa; o empoderamento dos colaboradores; capacidade em gerar
proposta de valor; e desenvolvimento das capacidades produtiva, tecnológica e operacional da
organização.
Nesta etapa, na fase da aprendizagem, é possível perceber, ainda, uma convergência
com o que analisa Beal (2012) a respeito do uso da informação para gerar aprendizado. De
outra maneira, o uso da informação possibilita, do modo como se configura nos casos
analisados, a combinação de informações e o surgimento de novos conhecimentos, que podem
voltar a alimentar o ciclo da informação corporativo, num processo contínuo de aprendizado e
crescimento.

(G. Inf.) Armazenamento
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
em geral por meio do uso de ferramentas tecnológicas, sendo algumas de natureza virtual, a
exemplo da INTRANET (acesso amplo), banco de dados Access da ouvidoria (acesso
restrito), Google Drive, e-mail, RYVER, ASANA, Google Docs., Trello, e pasta virtual
compartilhada. Apenas uma empresa cita os templates impressos preenchidos conjuntamente.
Verifica-se, nesta etapa, na fase da aprendizagem, a descentralização da guarda de
informações na organização, uma das fontes de evidencias de Beal (2012) que pode
comprometer a revisão, melhoramento e aprimoramento das inovações geradas. Por outro
lado, percebe-se, dado o uso das ferramentas colaborativas, a diminuição de custos de
administração, aliviando as redes locais da carga de operações mais morosas de cópia de
dados, uma importante fonte de evidência na categoria de ―copias reserva‖ desta etapa
abordada na literatura, por Beal (2012).

(G. Inf.) Descarte
As quatro empresas gerem esta etapa na aprendizagem durante o processo de inovação
em geral por meio da percepção do não alinhamento das atividades de inovação e suas
ações/lições aprendidas, seja interna (colaboradores) ou externamente (clientes).

Tal

desalinhamento se materializa de formas diferentes entre as quatro organizações, o que
caracteriza os pré-requisitos que Beal (2012) cunha, no ciclo de vida da informação, de
normas legais, políticas, operacionais e exigências internas para descarte, sendo, nos casos
analisados: a ausência de percepção da proposta de valor das inovações; não validação de
hipóteses construídas pela organização; e não alinhamento das informações e conhecimentos
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com o feeling e a experiência dos colaboradores, o retorno financeiro e de imagem, o
planejamento estratégico da organização, ou, ainda, as tecnologias em desenvolvimento com
o mercado. O desalinhamento, neste caso, pode levar ao descarte na informação, diferente do
que ocorre na fase da procura e da seleção.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(FI): O Fluxo Informacional possibilita identificar itens necessários e
atrativos das informações internas e externas à organização relevantes ao processo de
inovação.
Pressuposto 2(FI): O Fluxo Informacional possibilita desenvolver atividades de
captação, tratamento, distribuição, uso/reuso/desuso e armazenamento eficientes de
informações internas e externas à organização relevantes ao processo de inovação.
Pressuposto 3(FI): O Fluxo Informacional fomenta um ambiente inovador no qual
ocorra uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão de etapas, registro
de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas à organização para
capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.

4.2.4.1.2 Elemento Ferramentas: Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
Nos casos analisados o uso de tecnologias na fase da aprendizagem se dá interna e
externamente. Para reconhecer o grau de aceitação ou rejeição da inovação - um dos aspectos
analisados nesta fase do processo -, as empresas utilizam, em geral, tecnologias de suporte,
sendo que algumas têm propriedades colaborativas.
Para mapeamento da aceitação/rejeição da inovação foram identificados o uso do
sistema de ouvidoria da própria empresa (feita por telefone), cujas informações, obtidas
espontaneamente e de forma ativa (iniciativa do cliente), ficam armazenadas em uma
planilha no Access; coleta, por e-mail, de informações junto ao cliente, via questionários,
também de forma espontânea, mas muito mais passiva por parte do cliente (iniciativa da
organização); mapeamento do feedback nas redes sociais, especialmente o Facebook, porque
por meio do seu fluxo diário é possível perceber o grau de conexão ou até envolvimento dos
potenciais clientes com a inovação; uso, embora incipiente nos casos pesquisados, de
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serviços digitais, como o Google Play e Google Analytics, para coleta de métricas; e, no caso
de uma empresa pesquisada, a INTRANET, que funciona como um veículo de comunicação,
onde os colaboradores compartilham conhecimentos.
Na fase da aprendizagem se percebe, nas tecnologias utilizadas pelos casos
analisados, a presença de propriedades muito mais voltadas para o mapeamento das
informações do que para a reflexão das lições aprendidas. Isso se revela pela interação
atuação não simultânea que as tecnologias como ouvidoria, coleta, por e-mail, de
informações junto ao cliente, mapeamento do feedback nas redes sociais e coleta de métricas
via aplicativos promovem. Vale atentar para os Softwares Sociais/ferramentas colaborativas
citados neste trabalho por Bughin e Chuie Miller (2009), que possibilitam o uso da
tecnologia mais direcionada aos processos de aprendizagem, que, em verdade, perpassa por
todo o processo de inovação.
Ao utilizar internamente as informações acerca do grau de aceitação ou rejeição da
inovação no mercado, os casos trazem canais de comunicação colaborativos, tais como o
RYVER (criação de grupos para debater ideias), ASANA (gerenciador de tarefas) e a
plataforma RD STATION, para ações de marketing digital. Estas ferramentas, na medida em
que distribuem, comunicam e armazenam informações de inovação, trazem propriedades das
TICs desta natureza (colaborativa) como geração conjunta de conteúdo online, colaboração
para geração conjunta de um produto centralmente armazenado, auto-organização de
informações online e usufruto da inteligência coletiva, refletindo ações/lições aprendidas,
como preveem (MIRANDA; SANTOS, 2015; WEST; GALLAGHER, 2006; JUE et al.2010;
AWAZU et al.2009; SONG; SONG, 2010).
Um dos casos estudados traz o uso do sistema de gestão interno da empresa, e
acrescenta o uso do Trello e Google Docs. para gerenciamento e distribuição das
informações.
No contexto da aprendizagem durante todo processo de inovação – visto que esta fase
é transversal às outras -, as tecnologias aparecem como potencialidades nos casos estudados
quando viabilizam o diagnóstico das ações de inovação, como os fóruns de discussão
criados; a disseminação das ações de inovação no contexto organizacional, via INTRANET;
possibilitam o uso natural e de fácil acesso, adaptação e apropriação das TICs; permitem a
integração dos colaboradores durante a execução dos projetos de inovação, como o ASANA,
Trello, SLACK e RYVER, atendendo necessidades de um grupo de trabalho diverso; e
auxiliam no olhar sobre o ambiente externo, criando conexões entre o ambiente intra e
interorganizacional, a exemplo das redes sociais, RD STATION (ferramenta de gestão

339

comercial que mede quais estratégias de marketing estão surtindo mais efeito), GITH
(plataforma de hospedagem de código-fonte colaborativa), e INSTAGANTT (ferramenta de
criação de diagramas de Gantt para gerenciar as datas e prazos dos projetos do ASANA).
O desafio igualmente citado pelos casos estudados é a identificação e apropriação de
uma tecnologia que realize o registo mais sistematizado das informações - como uma espécie
de ciclo de vida da informação -, porque as ferramentas tecnológicas, especialmente de
natureza colaborativa, possuem propriedades capazes de atender o fluxo recursivo do
processo de inovação.
No processo de aprendizagem em si os aspectos mais explanados pelos casos como
fortes influenciadores foram a necessidade de sistematização e compartilhamento da
informação, via TICs, na organização, e a importância de ferramentas tecnológicas com
layout atraente para maior aderência e envolvimento dos colaboradores.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(SS): As ferramentas digitais possibilitam a captação, a construção
(individual ou coletiva), a distribuição de atribuições, e o compartilhamento (de informações,
saberes, conhecimentos, competências, experiências e ideias internas e externas à organização
relevantes ao processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva.
Pressuposto 2(SS): As ferramentas digitais fomentam um ambiente inovador no qual
ocorra, espontaneamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão
de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas
à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea
ou não, espontânea ou não, e de forma ativa ou passiva para capacitação e aprendizagem
inovativa intra e interorganizacional.

4.2.4.1.3 Elemento Pessoas: Colaboração
A colaboração na fase da aprendizagem, durante o processo de inovação, é
evidenciada pelo processo de disseminação da informação, que ocorre, normalmente, de
maneira informal e não sistematizada na organização; e pelo uso de templates de inovação,
que, seja para a interação interna ou externa, facilita a troca de informações e o processo de
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reflexão das ações/lições aprendidas, fortalecendo a importância do compartilhamento para o
desempenho organizacional abordado por Renzi (2008) e Sondergaard; Kerr; Clegg (2007),
uma vez que é uma prática difícil de ser incorporada às rotinas administrativas de forma
contínua.
É possível perceber, ainda, a colaboração nas ações de mentoria realizadas por uma
das empresas estudo de caso, que, além de gerar aprendizado sobre a inovação, envolve todos
os colaboradores e o parceiro principal, o cliente. A participação em eventos e atividades de
consultoria, como o JOIN, também são destacados nos casos analisados, como práticas que
geram resultado e permitem a troca de informações com o ambiente externo. O contato direto
com o cliente, via coleta de feedback, acerca do grau de aceitação ou rejeição da inovação, é
algo que não aparece como evidente em todos os casos.
Normalmente o uso interno ou externo das informações acerca do grau de
aceitação/rejeição das inovações é feito em reunião presencial e de forma voluntária, seja para
compartilhar ou correalizar objetivos de ações ou projetos de inovação, seja para comunicar
ou coordenar atividades de inovação. Neste contexto há, nos casos, o uso de ferramentas
colaborativas para suporte na disseminação do conhecimento.
A reflexão das potencialidades e limitações da aprendizagem durante o processo de
inovação traz como aspectos a serem analisados com atenção a capacidade transacional da
organização, o registro compartilhado e sistematizado das informações, e a capacidade de
engajamento das pessoas para as atividades/projetos de inovação, o que é diferente da adesão,
que aparece, em geral, como um ponto forte nas empresas.
Outros pontos fortes identificados nas empresas relacionados a colaboração são a
capacidade e viabilidade, pelo uso de TICs, do compartilhamento do conhecimento (embora a
sistematização ainda seja algo carente nos casos analisados); a ausência de hierarquização; a
boa liderança, inclinada à formação de uma cultura inovadora (citado em três casos
analisados), influenciando diretamente na formalidade dos processos; e a adaptação a
mudanças e interpretação dos erros e acertos.
A gamificação, uma prática que busca aplicar mecânicas de jogos em diversas áreas,
como negócios, saúde e vida social e tem por objetivo aumentar, de forma colaborativa, o
engajamento e despertar a curiosidade dos usuários, foi uma prática pouco comentada pelos
casos analisados, não obstante todos tenham desenvolvido uma Política de Inovação, um
documento construído no âmbito da consultoria JOIN que explicita as regras que regulam a
participação (via gamificação), dos colaboradores da empresa nas atividades de inovação lá
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elencadas. Isto faz refletir acerca da possibilidade de um investimento neste aspecto a fim de
estimular o que Locke et al.(1988), e White (1959) trazem sobre a colaboração, sendo o
comprometimento com as atividades e a motivação intrínseca e extrínseca, influenciando no
processo de inovação.

Os dados dão sustentação empírica aos pressupostos, embora alguns aspectos da
literatura não tenham sido amplamente contemplados, como mostram as análises
supracitadas.
Pressuposto 1(C): A colaboração possibilita a construção e a realização, voluntárias
ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 2(C): A colaboração possibilita a coordenação, comunicação e interação,
voluntárias ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 3(C): A colaboração fomenta um ambiente inovador no qual ocorra,
voluntária ou involuntariamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com
revisão de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e
externos à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma
síncrona ou assíncrona, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.
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5. CONCLUSÃO
Esta tese teve o objetivo de analisar como micro e pequenas empresas de serviço de
tecnologia gerenciam a informação, sob a ótica da abordagem integrativa, para o processo de
inovação. Para isso foi realizado um estudo de casos múltiplos em quatro MPEs de serviços
de TI sediadas na cidade de Salvador-Bahia. Tais empresas atuam na área de tecnologia e
trabalham com projetos voltados para prover soluções em sistemas, terceirização de serviços
de informática, desenvolvimento de sistemas, sites, aplicativos e portais web, bem como
comunicação digital.
Para alcançar este objetivo, foi inicialmente elaborado um modelo de análise teórico
representativo da ―Gestão integrativa da informação no processo de inovação‖. A partir dele
foram mapeados, no processo de inovação das empresas selecionadas para este estudo, os
elementos Fluxo Informacional (PROCESSO), Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
(FERRAMENTAS), e a Colaboração (PESSOAS), conformando a ―Arquitetura da
Informação no Processo de Inovação‖ empírico destes três elementos. Tal mapeamento
permitiu caracterizar a gestão da informação para o processo de inovação em empresas nesta
configuração, destacando aspectos de convergência e divergência dos elementos nos casos
analisados.
A pesquisa partiu de pressupostos relacionados aos três elementos da abordagem
integrativa da gestão da informação em interação com o processo de inovação, na dimensão
organizacional20, sendo: (i) Processos- Fluxo Informacional: a relevância da informação, a
eficiência do ciclo de vida da informação, bem como o fomento ao ambiente inovador
propício à reflexão, relacionados ao processo de inovação; (ii) Ferramentas- Softwares
Sociais/Ferramentas Colaborativas: a captação, a construção, a distribuição de atribuições,
e o compartilhamento de informações, saberes, conhecimentos, competências, experiências e
ideias internas e externas à organização, bem como o fomento ao ambiente inovador propício
à reflexão, relacionados ao processo de inovação; (iii) Pessoas- Colaboração: a construção,
realização, coordenação, comunicação e interação de ações ou projetos de inovação, bem
como o fomento ao ambiente inovador propício à reflexão, relacionados ao processo de
inovação.
Os resultados da pesquisa apontam que as micro e pequenas empresas de serviços de
tecnologia em apreciação realizam atividades que convergem para a inovação, como definida
pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005), agindo de forma muito mais defensiva do que ofensiva.
20

Processo de Inovação (TIDD e BESSANT, 2015): Fases da Procura, Seleção, Implementação, Aprendizagem.
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Em geral, estas empresas inovam para diminuir custos, resolver problemas (ou atender
demanda do cliente) e, sendo possível, gerar algo novo.
A partir deste desenho da pesquisa foi possível mapear o processo de inovação nestas
empresas conforme traz Tidd e Bessant (2015), configurando as fases da Procura, Seleção,
Implementação e Aprendizagem.
Ao analisar os elementos da abordagem integrativa da gestão da informação no
processo de inovação, foi possível constatar, a partir do mapeamento do fluxo informacional,
que, na Fase da Procura, as ações mesclam entre a natureza presencial, especialmente na
Obtenção, Tratamento e Uso da informação, e virtual, nas etapas da Obtenção, Tratamento,
Distribuição, Armazenamento e Uso da mesma. Vale destacar que as redes sociais são mais
intensamente usadas na fase da procura, mas seriam muito interessantes para a prática da
inteligência coletiva nas outras fases do processo de inovação.
Já a colaboração voltada para o ambiente interno (intraorganizacional) ocorre mais nas
etapas da Identificação, Obtenção, Tratamento, Distribuição, Armazenamento, Uso e
Descarte, ao passo que a colaboração com o ambiente externo (interorganizacional) é mais
latente nas etapas da Obtenção e Uso.
Nesta fase a colaboração é muito mais intra do que interorganizacional, o que
converge para a ainda incipiente capacidade transacional que as MPEs possuem no contexto
da inovação. Outrora, não é possível perceber, de forma nítida, outros aspectos da colaboração
que lhe seriam inerentes, tais como correalização, coordenação e comunicação das atividades
de inovação, consoante traz, originalmente, Ellis et al ( 1991).
No fluxo informacional da Fase da Seleção mapeado pode-se visualizar ações
presenciais nas etapas da Identificação, Obtenção, Tratamento, Armazenamento, Uso e
Descarte da informação, e virtuais nas etapas da Obtenção, Distribuição e Armazenamento.
Já a colaboração voltada para o ambiente interno (intraorganizacional) ocorre mais nas
etapas da Identificação, Obtenção e Tratamento, ao passo que a colaboração com o ambiente
externo (interorganizacional) aparece, ainda que em menor intensidade, na etapa da Obtenção.
Nas empresas, o uso de materiais impressos, especialmente templates de inovação,
possibilita sistematizar, de forma mais categorizada, as informações acerca das oportunidades
de inovação mapeadas. Vale destacar que nesta fase as informações coletadas são, em sua
maioria, a partir do ambiente interno, e não junto a potenciais clientes, o que denota
preocupação visto que, segundo Tidd e Bessant (2015), as estruturas envolvidas nesta
atividade da seleção são definidas claramente em conjunto com atores relevantes, pontos de
decisão especificados, regras do processo de decisão e critérios. Ademais, a exploração de
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novo território, expandindo fronteiras do conhecido e empregando novas técnicas de busca é
algo que estes autores também consideram importante nesta fase do processo de inovação.
No fluxo informacional da Fase da Implementação o que se destaca, na Subfase da
Aquisição, é a realização de ações presenciais nas etapas da Obtenção e, principalmente, Uso
da informação, e virtuais nas etapas da Obtenção, Tratamento, Distribuição, Armazenamento
e Uso.
Já a colaboração voltada para o ambiente interno (intraorganizacional) mostra-se
evidente nas etapas da Identificação e Obtenção das informações, ao passo que a colaboração
com o ambiente externo (interorganizacional) aparece nas etapas da Identificação, Obtenção,
Tratamento, Distribuição e Descarte.
Na Subfase da Execução dos projetos de inovação, ações presenciais ocorrem nas
etapas da Obtenção, em menor intensidade no Tratamento, e Uso da informação, e virtuais
nas etapas da Obtenção, Tratamento, Distribuição, Armazenamento e Uso.
A colaboração voltada para o ambiente interno (intraorganizacional) mostra-se
evidente, nesta subfase, nas etapas da Identificação e Obtenção, apenas, ao passo que a
colaboração com o ambiente externo (interorganizacional) aparece nas etapas da
Identificação, Obtenção, Tratamento, Uso e Descarte.
Na Subfase do Lançamento da inovação, ações presenciais são mapeadas nas etapas
da Identificação, Tratamento, Uso e Descarte, e virtuais nas etapas da Identificação,
Obtenção, Tratamento, Distribuição e Armazenamento.
Em tempo, a colaboração voltada para o ambiente interno (intraorganizacional)
mostra-se evidente nas etapas da Identificação e, especialmente, na Obtenção das
informações, ao passo que a colaboração com o ambiente externo (interorganizacional)
aparece nas etapas da Identificação, Obtenção, Tratamento e Descarte.
Na fase da implementação, como nas outras, identifica-se a tendência do uso de
Softwares Sociais e ferramentas colaborativas em empresas de serviços de tecnologia,
conjeturando, no entanto, para o aproveitamento ainda incipiente destas ferramentas para a
colaboração interorganizacional, ação que exige, segundo Miranda et al.(2017, p. 14), [...]
uma cultura organizacional de inovação mais fortalecida, traduzindo-se, neste sentido, em
maior capacidade relacional e de empatia com atores internos e externos à organização‖.
Por fim, no fluxo informacional da Fase da Aprendizagem percebem-se ações
presenciais nas etapas da Identificação, Obtenção, Tratamento (de forma bastante intensiva),
Distribuição e Armazenamento (embora incipiente), e virtuais nas etapas da Obtenção,
Tratamento (pouco), Distribuição e Armazenamento (aqui de maneira mais forte).
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Interessa trazer aqui mais uma vez a preocupação com a baixa sistematização no
registro das informações pelos casos analisados, o que pode comprometer a aprendizagem no
processo de inovação. Tal preocupação se justifica em Tidd e Bessant (2015) pelo que eles
elencam como necessário para esta fase, trazendo, dentre outros aspectos, a reflexão e desafio
estruturados sobre o processo, e a identificação e codificação das lições aprendidas, o que
prescinde do acesso eficiente à informação circulante.
Ao mesmo tempo, a colaboração voltada para o ambiente interno (intraorganizacional)
mostra-se evidente em todas as etapas do ciclo de vida da informação, ao passo que a
colaboração com o ambiente externo (interorganizacional) aparece apenas na Identificação,
Obtenção, Tratamento e Descarte das informações, não sendo, ao mesmo tempo, evidente nas
fases do processo de inovação como um todo.
Tal constatação acima faz refletir sobre a pouca prática da inovação aberta em MPEs,
entendendo a mesma mais do que como um novo modelo de gestão da inovação, um novo
modelo de negócio, uma nova forma de pensar a atuação da empresa no mercado a partir da
integração de múltiplos atores na atividade de inovação da empresa, por meio da construção
de arranjos colaborativos e redes que proporcionam às partes envolvidas a dinamização do
fluxo de recursos tangíveis e intangíveis.
Em geral, a separação das informações e sistemas é feita, nas fases do processo de
inovação, de acordo com seus requisitos próprios de proteção, porque a classificação da
informação sob cada uma das perspectivas é independente e não é imutável. O descarte das
informações ocorre, nos casos analisados, muito mais pelo desalinhamento destas com o
negócio da organização do que pela obsolescência ou perda de utilidade, como cita Beal
(2012).
Vale destacar que o uso de tecnologias para a colaboração implica em aspectos de
ordem muito mais prática, a exemplo do compartilhamento/acesso à informação, do que
afetiva, como a motivação e o engajamento nas ações de inovação. Supletivamente, as
prosperidades dos Softwares Sociais/ferramentas colaborativas mais fortemente identificadas
no processo de inovação das empresas foram a autoração, que possibilita o compartilhamento
de conhecimentos, competências, experiências e ideias de uma maneira consistente e
facilmente consultável; a pesquisa distribuída, que auxilia as pessoas a divulgar problemas
para os quais necessitam de ajuda; as redes sociais, que se destacam por facilitar o
rastreamento das informações e a identificação dos autores; e a edição em grupo, que permite
que um conjunto diversificado de pessoas colabore em um único produto centralmente
armazenado, de forma simultânea.
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Os resultados da pesquisa evidenciam também que as empresas, ao mapearem o
ambiente interno, possibilitam muito mais atuação simultânea entre atores, via tecnologias, do
que no ambiente externo, com clientes, por exemplo. Algo identificado nas empresas que
pode viabilizar este fato é que nelas, muitas ferramentas internas são utilizadas com
propósitos simultâneos, por exemplo, para interação e para armazenamento das informações.
Isso dinamiza a interação entre atores e facilita a colaboração, ao tempo em que despadroniza
a organização das informações e aumenta a informalidade no seu registro (inclusive porque há
muitas tecnologias que não são apropriadas por todos na organização), como alegam os casos
analisados.
Os dados da pesquisa dão sustentação empírica aos pressupostos deste trabalho,
embora vários não sejam amplamente comtemplados em todos os aspectos relacionados à
interação entre os elementos da abordagem integrativa da gestão da informação e as fases do
processo de inovação.
A partir da análise de como micro e pequenas empresas de serviço de tecnologia
gerenciam a informação, sob a ótica da abordagem integrativa, para o processo de inovação,
estas empresas têm subsídio para potencializar a inovação por meio do melhor gerenciamento
da informação, viabilizado a partir do reconhecimento do seu fluxo informacional, da
participação colaborativa das pessoas que compõem a organização, e das tecnologias de
informação e comunicação, utilizadas ou em potencial, para a criação e disseminação das
informações neste contexto inovador.
Do ponto de vista teórico, este trabalho possibilita a análise conjunta de dois grandes
campos de estudo em interação, a saber, a gestão da informação (abordagem integrativa) e a
gestão da inovação (o processo de inovação), viabilizando espaços para criação de conteúdos,
indicadores, modelo de análise e arquiteturas que levem em conta as peculiaridades de cada
campo de estudo.

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Uma limitação desta pesquisa está no fato de ter sido entrevistado apenas 1
colaborador de cada nível da organização (estratégico, tático e operacional), o que restringe o
acesso a informações, de forma mais detalhada, bem como a comparação/validação das
respostas a partir de outros pontos de vista. Essa limitação é minimizada pelo fato de ter sido
aplicado um questionário aos demais colaboradores de cada organização para mapeamento
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dos elementos da abordagem integrativa da gestão da informação no processo de inovação,
embora a adesão não tenha sido completa.
Outra limitação é que, conquanto tenha havido a observação não participante dos
casos analisados, seria necessário fazê-la em cima de um conteúdo/pauta alinhado a cada fase
do processo de inovação, o que ficou impossibilitado devido a agenda das empresas.
A pesquisa poderia ter contemplado também a observação e experimentação (se
possível) de algumas ferramentas colaborativas usadas pelas organizações, para melhor
entendimento do seu papel no processo de inovação, ação inviabilizada pela indisponibilidade
(rotina e demandas urgentes) das organizações em estudo, bem como sigilo de algumas
informações. Esta limitação foi minimizada pela apreensão de telas e pelo relato da forma de
uso das ferramentas, coletado junto aos entrevistados.

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
Para o cumprimento do objetivo desta pesquisa o estudo utilizou os elementos da
abordagem integrativa da gestão da informação, incialmente propostos por Bergeron (1996) Processos, Ferramentas e Pessoas -, bem como as fases do processo de inovação mapeadas
por Tidd e Bessant (2015) - Procura, Seleção, Implementação e Aprendizagem -, campos do
saber dialogados pela criação de um modelo de análise teórico que representa a ―Gestão
integrativa da informação no processo de inovação‖. Tal modelo permitiu gerar arquiteturas
da informação no processo de inovação versando os três elementos da abordagem integrativa.
Como a pesquisa tratou de estudos de casos múltiplos, porém em apenas quatro micro
e pequenas empresas de tecnologia, a primeira recomendação é a realização da pesquisa em
mais MPEs de TI, o que permitirá verificar se esses resultados se confirmam. Por
conseguinte, desdobramentos da pesquisa podem se dar ou em empresas de serviço de
tecnologia de maior porte, ou, ainda, em empresas de outro setor de atuação, visto que há, em
quaisquer organizações, um ciclo de vida da informação, uso de ferramentas tecnológicas e,
em maior ou menor grau, aspectos de colaboração embutidos nos fluxos de trabalho.
O trabalho demonstrou o uso de diversas ferramentas colaborativas pelas organizações
durante o processo de inovação, trazendo potencialidades a serem descobertas nesta área uma
vez que tais tecnologias, ainda pouco exploradas, possuem um papel relevante no contexto
inovativo atual, dado seu potencial de mudança nas rotinas de trabalho e cultura dentro de
configurações de desenvolvimento de produtos e da organização como um todo
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(ROHMANN; HEUSCHNEIDER; SCHUMANN, 2015). Recomenda-se, deste modo, a
investigação acerca dos Softwares Sociais/ferramentas colaborativas pertinentes ao processo
de inovação.
O estudo do fluxo informacional no processo de inovação revelou que há pouca
colaboração interorganizacional, bem como baixa sistematização e formalização no registro
das informações durante o processo de inovação, capacidades (transacional e tecnológica,
respectivamente) úteis ao processo de inovação e que também abrem perspectiva de
investigação.
Vale destacar ainda a possibilidade de estudos futuros tendo como aspecto norteador
outras abordagens analíticas, como por exemplo, a inteligência competitiva, a partir da
captação proativa e da organização das informações relevantes sobre o comportamento das
partes envolvidas no processo de inovação, analisado tendências e cenários no contexto das
MPEs.
Por fim, o Modelo de Análise Teórico ―Gestão integrativa da informação no processo
de inovação‖ permitiu identificar arquiteturas da informação no processo de inovação
versando os três elementos da abordagem integrativa, o que facilita: (i) o estudo do ciclo de
vida da informação nas organizações; (ii) dados de interação do processo de inovação com
propriedades dos Softwares Sociais/ferramentas colaborativas; e (iii) dados de interação do
processo de inovação com aspectos da colaboração. Tais resultados viabilizam a exploração
de novo conhecimentos na área a partir da aplicação das arquiteturas, neste ou em outro setor
de atuação.
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE

ROTEIRO OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE
SEÇÃO 1- IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISADORA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Escola de Administração- Núcleo de pós-graduação em Administração
Doutoranda: Morjane Armstrong Santos de Miranda
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0037692888583351
Orientador: Prof. Dr. Ernani Marques dos Santos
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5388965130432483

SEÇÃO 2- ELEMENTOS DE OBSERVAÇÃO

BLOCO A- FASE DA PROCURA
FASE DA PROCURA: Envolve detectar sinais do ambiente sobre potencial de mudança.
Incluem-se inovações em produto, processo, marketing ou organizacional.
(P) Motivação para busca por oportunidades.
(P) Formas de identificação e captação das oportunidades.
(P) Organização das informações.
(P) Interação interna/externa.
(P) Desafios e viabilizadores na execução desta fase.
BLOCO B- FASE DA SELEÇÃO
FASE DA SELEÇÃO: Envolve selecionar oportunidades tecnológicas e mercadológicas
entre as várias disponíveis, onde as escolhas feitas se ajustam à estratégia geral adotada pela
empresa, e se constroem sobre áreas estabelecidas de competência técnica e mercadológica.
Incluem-se inovações em produto, processo, marketing ou organizacional.
(S) Análise e seleção das oportunidades.
(S) Interação e compartilhamento entre membros internos/externos.
(S) Desafios e viabilizadores na execução desta fase.
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BLOCO C- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
FASE DA IMPLEMENTAÇÃO: Feita a seleção de estímulos iniciais relevantes, e tomada a
decisão estratégica de seguir alguns deles, a próxima fase fundamental é transformar, de fato,
aquelas ideias potenciais em alguma forma de realidade- um novo produto ou serviço, uma
mudança de processo, uma alteração no modelo de negócio. Incluem-se inovações em
produto, processo, marketing ou organizacional.
(Ia) AQUISIÇÃO: aquisição de novos conhecimentos que levarão ao primeiro esboço de
solução aperfeiçoada (inovação como realidade concreta), caminhando ao próximo passo
da inovação ou regredindo ao estágio conceitual.
(Ia) Aquisição de novos conhecimentos.
(Ia) Combinação de conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora da organização.
(Ia) Organização das informações.
(Ia) Desafios e viabilizadores na execução desta fase.
(Ie) EXECUÇÃO: cerne do processo de inovação, esta fase constitui-se de um conceito
estratégico claro e de algumas ideias iniciais para realizar o mesmo. Seus resultados
propiciam uma inovação desenvolvida e um mercado preparado (interno e externo)
pronto para lançamento final.
(Ie) Mapeamento do ambiente interno/externo.
(Ie) Adaptação a eventuais mudanças (de recursos tangíveis e intangíveis).
(Ie) Combinação de diferentes formas de conhecimento.
(Ie) Gestão dos projetos de inovação (divisão/execução e avaliação das ações)?
(Ie) Desafios e viabilizadores na execução desta fase.
(Il/s) LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO: preparação do mercado em que o produto
será lançado, bem como adoção e uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se
necessário, modificando-a.
(Il/s) Alinhamento das informações sobre necessidades reais ou antecipadas de colaboradores
e clientes.
(Il/s) Integração das informações dos diversos setores e funções da organização.
(Il/s) Reconhecimento do preparo dos ambientes interno e externo.
(II/s) Preparo dos ambientes interno e externo.
(Il/s) Adaptação a eventuais mudanças (de recursos tangíveis e intangíveis).
(Il/s) Desafios e viabilizadores na execução desta fase.

BLOCO D- FASE DA APRENDIZAGEM
FASE DA APRENDIZAGEM: É a reflexão do processo de inovação como um todo,
revisando etapas e registrando as lições aprendidas. Tal fase cria um novo estímulo para o
reinício do ciclo. Incluem-se inovações em produto, processo, marketing ou organizacional.
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(A) Grau de aceitação/rejeição da inovação no mercado.
(A) Utilização das informações de aceitação/ rejeição da inovação no mercado interna e
externamente.
(A) Descrição e gerenciamento das
(fraquezas/erros) em projetos de inovação.

possibilidades

(A) Desafios e viabilizadores na execução desta fase.

(forças/acertos)

e

limitações
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO

SEÇÃO 1- IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISADORA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Escola de Administração- Núcleo de pós-graduação em Administração
Doutoranda: Morjane Armstrong Santos de Miranda
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0037692888583351
Orientador: Prof. Dr. Ernani Marques dos Santos
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5388965130432483

SEÇÃO 2- ASPECTOS GERAIS DA PESQUISA
OBJETIVO GERAL:
Analisar como as MPEs gerenciam a informação, sob a ótica da abordagem integrativa, para o
processo de inovação.
QUESTÃO DE PESQUISA:
Como as MPES gerenciam a informação, sob a ótica da abordagem integrativa, para o
processo de inovação?
MODELO DE ANÁLISE TEÓRICO:

Figura 1- Modelo de Análise Teórico ―Gestão integrativa da informação no processo de inovação‖

Fonte: Elaborado pela autora (2017) a partir de Beal (2012) e Tidd e Bessant (2015)
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PRESSUPOSTOS DA PESQUISA:
ELEMENTO PROCESSOS- Fluxo Informacional (FI)
Pressuposto 1(FI): O Fluxo Informacional possibilita identificar itens necessários e
atrativos das informações internas e externas à organização relevantes ao processo de
inovação.
Pressuposto 2(FI): O Fluxo Informacional possibilita desenvolver atividades de
captação, tratamento, distribuição, uso/reuso/desuso e armazenamento eficientes de
informações internas e externas à organização relevantes ao processo de inovação.
Pressuposto 3(FI): O Fluxo Informacional fomenta um ambiente inovador no qual
ocorra uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão de etapas, registro
de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas à organização para
capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.
ELEMENTO FERRAMENTAS- Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas
(SS)
Pressuposto 1(SS): As ferramentas digitais possibilitam a captação, a construção
coletiva e o compartilhamento (individual ou coletivo) espontâneos de informações, saberes,
conhecimentos, competências, experiências e ideias internas e externas à organização
relevantes ao processo de inovação, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente,
de forma simultânea ou não.
Pressuposto 2(SS): As ferramentas digitais fomentam um ambiente inovador no qual
ocorra, espontaneamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com revisão
de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e externas
à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma simultânea
ou não, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.
ELEMENTO PESSOAS- Colaboração (C)
Pressuposto 1(C): A colaboração possibilita a construção e a realização, voluntárias
ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos à organização,
concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 2(C): A colaboração possibilita a coordenação, comunicação e interação,
voluntárias ou não, de ações ou projetos de inovação, entre atores internos e externos á
organização, concentrados ou dispersos geograficamente, de forma síncrona ou assíncrona.
Pressuposto 3(C): A colaboração fomenta um ambiente inovador no qual ocorra,
voluntária ou involuntariamente, uma reflexão do processo de inovação como um todo, com
revisão de etapas, registro de lições aprendidas e disponibilização de informações internas e
externos à organização, entre atores concentrados ou dispersos geograficamente, de forma
síncrona ou assíncrona, para capacitação e aprendizagem inovativa intra e interorganizacional.
FONTES DE INFORMAÇÃO:
Fontes Primárias:
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- Representantes da organização: a partir da realização de entrevistas com o(s)
gestor(s) (nível estratégico) e com colaboradores-chaves da organização no processo
de inovação (1 do nível tático e 1 do nível operacional), bem como aplicação de
questionário semiaberto aos demais colaboradores, é possível coletar dados referentes
à execução das atividades de inovação na empresa, visto que análise de documentos e
ferramentas digitais não é suficiente, dada a dinamicidade inerente à atividade
inovativa da organização.
Fontes Secundárias:
- Documentos da organização: análise de documentos gerados a partir das
atividades de inovação realizadas pelas empresas em estudo (exemplo: boards utilizados
nas atividades de inovação, portfólio (resumos) dos projetos de inovação, templates de
inovação, entre outros).
- Ferramentas digitais (Softwares Sociais/Ferramentas Colaborativas):
seleção das ferramentas digitais mais relevantes utilizadas pela organização para apoio às
atividades de inovação (exemplo: planos de ação, ferramentas do Ecossistema da Google,
ferramentas de gestão de projetos, ferramentas de cocriação, entre outras).
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA ORGANIZAÇÃO:
- Micro e pequenas empresas (MPEs)- Bahia;
- MPEs de Tecnologia;
- Alto grau de maturidade da atividade de inovação- Radar da Inovação (BACHMANN e
ASSOCIADOS, 2008);
- Aceitação para participação na pesquisa.
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS:
- Identificar e entrar em contato com os respondentes;
-Marcar entrevistas com os respondentes;
- Alinhar expectativas da entrevista com os respondentes;
- Alinhar tecnologia para realização das entrevistas (presencial/gravador, Skype e Facetime).
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS:
- Transcrever gravações das entrevistas;
- Fazer a descrição por empresa e por fase do processo de inovação;
- Realizar a análise de conteúdo dos dados;
- Confrontar resultados das entrevistas com os demais dados coletados.

SEÇÃO 3- PERGUNTAS NORTEADORAS
CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA
Nome da empresa:
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Portfolio básico:
Ano de fundação:
Quantidade de funcionários:
Desempenho inovativo21:
CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO
Cargo (posição na empresa):
Função (tarefas que desempenha no cargo ocupado):
Tempo na organização:
Formação (escolaridade):

BLOCO A- FASE DA PROCURA
FASE DA PROCURA: Envolve detectar sinais do ambiente sobre potencial de mudança.
Incluem-se inovações em produto, processo, marketing ou organizacional.
(P) O que motiva a organização a captar oportunidades de inovação?
(P) De que forma as oportunidades de inovação são identificadas e captadas pela
organização?
(P) Como são organizadas as informações captadas nesta fase?
(P) Caso haja interação entre forças externas e internas (ex.: parceiros e colaboradores) à
organização para a captação das oportunidades de inovação, como elas ocorrem?
(P) Quais os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de
identificação e captação das oportunidades de inovação? Como a organização lida com os
mesmos?

BLOCO B- FASE DA SELEÇÃO
FASE DA SELEÇÃO: Envolve selecionar oportunidades tecnológicas e mercadológicas
entre as várias disponíveis, onde as escolhas feitas se ajustam à estratégia geral adotada pela
empresa, e se constroem sobre áreas estabelecidas de competência técnica e mercadológica.
Incluem-se inovações em produto, processo, marketing ou organizacional.
(S) Como a organização analisa e seleciona a(s) oportunidade(s) de inovação, dentre as várias
existentes, passíveis de desenvolvimento/armazenamento/descarte?
(S) Como a organização compartilha entre os membros externos e internos (ex.: parceiros e
colaboradores) a(s) oportunidade(s) de inovação selecionada(s)?
(S) Como a organização interage com o ambiente externo durante a seleção da a(s)
oportunidade(s) de inovação, dentre as várias existentes, passíveis de desenvolvimento?
21

Quantidade de inovações (produto, processo, marketing, organizacional) implementadas nos últimos 3 anos.
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(S) Quais os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de seleção
da(s) oportunidade(s) de inovação, dentre as várias existentes, passíveis de desenvolvimento?
Como a organização lida com os mesmos?
BLOCO C- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
FASE DA IMPLEMENTAÇÃO: Feita a seleção de estímulos iniciais relevantes, e tomada a
decisão estratégica de seguir alguns deles, a próxima fase fundamental é transformar, de fato,
aquelas ideias potenciais em alguma forma de realidade- um novo produto ou serviço, uma
mudança de processo, uma alteração no modelo de negócio. Incluem-se inovações em
produto, processo, marketing ou organizacional.
(Ia) AQUISIÇÃO: aquisição de novos conhecimentos que levarão ao primeiro esboço de
solução aperfeiçoada (inovação como realidade concreta), caminhando ao próximo passo
da inovação ou regredindo ao estágio conceitual.
(Ia) Como a organização adquire novos conhecimentos pertinentes à inovação a ser
desenvolvida?
(Ia) Como a organização combina conhecimento existente e novo - disponível dentro e fora
da organização – para a aquisição de informações pertinentes à inovação a ser desenvolvida?
(Ia) Como são organizadas as novas informações adquiridas nesta fase pela organização?
(Ia) Quais os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de aquisição
de novas informações para o desenvolvimento da inovação na fase da implementação da
oportunidade selecionada? Como a organização lida com os mesmos?
(Ie) EXECUÇÃO: cerne do processo de inovação, esta fase constitui-se de um conceito
estratégico claro e de algumas ideias iniciais para realizar o mesmo. Seus resultados
propiciam uma inovação desenvolvida e um mercado preparado (interno e externo)
pronto para lançamento final.
(Ie) Como a organização executa o mapeamento do ambiente interno/externo onde será
lançada a inovação?
(Ie) Como a organização se adequa às eventuais mudanças (de recursos tangíveis e
intangíveis) caso elas ocorram durante a execução dos projetos de inovação?
(Ie) Como a organização combina diferentes formas de conhecimento de grupos e indivíduos
com experiências funcionais e disciplinares diferentes durante a execução dos projetos de
inovação?
(Ie) Como a organização faz a gestão dos projetos de inovação (divisão/execução e avaliação
das ações)?
(Ie) Quais os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de
execução dos projetos de inovação na fase da implementação da oportunidade selecionada?
Como a organização lida com os mesmos?

372

(Il/s) LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO: preparação do mercado em que o produto
será lançado, bem como adoção e uso da inovação a longo prazo, revisitando a ideia e, se
necessário, modificando-a.
(Il/s) De que forma a organização alinha as informações sobre necessidades reais ou
antecipadas de colaboradores e clientes com o desenvolvimento da inovação a ser lançada?
(Il/s) Como a organização integra as informações dos diversos setores e funções da
organização durante o preparo do lançamento da inovação?
(Il/s) Como a organização reconhece o preparo dos ambientes interno e externo para o
lançamento da inovação?
(II/s) Como a organização prepara os ambientes interno e externo para o lançamento da
inovação?
(Il/s) Como a organização se adequa às eventuais mudanças (de recursos tangíveis e
intangíveis) caso elas ocorram durante o lançamento da inovação?
(Il/s) Quais os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de
lançamento da inovação na fase da implementação da oportunidade selecionada? Como a
organização lida com os mesmos?

BLOCO D- FASE DA APRENDIZAGEM
FASE DA APRENDIZAGEM: É a reflexão do processo de inovação como um todo,
revisando etapas e registrando as lições aprendidas. Tal fase cria um novo estímulo para o
reinício do ciclo. Incluem-se inovações em produto, processo, marketing ou organizacional.
(A) Como a organização identifica e representa o grau de aceitação ou rejeição da inovação
no mercado?
(A) Como a organização utiliza internamente as informações acerca do grau de aceitação ou
rejeição da inovação no mercado?
(A) Como a organização utiliza externamente as informações acerca do grau de aceitação ou
rejeição da inovação no mercado?
(A) Quais as potencialidades (forças/acertos) mais comuns reconhecidas na empresa no
desenvolvimento dos projetos de inovação?
(A) Quais limitações (fraquezas/erros) mais comuns reconhecidas na empresa no
desenvolvimento dos projetos de inovação?
(A) Como a organização gerencia (identifica/trata/distribui/usa/armazena ou descarta) estas
potencialidades e limitações inerentes ao desenvolvimento dos projetos de inovação?
(A) Quais os desafios e viabilizadores mais comumente encontrados no processo de
aprendizagem? Como a organização lida com os mesmos?
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APÊNDICE C – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO

PROTOCOLO PESQUISA SURVEY
“Gestão da informação em micro e pequenas empresas de serviços de TI para o processo
de inovação”

SEÇÃO 1- OBJETIVO DA PESQUISA
Caro respondente,
Esta pesquisa tem por objetivo analisar como micro e pequenas empresas de tecnologia
gerenciam a informação para o processo de inovação, levando em conta o uso da informação,
das tecnologias e da colaboração nesta atividade.
Sua participação, respondendo ao questionário a seguir com base no que ocorre na sua
empresa, é muito importante para o sucesso desta pesquisa, e para que essas informações
possam ser usadas por organizações como a sua para a melhoria dos processos de inovação.
Ressaltamos ainda que todas as informações aqui fornecidas terão sigilo garantido e
finalidade acadêmica, e serão usadas para a elaboração de tese de doutoramento da
pesquisadora, cujos resultados serão publicados apenas de forma agregada, não sendo
divulgada nenhuma identificação dos respondentes.
Desde já agradecemos.
Para possíveis esclarecimentos entrar em contato com a pesquisadora Morjane Armstrong
(71) 98121-4741 (vivo/zap). E-mail: morjanessa@gmail.com.
Obrigada!
Morjane Armstrong Santos de Miranda
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0037692888583351

SEÇÃO 2- CARCATERIZAÇÃO DO RESPONDENTE
Nome da empresa onde trabalha (coloque apenas a sigla):
Cargo (posição na empresa):
Tempo na organização:
Formação acadêmica (graduação/pós-graduação):
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SEÇÃO 3- QUESTIONÁRIO

Para as afirmativas a seguir marque o seu nível de ocorrência:
Nunca ocorre
Ocorre raramente
Ocorre frequentemente
Ocorre sempre
Não sei opinar

BLOCO A- FASE DA PROCURA
PROCESSO DE INOVAÇÃO- FASE DA PROCURA (1/4): Identificação e coleta de
informações e ideias (internas e/ou externas à organização) para a geração de inovações.
Incluem-se como inovações a criação ou melhoria de um produto, de um processo produtivo,
do marketing em geral ou da forma de gerir os recursos (pessoas e/ou infraestrutura) da
organização.
(P) A organização se motiva a identificar e coletar informações e ideias (internas e/ou externas à
organização) para inovar pelos seguintes aspectos:
ITEM
1
2
3
4
5
O desejo
voluntário de
saber o que pode
melhorar a
organização
como um todo
Para conhecer,
de forma
direcionada, os
ambientes
interno e externo
da organização e
atuar neles, se
apropriando da
informação para
a tomada de
decisão
Para se destacar
no mercado,
lançando sempre
novos produtos
e serviços
(estratégia

375

ofensiva)
Para responder a
pressões
competitivas
advindas do
mercado
(estratégia
defensiva)

(P) As informações e ideias que auxiliam na inovação são identificadas e coletadas pela organização
da seguinte forma:
ITEM
Voluntariamente,
pelos
colaboradores da
organização
Involuntariamente,
a partir de ações
específicas
direcionadas pelo
gestor da
organização aos
colaboradores
Individual e
intraorganizacional
(um colaborador e
com informações
internas da
organização)
Individual e
interorganizacional
(um colaborador e
com troca de
informações entre
organizações)
Coletiva e
intraorganizacional
(vários
colaboradores e
com informações
internas da
organização)
Coletiva e
interorganizacional
(vários
colaboradores e
com troca de
informações entre

1

2

3

4

5
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organizações)
De forma
presencial e formal
(ex.: reuniões)
De forma virtual e
formal (ex.:
reuniões por Skype
etc)
De forma
presencial e
informal (ex.:
jogos interativos,
de ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
De forma virtual e
informal (ex.:
jogos interativos,
de ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação
simultânea e aberta
em plataformas
virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer
natureza para a
realização das
ações acima
questionadas FASE DA
PROCURA - cite
aqui (ex.: google
drive, fórum de
discussão, blog,
redes sociais facebook, twitter,
instagram -,
comunidades de
prática, entre
outras)

BLOCO B- FASE DA SELEÇÃO
PROCESSO DE INOVAÇÃO- FASE DA SELEÇÃO (2/4): Seleção das melhores ideias
identificadas pela organização (na Fase da Procura) para geração de inovações. Incluem-se como

377

inovações a criação ou melhoria de um produto, de um processo produtivo, do marketing em geral ou
da forma de gerir os recursos (pessoas e/ou infraestrutura) da organização.

(S) A organização analisa e seleciona as melhores ideias para gerar inovações da seguinte forma:
ITEM
Voluntariamente,
pelos
colaboradores da
organização
Involuntariamente,
a partir de ações
específicas
direcionadas pelo
gestor da
organização aos
colaboradores
Individual e
intraorganizacional
(um colaborador e
com informações
internas da
organização)
Individual e
interorganizacional
(um colaborador e
com troca de
informações entre
organizações)
Coletiva e
intraorganizacional
(vários
colaboradores e
com informações
internas da
organização)
Coletiva e
interorganizacional
(vários
colaboradores e
com troca de
informações entre
organizações)
De forma
presencial e formal
(ex.: reuniões)
De forma virtual e
formal (ex.:

1

2

3

4

5
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reuniões por Skype
etc)
De forma
presencial e
informal (ex.:
jogos interativos,
de ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
De forma virtual e
informal (ex.:
jogos interativos,
de ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação
simultânea e aberta
em plataformas
virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer
natureza para a
realização das
ações acima
questionadas FASE DA
SELEÇÃO- cite
aqui (ex.: google
drive, fórum de
discussão, blog,
redes sociais facebook, twitter,
instagram -,
comunidades de
prática, entre
outras)

BLOCO C- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO
PROCESSO DE INOVAÇÃO- FASE DA IMPLEMENTAÇÃO (3/4): Desenvolvimento da ideia
selecionada (Fase da Seleção) para geração da inovação. Incluem-se como inovações a criação ou
melhoria de um produto, de um processo produtivo, do marketing em geral ou da forma de gerir os
recursos (pessoas e/ou infraestrutura) da organização.

(Ia) SUBFASE 1- AQUISIÇÃO: Aquisição de novos conhecimentos acerca da ideia selecionada
(em desenvolvimento).
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(Ia) A organização adquire novos conhecimentos sobre a ideia a ser desenvolvida da seguinte forma:
ITEM
Voluntariamente, pelos
colaboradores da
organização
Involuntariamente, a
partir de ações
específicas
direcionadas pelo
gestor da organização
aos colaboradores
Individual e
intraorganizacional
(um colaborador e com
informações internas da
organização)
Individual e
interorganizacional
(um colaborador e com
troca de informações
entre organizações)
Coletiva e
intraorganizacional
(vários colaboradores e
com informações
internas da
organização)
Coletiva e
interorganizacional
(vários colaboradores e
com troca de
informações entre
organizações)
De forma presencial e
formal (ex.: reuniões)
De forma virtual e
formal (ex.: reuniões
por Skype etc)
De forma presencial e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
De forma virtual e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de

1

2

3

4

5
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templates, eventos,
participação simultânea
e aberta em
plataformas virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza
para a realização das
ações acima
questionadas - FASE
DA
IMPLEMENTAÇÃOcite aqui (ex.: google
drive, fórum de
discussão, blog, redes
sociais - facebook,
twitter, instagram -,
comunidades de
prática, entre outras)

(Ie) SUBFASE 2- EXECUÇÃO: Execução do projeto de inovação (divisão, cumprimento e
avaliação das tarefas) de modo a transformar a ideia inicial em uma inovação (“Sair do papel”!).
(Ie) A organização busca conhecer aspectos do ambiente (interno e/ou externo à organização) que a
inovação impactará da seguinte forma:
ITEM
Voluntariamente, pelos
colaboradores da
organização
Involuntariamente, a
partir de ações
específicas
direcionadas pelo
gestor da organização
aos colaboradores
Individual e
intraorganizacional
(um colaborador e com
informações internas da
organização)
Individual e
interorganizacional
(um colaborador e com
troca de informações
entre organizações)
Coletiva e
intraorganizacional

1

2

3

4

5
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(vários colaboradores e
com informações
internas da
organização)
Coletiva e
interorganizacional
(vários colaboradores e
com troca de
informações entre
organizações)
De forma presencial e
formal (ex.: reuniões)
De forma virtual e
formal (ex.: reuniões
por Skype etc)
De forma presencial e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
De forma virtual e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação simultânea
e aberta em
plataformas virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza
para a realização das
ações acima
questionadas - FASE
DA
IMPLEMENTAÇÃOcite aqui (ex.: google
drive, fórum de
discussão, blog, redes
sociais - facebook,
twitter, instagram -,
comunidades de
prática, entre outras)

(Ie) A organização combina os conhecimentos que indivíduos/grupos possuem (suas próprias
experiências de vida ou de outros trabalhos) com conhecimentos técnicos sobre a ideia a ser
desenvolvida da seguinte forma:
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ITEM
Buscando CRIAR um
objetivo alinhado às
práticas de inovação
que seja comum a
todos na organização.
Buscando EXECUTAR
um objetivo alinhado
às práticas de inovação
que seja comum a
todos
Promovendo interações
entre os membros para
troca de conhecimento,
ideias e experiências,
de forma presencial e
formal (ex.: reuniões)
Promovendo interações
entre os membros para
troca de conhecimento,
ideias e experiências,
de forma virtual e
formal (ex.: reuniões
por Skype etc)
Promovendo interações
entre os membros para
troca de conhecimento,
ideias e experiências,
de forma presencial e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
Promovendo interações
entre os membros para
troca de conhecimento,
ideias e experiências,
de forma virtual e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação simultânea
e aberta em
plataformas virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza
para a realização das

1

2

3

4

5
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ações acima
questionadas - FASE
DA
IMPLEMENTAÇÃOcite aqui (ex.: google
drive, fórum de
discussão, blog, redes
sociais - facebook,
twitter, instagram -,
comunidades de
prática, entre outras)

(Ie) A organização se adapta às eventuais mudanças de recursos (dinheiro, matéria-prima, novos
conhecimentos e competências) caso elas ocorram durante o desenvolvimento da ideia da seguinte
forma:
ITEM
Buscando CRIAR um
objetivo alinhado às
práticas de inovação
que seja comum a
todos na organização.
Buscando
EXECUTAR um
objetivo alinhado às
práticas de inovação
que seja comum a
todos.
Promovendo
interações entre os
membros para troca de
conhecimento, ideias e
experiências, de forma
presencial e formal
(ex.: reuniões)
Promovendo
interações entre os
membros para troca de
conhecimento, ideias e
experiências, de forma
virtual e formal (ex.:
reuniões por skype
etc)
Promovendo
interações entre os
membros para troca de
conhecimento, ideias e
experiências, de forma
presencial e informal
(ex.: jogos interativos,

1

2

3

4

5

384

de ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
cursos)
Promovendo
interações entre os
membros para troca de
conhecimento, ideias e
experiências, de forma
virtual e informal (ex.:
jogos interativos, de
ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
cursos, participação
simultânea e aberta
em plataformas
virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza
para a realização das
ações acima
questionadas - FASE
DA
IMPLEMENTAÇÃ
O- cite aqui (ex.:
google drive, fórum
de discussão, blog,
redes sociais facebook, twitter,
instagram -,
comunidades de
prática, entre outras)

(Il/s) SUBFASE 3- LANÇAMENTO/SUSTENTAÇÃO: Lançamento da inovação gerada, bem
como analise do impacto da inovação no ambiente (interno e/ou externo à organização).
(Il/s) A organização conecta as informações sobre necessidades dos colaboradores e clientes com a
proposta da inovação a ser lançada da seguinte forma:

ITEM
Voluntariamente, pelos
colaboradores da
organização
Involuntariamente, a
partir de ações
específicas

1

2

3

4

5
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direcionadas pelo
gestor da organização
aos colaboradores
Individual e
intraorganizacional
(um colaborador e com
informações internas da
organização)
Individual e
interorganizacional
(um colaborador e com
com troca de
informações entre
organizações)
Coletiva e
intraorganizacional
(vários colaboradores e
com informações
internas da
organização)
Coletiva e
interorganizacional
(vários colaboradores e
com troca de
informações entre
organizações)
De forma presencial e
formal (ex.: reuniões)
De forma virtual e
formal (ex.: reuniões
por Skype etc)
De forma presencial e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
De forma virtual e
informal (ex.: jogos
interativos, de ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação simultânea
e aberta em
plataformas virtuais)
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza
para a realização das
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ações acima
questionadas - FASE
DA
IMPLEMENTAÇÃOcite aqui (ex.: google
drive, fórum de
discussão, blog, redes
sociais - facebook,
twitter, instagram -,
comunidades de
prática, entre outras)

BLOCO D- FASE DA APRENDIZAGEM
PROCESSO DE INOVAÇÃO- FASE DA APRENDIZAGEM (4/4): Reflexão do aprendizado
ocorrido ao longo da geração da inovação (todas as fases anteriores). Neste momento a inovação já foi
gerada e lançada.

(A) A organização utiliza as informações acerca do grau de aceitação/rejeição da inovação lançada da
seguinte forma:
Aceitação- ex.: bom feedback do usuário final- seja interno ou externo, acerca da inovação.
Rejeição- ex.: as pessoas não aderem à inovação lançada, seja interna ou externamente.
ITEM
Compartilha entre os
membros de forma
presencial e formal
(ex.: reuniões,
geração de relatórios)
Compartilha entre os
membros de forma
virtual e formal (ex.:
reuniões por skype,
geração e
compartilhamento de
relatórios pelo drive
da Google etc)
Compartilha entre os
membros de forma
presencial e informal
(ex.: jogos
interativos, de
ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
Compartilha entre os
membros de forma

1

2

3

4

5
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virtual e informal
(ex.: jogos
interativos, de
ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação
simultânea e aberta
em plataformas
virtuais)
Trata a informação,
de modo a
transformá-la em
inteligência de
negócio
Usa a informação
para nova tomada de
decisão
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza
para a realização
das ações acima
questionadas FASE DA
APRENDIZAGEMcite aqui (ex.:
google drive, fórum
de discussão, blog,
redes sociais facebook, twitter,
instagram -,
comunidades de
prática, entre
outras)
(A) As potencialidades (forças) mais comuns reconhecidas na empresa no desenvolvimento da ideia,
até chegar à inovação final, são:
AO- Aspectos Objetivos: tangíveis, mais relacionados aos bens materiais adquiridos.
Aspectos Subjetivos: intangíveis, mais relacionados ao conhecimento adquirido.
ITEM
1
2
3
4
5
AO:
reaproveitamento
do conhecimento
adquirido
durante o
desenvolvimento
da inovação,
para outros

AS-
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projetos
AO: aquisição de
novos
conhecimentos
sobre novos
aspectos da
inovação criada
AO:
desenvolvimento
das capacidades
de inovar,
produzir e gerir
recursos da
organização
AO:
desenvolvimento
da capacidade
tecnológica da
organização
(adquirir e usar
novas
tecnologias)
AO: redução do
custo de
produção
AO: redução de
consumo de
matéria-prima
em geral
AO: redução de
impacto social e
ambiental
AO: melhor
qualidade do
processo
produtivo
AO: melhoria
dos canais de
distribuição
AS: capacidade
de fazer o cliente
(interno/externo)
perceber o valor
da inovação
gerada
AS:
desenvolvimento
das capacidades
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de
relacionamento e
de colaboração
das pessoas na
organização
AS: o despertar
da importância
da inovação nos
colaboradores
AS: melhor
articulação com
a cadeia de
fornecedores
(A) As limitações (fraquezas) mais comuns reconhecidas na empresa no desenvolvimento da ideia,
até chegar à inovação final, são:
AO- Aspectos Objetivos: tangíveis, mais relacionados aos bens materiais adquiridos.
AS- Aspectos Subjetivos: intangíveis, mais relacionados ao conhecimento adquirido.

ITEM
AO: pouco
reaproveitamento
do conhecimento
adquirido
durante o
desenvolvimento
da inovação,
para outros
projetos
AO: baixa
aquisição de
novos
conhecimentos
sobre novos
aspectos da
inovação criada
AO: pouco
desenvolvimento
das capacidades
de inovar,
produzir e gerir
recursos da
organização
AO: pouco
desenvolvimento
da capacidade
tecnológica da

1

2

3

4
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organização
(adquirir e usar
novas
tecnologias)
AO: pouca
redução do custo
de produção
AO: pouca
redução de
consumo de
matéria-prima
em geral
AO: pouca
redução de
impacto social e
ambiental
AO: baixa
qualidade do
processo
produtivo
AO: pouca
melhoria dos
canais de
distribuição
AS: baixa
capacidade de
fazer o cliente
(interno/externo)
perceber o valor
da inovação
gerada
AS: baixo
desenvolvimento
das capacidades
de
relacionamento e
de colaboração
das pessoas na
organização
AS: pouca
disseminação da
inovação entre os
colaboradores
AS: pouca
melhoria na
articulação com
a cadeia de
fornecedores
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(A) A organização gerencia (analisa, usa, compartilha) estas potencialidades e limitações
anteriormente identificadas por você da seguinte forma:
ITEM
Compartilha entre os
membros de forma
presencial e formal
(ex.: reuniões,
geração de relatórios)
Compartilha entre os
membros de forma
virtual e formal (ex.:
reuniões por skype,
geração e
compartilhamento de
relatórios pelo drive
da Google etc)
Compartilha entre os
membros de forma
presencial e informal
(ex.: jogos
interativos, de
ideação,
preenchimento de
templates, eventos)
Compartilha entre os
membros de forma
virtual e informal
(ex.: jogos
interativos, de
ideação,
preenchimento de
templates, eventos,
participação
simultânea e aberta
em plataformas
virtuais)
Trata a informação,
de modo a
transformá-la em
inteligência de
negócio
Usa a informação
para nova tomada de
decisão
Caso utilize
tecnologias de
qualquer natureza

1

2

3

4

5
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para a realização
das ações acima
questionadas FASE DA
APRENDIZAGEMcite aqui (ex.:
google drive, fórum
de discussão, blog,
redes sociais facebook, twitter,
instagram -,
comunidades de
prática, entre
outras)

(A) Os aspectos que dificultam a geração da inovação na organização (desde a identificação e coleta
de ideias, até a seleção da mais viável, o seu desenvolvimento e a aprendizagem durante todo o
processo) são:
ITEM
Inibição
(desconforto) dos
colaboradores
Falta de motivação
do próprio
colaborador
Falta de incentivos
da organização
para motivar o
colaborador
Falta de confiança
entre as partes
envolvidas
(colaborador,
gestor, clientes)
Pressões/limitações
do ambiente
externo (ex.; leis,
embargos, valor
alto da moeda,
normas técnicas)
Baixa capacidade
da organização
para a gestão da
inovação
Gestores pouco
inovadores/
criativos (rígidos)

1

2

3
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Colaboradores não
qualificados para
as ações
relacionadas ao
desenvolvimento
da inovação
Pouca colaboração,
por falta de desejo
pessoal em fazê-lo
Pouca colaboração,
por falta de apoio
da organização
Dificuldade de
cooperar com
outros atores
externos (clientes,
parceiros,
fornecedores etc)
Falta de
informação sobre
existência e/ou
acesso a
tecnologias
(inclusive
Softwares
Sociais/ferramentas
colaborativas)
Falta de
informação de
mercado
Custo elevado para
desenvolver as
inovações

(A) Os aspectos que facilitam a geração da inovação na organização (desde a identificação e coleta
de ideias, até a seleção da mais viável, o seu desenvolvimento e a aprendizagem durante todo o
processo) são:
ITEM
Desinibição
(conforto) dos
colaboradores
Motivação do
próprio
colaborador
Incentivos da
organização para
motivar o

1

2

3

4

5
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colaborador
Alto nível de
confiança entre as
partes envolvidas
(colaborador,
gestor, clientes)
Favorecimentos
advindos do
ambiente externo
(ex.; leis
favoráveis, bom
valor da moeda
etc)
Alta capacidade da
organização para a
gestão da inovação
Gestores
inovadores/
criativos (flexíveis)
Colaboradores
qualificados para
as ações
relacionadas ao
desenvolvimento
da inovação
Alta colaboração,
pelo desejo pessoal
em fazê-lo
Alta colaboração,
por apoio da
organização
Facilidade de
cooperar com
outros atores
externos (clientes,
parceiros,
fornecedores etc)
Disponibilidade de
informação sobre
existência e/ou
acesso a
tecnologias
(inclusive
Softwares
Sociais/ferramentas
colaborativas)
Disponibilidade de
informação de
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mercado
Custo viável para
desenvolver as
inovações
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