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PROPOSTA DE UM PROGRAMA ORGANIZACIONAL DE 
GESTÃO DA INOVAÇÃO 
 
RESUMO 

O presente estudo traz, além da investigação desses conceitos, uma análise qualitativa 

comparativa de como se desenvolve um programa de gestão da inovação ideal em uma 

organização, mostrando as diretrizes e formas das quais se precisa saber e fazer para 

que exista uma gestão estruturada de todo o processo de inovação. Para isso aplicou-se 

uma pesquisa qualitativa de caráter conclusivo e descritivo, por meio da ferramenta de 

benchmarking, além da transcrição de alguns materiais coletados e análise de conteúdo 

com a finalidade de buscar o significado de materiais textuais disponíveis na pesquisa. 

Metodologicamente, efetuou-se uma comparação entre o programa de inovação de três 

empresas brasileiras de grande porte para, finalmente, construir uma proposta de 

programa de inovação ideal a ser aplicado em uma empresa. Os principais resultados 

encontrados foram: a distinção dos vários modelos de funis do desenvolvimento; a forma 

diferenciada que cada empresa aborda o tema, levando em consideração a cultura 

organizacional; e, a habilidade das empresas em gerir o conhecimento e torná-lo 

disponível para todos os níveis organizacionais, através de uma comunicação clara e 

simples. Foi possível, através desse estudo, também sugerir um modelo de programa de 

inovação tomando como base os pontos fortes de cada empresa estudada, dando forma a 

um modelo dinâmico, lúdico e de fácil controle para a organização. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, considera-se que a gestão da inovação também trata do 

gerenciamento de rotinas voltadas para a eficácia da cultura organizacional (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008). Além disso, esses estudiosos afirmam que na gestão da 

inovação, o processo de inovação é o que é gerenciado, pois a inovação só vem depois 

do sucesso e todo o processo de inovação precisa de um sistema em cadeia para que se 

torne contínuo na empresa.  

Ou seja, a gestão da inovação é a forma de mensurar a criatividade, a 

participação e o incremento de resultados dos colaboradores, por meio de um programa 

de ideias onde as pessoas apresentam respostas aos desafios prioritários e expostos pela 

instituição. 

É conhecido que a gestão da inovação perpassa vários caminhos na 

organização contemporânea. Um desses caminhos é a implantação de um programa que 

vise provocar o surgimento de ideias, sejam elas incrementais ou radicais, gerenciar e 

promover um banco de ideias para que as contribuições inovadoras sejam 

sistematizadas, favorecer a cultura de inovação com técnicas de gestão e liderança e 

proporcionar vantagem sustentável nos lucros da empresa, fortalecendo a marca e a 

imagem organizacional (BARBIERI et al., 2009).  

Com base no que foi dito, tem-se o seguinte problema a ser investigado: 

como seria um modelo mais eficiente para o funcionamento de um programa de gestão da 

inovação em uma empresa, tomando por base o modelo de TIDD; BESSANT; PAVITT 

(2008)? Essa pergunta será o norte para todo o processo de construção dessa pesquisa. 

Por esses motivos, o presente trabalho busca investigar como as empresas 

precisam se adaptar para manter a saúde e o crescimento contínuo, por meio de 

processos melhores e mais lucrativos, adquirindo vantagem competitiva em médio e longo 

prazo. É um erro pensar que somente as empresas que possuem os maiores lucros e são 

sustentáveis podem inovar, pois todo e qualquer tipo de empresa, seja de micro, médio ou 

de grande porte pode se tornar inovadora. Hodiernamente, se a empresa não estiver 

atenta ou não incentivar, entre seus funcionários, a importância da geração de ideias, a 

mesma terá dificuldades para maximizar seus lucros e estará assumindo uma postura 

retrógada em relação ao mercado competitivo atual (TERRA; BARROSO et al., 2007: 

trad. MELLO, 2007). 

Desenvolver-se-á um comparativo entre três empresas que já colocaram em 

prática a arte de inovar e adquiriram o benefício da mudança da cultura organizacional 

para que pudessem tornar possível uma maior confiança entre as pessoas e o surgimento 

de um ambiente propício à inovação. 
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Para tanto, esta pesquisa objetiva propor um modelo completo e eficiente de 

gestão da inovação dentro de uma empresa a partir da definição das etapas necessárias 

para desenvolver o programa de gestão da inovação na empresa e da comparação dos 

Programas de Gestão da Inovação das empresas estudadas. 

Este artigo é relevante porque, tendo em vista que o ato da inovação é 

imprescindível a todas as empresas que buscam a sustentabilidade, uma longa vida útil e 

estável, este trabalho mostrará as diretrizes e formas das quais se precisa saber e fazer 

para que exista, dentro da organização, uma gestão estruturada de todo o processo de 

inovação, embasado em um estudo teórico do assunto principal, que é a inovação. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Diferenças entre inovação e invenção 

 

De acordo com Schumpeter (1982), “o processo inovativo consiste em três 

fases sequenciais: a invenção, a inovação e a difusão”. A invenção sozinha não traz 

resultados, é preciso transformar, acompanhar e sistematizá-la em um processo 

estruturado e documentado para que ela possa alcançar o mercado e de forma difundida 

tornar-se inovação (GARDNER, 2009). Logo a literatura que aborda inovação 

compreende toda essa diferença, pois a inovação vai além de inventar coisas novas, até 

porque, segundo Kotler (2011), inovar não é deixar de fazer totalmente as coisas antigas, 

mas adaptá-las, por isso o termo que diz: “reinventar o negócio”.  

Completando esse discurso, Kotler (2011) afirma: “se, daqui a cinco anos, 

você estiver no mesmo ramo em que está hoje, seu negócio não existirá mais”. Surge 

então a necessidade de se acostumar com o novo, buscar sempre transpassar as 

fronteiras para, assim, desenvolver na cultura da empresa nesse sentido. 

Faz-se importante lembrar que há distinção entre invenção e inovação. O 

entendimento dessa diferença é confuso pelo fato de serem parecidos, mas com 

significados opostos. Para que exista inovação, anteriormente poderá existir uma 

invenção. Por isso, não se pode acabar com as invenções, pois delas surgirão 

pressupostos para as inovações.  



Camila Katre De Sousa Oliveira, Roberto Ednísio Vasconcelos Rocha. 
 
 
 

Pág. 4 – FFBusiness – Fortaleza – V.11, – Nº 12 – out. 2013 ISSN 1679-723X 

De forma simplificada, pode-se considerar a equação feita por Schumpeter 

(1982) que “inovação é a invenção mais a execução”. Tendo dito isso, acredita-se que a 

diferenciação desses conceitos torna-se mais simples de entender com o Quadro 1 a 

seguir. 

 
QUADRO 1 - Invenção ≠ Inovação. 

Invenção Inovação 

• Uma ideia que concretiza algo pra o 
mundo real, porém não se vende; 

• Um conceito de qualquer materialidade 
que foi criado pela primeira vez. 

• Ato e ou efeito de transformar uma ideia e 
colocá-la em prática; 

• Utiliza conceitos e transforma-os em algo 
aplicável a realidade, onde existe posteriormente 
a aplicação um retorno financeiro. 

Schumpeter (1982). 
 

2.2  Modelos de inovação 

 

Para que aconteça gestão da inovação em qualquer área da empresa, é 

crucial seguir modelos que já foram adotados e testados por outras empresas, a fim de 

que os resultados possam ser mensurados e comparados. No processo de gestão da 

inovação não será diferente dos costumes padrões administrativos, adotados na 

organização e controle. 

São numerosas as fontes que conceituam esses modelos, mostrando 

caminhos para gerar, modificar, desenvolver processos, produtos ou serviços. Há dois 

modelos mais populares entre os autores conhecidos da área, expostos a seguir. 

Os modelos descritivos abordam a inovação nos níveis macro e meso (têm 

como unidade de análise a sociedade, o sistema econômico ou a indústria) e buscam 

uma teoria capaz de explicar o processo inovador a partir de questões como quem, como, 

porque e quando. Os modelos normativos, por sua vez, analisam a inovação no nível 

micro (tem como unidade de análise a própria firma), derivam normalmente de 

experiências práticas e estudos de caso e buscam analisar o modus operandi no 

processo de inovação das empresas (LONGANEZI; COUTINHO; BOMTEMPO, 2008).  

Esse estudo será voltado para o segundo modelo, o normativo, devido à sua 

característica de ser facilmente adaptável em procedimentos e para uso nos níveis 

operacionais da empresa, tornando-os úteis para implementar as estratégias. Para tanto, 

a empresa precisa de rotinas eficazes que assegurem que todo o espaço organizacional 

seja explorado. É dessa forma que se aplica o modelo do processo de inovação, 

convergindo com a ideia anterior dos modelos de inovação. Esse novo modelo é 

explorado por Tidd, Bessant, Pavitt (2008), como exemplifica a figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Fases do Processo de Inovação 

 
Fonte: Tidd; Bessant; Pavitt (2008) 

 

2.3 Gestão da inovação 

 

Em um programa de gestão da inovação bem elaborado, organizado e 

garantido com máxima qualidade, precisa-se de uma equipe multidisciplinar de várias 

áreas da empresa para que as ideias que surgirão sejam qualificadas pelos critérios de 

viabilidade, inovação, aplicabilidade e alinhamento com o direcionamento estratégico da 

empresa (BARBIERI et al., 2009).  

O modelo de inovação mais difundido hodiernamente chama-se funil do 

desenvolvimento ou funil da inovação, onde a empresa estrutura todo o processo que leva 

ao novo, desde a fase de criação até a fase de experimentação ou implantação, conforme 

se pode ver na figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 - Modelo de inovação sequencial ou linear combinado 

 
 

Fonte: Barbieri et al. (2009) 
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Para a inovação acontecer, as ideias devem passar por todas as fases do 

funil, que serão filtradas e selecionadas somente aquelas que estarão aptas para serem 

lançadas no mercado. O funil do desenvolvimento das ideias é um modelo que visa 

sistematizar o programa de gestão da inovação, ajudando os gestores a tomarem a 

decisão mais acertada. Embora as empresas preocupem-se em estar inovando, não 

costumam saber como acontece o processo de implementação.  

Muitas delas até passam pelo processo de planejamento, alinhamento das 

estratégias da organização com o cenário existente interno e externo, mas acabam 

falhando no momento de implantação.  

 

2.4  Tipos de programas de inovação 

 

As formas de inovar são diversificadas, pois depende de qual enfoque 

estratégico a empresa estará utilizando, seja em produto, processo, mercado, ou até 

mesmo organizacional. Pode-se inovar de todas as maneiras e dimensões.  

As mais comuns são inovações em produto e marketing, tendo em vista que 

o consumidor tornou-se mais exigente e está em constante mudança. Quando se muda a 

forma que chama a atenção do cliente, procura-se investir em uma embalagem atrativa, 

um produto nunca antes imaginável e tentar de todas as formas satisfazer as 

necessidades dos clientes.  

Todavia as dimensões são apenas duas, incremental ou radical, sendo a 

primeira uma inovação singela e de impacto interno pequeno, isso porque não necessita 

de muitos recursos em pesquisa, por exemplo, para que aconteça a inovação na 

dimensão incremental. Entretanto na dimensão radical, exige um nível grande de 

dedicação, esforço e comprometimento da empresa, como um todo, seja financeiro, em 

P&D, ou administrativo. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Esta pesquisa possui caráter descritivo, com pesquisa bibliográfica de dados 

secundários e estudo de caso com uso de técnica de observação (VERGARA, 2000). 

A pesquisa bibliográfica que suporta o presente trabalho baseou-se em 

relatórios de três empresas preocupadas em disseminar o conceito de inovação em suas 

estruturas, “A”, “B” e “C”, buscando esclarecer o que significa a palavra “inovação” no 
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mercado atual e qual o contexto no qual ela está inserida, demonstrando que a inovação 

não é mais uma tendência, mas uma realidade. 

Tais relatórios, em sua maioria, foram encontrados nos sites dessas 

instituições, embora alguns tenham sido pesquisados em manuais físicos, como o Manual 

de Oslo (OECD, 2005). Além disso, a pesquisa bibliográfica contemplou a literatura 

vigente sobre o tema, perpassando por autores consagrados e atuais, fazendo uma 

varredura dos conceitos e utilização prática de processos inovativos nas empresas da 

atualidade. 

Já o caráter descritivo da pesquisa se deu com a descrição das 

características das empresas pesquisadas, identificando suas ações no que tange o 

processo de inovação, passando por todas as etapas nas quais se deu o processo 

inovativo investigado, comparando o que foi observado com o referencial teórico 

explanado (CAMPOMAR, 1991; CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Desta maneira, 

buscou-se verificar e validar a teoria estudada em uma escala prática, que poderá ser 

observada nas organizações investigadas. 

Em relação à estrutura da coleta de dados, foram realizadas diversas visitas 

à unidade responsável pela Gestão da Inovação na empresa “A”, onde, particularmente, 

foi dado acesso a documentos da pesquisa e relatórios realizados pela empresa. Após as 

primeiras investigações, foi definido que o estudo possuiria natureza global, pois, 

conforme se confirmou posteriormente, percorreria todos os elementos do caso estudado, 

que é a análise de um programa de inovação em uma empresa. O setor responsável pela 

gestão da inovação, que também implementou o programa na empresa “A”, forneceu 

informações também sobre o impacto desse processo em toda a empresa, mostrando as 

dificuldades encontradas e as percepções dos clientes internos diante dessa nova 

realidade que estava despontando. 

Foram realizadas também visitas nas empresas B e C. Na empresa B, 

visitou-se sua sede em São Paulo, idealizadora do programa de gestão da inovação na 

empresa. Nessa visita, coletaram-se os dados que serão explanados na seção 

Resultados. Com relação à empresa C, visitou-se sua sede em Fortaleza, coletando 

dados e informações passadas pela equipe de gestão da inovação da companhia. 

Para análise qualitativa, serão transcritos alguns aspectos, que serão 

analisados traçando um paralelo com os demais dados coletados e cruzando com as 

informações teóricas obtidas, buscando sempre responder os objetivos da pesquisa 

conforme anteriormente explanado. Conforme diz Appolinário (2006), a ideia básica da 
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análise qualitativa é “identificar categorias, padrões e relações entre os dados coletados, 

de forma a desvendar seu significado por meio da interpretação e comparação dos 

resultados com outras pesquisas e referenciais teóricos”. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados mostram os programas em cada uma das empresas 

pesquisadas, servindo de subsídio para a formatação do programa ideal. 

4.1 Programa de inovação utilizado na empresa ‘A’ 

 

Para essa empresa, os líderes têm papeis importantíssimos no 

desenvolvimento da cultura inovativa dentro da empresa, por meio da criação de um 

ambiente promissor para a inovação, da comunicação eficaz, criação de pontes para as 

equipes de trabalho. Os líderes também atuam quebrando as resistências internas, 

ajudando a redirecionar o projeto quando necessário, reconhecendo os colaboradores 

que contribuem para os resultados de inovação organizacional e, por fim, assumem a 

responsabilidade conjunta no sucesso e no insucesso. 

Na empresa “A” existe um pré-processo antes de estruturar as ideias, 

chamado de ‘Encontro 3i’ - que será detalhado posteriormente - quando são definidos os 

objetivos através de uma reunião de 12 a 15 pessoas, com uma temática específica. 

Nessa pré-etapa, cria-se um clima organizacional focado principalmente em inovação de 

produtos, envolve-se os colaboradores e gestores no processo de inovação, cria-se um 

processo contínuo de geração de ideias, motiva-se a equipe comercial a identificar 

necessidades e trazer ideias do campo, identificam-se as oportunidades de mercado e 

adquirem-se as diretrizes de que geram resultados para a empresa. 

A comunicação faz parte de todo o processo estruturado do programa, 

desde a comunicação aos lideres até o reconhecimento das pessoas. No reconhecimento 

das pessoas existem dois tipos de premiação: a financeira e a não financeira, 

obedecendo aos preceitos de Maslow (1987), que dizia que a necessidade de status e 

estima das pessoas é suprida por meio de reconhecimento. 

Após a primeira fase, vem a Fase Conceito, quando as ideias priorizadas no 

Encontro 3i são submetidas a um Comitê de inovação e avaliadas para saber se estão de 

acordo com as estratégias da empresa, fazendo um estudo de viabilidade preliminar, 

utilizando os critérios técnicos e financeiros.  
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Em seguida, na Fase Viabilidade, faz-se um estudo de viabilidade 

propriamente dito. As ideias serão submetidas para o Comitê de criação, que, 

diferentemente do Comitê de inovação, faz estudos de investimento e de mercado do 

projeto para garantir de que existe mercado para sua implantação. 

A Fase Desenvolvimento, por sua vez, é a etapa na qual as ideias 

aprovadas são submetidas ao Comitê de implantação, que é responsável pela 

homologação do produto, as ações de marketing e execução do cronograma 

anteriormente planejado.  

Finalmente, segundo o modelo de inovação da empresa “A”, tem-se a Fase 

Lançamento, quando é realizado o lançamento do produto para a equipe de marketing e 

de vendas. Nessa fase, são executados todos os planos de marketing e vendas 

planejados, bem como feito o acompanhamento do resultado do produto mensalmente. 

4.2 Programa de inovação utilizado na empresa ‘B’ 

 

A empresa ‘B’ atua na indústria bancária há mais de 200 anos e possui um 

programa de inovação mais simples, realizado por meio de uma plataforma Java, em 

forma de game original e rede social, sendo um meio lúdico de os funcionários 

participarem do processo de inovação. Tal programa utiliza o reconhecimento, premiação 

e participação em game de rede social para atingir o objetivo de mobilizar e estimular 

todos os funcionários da rede de agências a contribuir com o desenvolvimento de 

soluções criativas para os desafios enfrentados pela rede. 

Desta forma, é um programa de reconhecimento de melhores ideias 

implantadas, desenvolvido como aplicativo com o formato de um game original de rede 

social. O game possui uma moeda virtual, que pode ser utilizada para o participante 

investir em alguma ideia apresentada por alguém ou em sistema de trocas por pontos. A 

moeda se chama ‘Koroa’ e é representada pelo cifrão K$. 

O acesso ao aplicativo é feito somente por meio da intranet da organização. 

O programa possui a área de lançamento de ideias e investimento que funciona com uma 

mecânica de desafio, lançado pelo Comitê do programa. Ou seja, os colaboradores são 

desafiados a apresentarem ideias criativas para solução ou melhoria dos desafios 

colocados, onde depois o comitê da inovação avaliará as ideias e, por conseguinte válida 

para que todos tenham acesso para contribuírem com suas colaborações.  

 



Camila Katre De Sousa Oliveira, Roberto Ednísio Vasconcelos Rocha. 
 
 
 

Pág. 10 – FFBusiness – Fortaleza – V.11, – Nº 12 – out. 2013 ISSN 1679-723X 

Após esse período de participação colaborativa é encerrado o ciclo para o 

monitoramento do desempenho e fechamento para balanço. Ao final de tudo é realizado a 

seleção dos ganhadores e o reconhecimento do autor da melhor ideia que se transformou 

em inovação para a empresa e mercado, dependendo do foco do desafio. 

O Programa possui um Sistema de Troca contínuo, no qual os funcionários 

poderão usar o saldo de sua conta do game para trocar a moeda virtual (koroas) por 

prêmios, brindes e cupons sorteáveis disponíveis. 

4.3 Programa de inovação utilizado na empresa ‘C’ 

 

O programa de inovação da empresa ‘C’ é conhecido como “Práticas 

Luminosas” que visa reconhecer boas práticas dentro da empresa, disseminando-as em 

toda a organização. Esse programa traz, em síntese, os seguintes benefícios para a 

empresa: 

• Permite o surgimento de novas ideias fora do modelo convencional dos 

atuais processos; 

• Acelera mudanças usando práticas já testadas; 

• Proporciona uma implementação mais fácil e veloz devido ao 

envolvimento dos “donos” ou criadores do processo relacionado à prática; 

• Dissemina mais rapidamente tendências ou inovações importantes e 

como elas podem ser aplicadas. 

 

A adoção de sistemas de reconhecimento de “melhores práticas” nas 

empresas permite que todos os interessados, notadamente os próprios funcionários, 

tenham acesso às informações, metodologia ou modelos de processos que, muitas vezes, 

ficam retidos com seus criadores. 

A divulgação dessas práticas favorece a empresa no sentido de estabelecer 

objetivos, meios para atingi-los e formas de monitoração dos resultados. Tais práticas 

surgem de modo “extraoficial”, ou seja, não são estruturadas e postas em ação por 

decisão da diretoria ou das gerências, mas nascem da pressão do dia a dia e da 

criatividade daqueles que conhecem todos os pormenores do fazer diário, principalmente, 

as dificuldades na execução das atividades que levam aos resultados planejados.  
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4.4 Proposta de um programa organizacional de gestão da inovação 

 

Com base nos dados coletados sobre os programas de inovação praticados 

pelas empresas “A”, “B” e “C”, formatou-se uma proposta de um programa de inovação 

ideal, mesclando as melhores características dos três programas das empresas 

pesquisadas, bem como utilizando como base o modelo de TIDD; BESSANT; PAVITT 

(2008), que dizia que a inovação segue três fases consecutivas: a de procura, de seleção 

e de implementação. Desta forma, esta pesquisa apresenta uma sugestão de um 

programa de gestão da inovação ideal. 

O Projeto de Inovação Organizacional consistirá em um aplicativo que será 

desenvolvido para reconhecer e premiar as melhores ideias relacionadas à resolução de 

problemas, sugestões de melhoria e criação de novos produtos e/ou serviços. Esse 

aplicativo terá um formato de game, que deverá obedecer às características apresentadas 

nos itens a seguir. 

4.4.1 Descrição geral 

 

O Projeto de Inovação Organizacional deverá ser desenvolvido como forma 

de aplicativo no formato de um game, que funcionará dentro de uma rede social cujo 

software será desenvolvido especialmente para o programa de inovação. Suas principais 

características são: 

a) O game possuirá moeda virtual que será usada nas trocas por pontos e 

nos investimentos em ideias. A moeda será chamada de Koroa e representada pelo 

símbolo K$; 

b) O acesso ao aplicativo será feito somente por meio da intranet; 

c) É necessário o aplicativo de inovação possuir uma área de lançamento de 

ideias e investimento, que funcionará como desafio, no qual os colaboradores e 

administradores deverão responder às perguntas lançadas pelo Comitê do Programa e a 

maneira de implementá-las; 

d) O aplicativo possuirá um Sistema de Troca contínuo, no qual os 

colaboradores possam usar o saldo de sua conta do game para trocar a moeda virtual 

(koroas) por prêmios, brindes e cupons sorteáveis; 

e) Cada colaborador poderá movimentar os valores em moeda virtual por 

meio de dois instrumentos complementares e independentes; 
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f) Haverá a inserção de vídeos interativos com os participantes. 

g) Caso a empresa possua poucos computadores ou nem todos os 

funcionários tenham acesso a um, será disponibilizado um terminal onde todos aqueles 

que não possuem computador no ambiente de trabalho possam acessar, em um período 

específico do dia, o programa. 

 

4.4.2 Carteiras de investimento 

Validade: a duração será do momento do lançamento do desafio no site, até 

o momento do término desse desafio. 

Finalidade: permitir que os usuários utilizem as moedas recebidas por 

desafio para investir nas ideias relacionadas ao desafio determinado. 

 

4.4.3 Conta do game 

 

Validade: é aberta no momento em que o colaborador entrar no aplicativo 

pela primeira vez e fica ativa enquanto ele participar do Programa.  

Finalidade: permitir a entrada de usuários e receber os valores resultantes 

dos investimentos nas ideias e pagar por itens disponíveis no Sistema de Troca. 

4.4.4 Participantes 

 

Os colaboradores poderão participar como: 

a) Lançadores de ideia; 

b) Apostadores nas ideias publicadas e monitoradas; 

c) Colaboradores, por meio de comentários, nas ideias publicadas e 

monitoradas; 

d) Usuários do Sistema de Trocas. 

Os Diretores e Superintendentes poderão participar como: 

e) Membros do Comitê do Programa; 

f) Apostadores nas ideias publicadas e monitoradas (exceto se fizerem 

parte do Comitê de determinado desafio); 

g) Colaboradores, por meio de comentários, nas ideias publicadas e 

monitoradas; 
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h) Usuários do Sistema de Trocas. 

À princípio, os clientes não participarão do programa, pois, no início, é 

voltado para o público interno. Com a comprovação do sucesso do programa, ele poderá 

ser expandido para os clientes, de acordo com a necessidade vista pela empresa. 

4.4.5 Mecânica de desafio 

Os desafios obedecerão a determinadas fases no processo do programa:  

i. Desafio aberto; 

ii. Lançamento de ideias; 

iii. Validação do Comitê; 

iv. Balcão de apostas; 

v. Colaboração; 

vi. Monitoramento de Desempenho;  

vii. Fechamento para Balanço e;  

viii. Seleção dos ganhadores. 

4.4.5.1 Desafio aberto 

O Comitê levanta as principais oportunidades não aproveitadas e os 

principais problemas sem solução, registrando perguntas específicas em formato de 

desafio à rede. O Comitê irá classificar o desafio em uma dessas quatro perspectivas: 

Atendimento, Processo, Gestão de despesas e Negócios. 

O Comitê registra o cronograma do desafio, com datas limite para cada fase. 

Cada colaborador inscrito no desafio deverá receber K$ 100 (cem koroas). 

4.4.5.2 Lançamento de ideias 

Para lançar suas ideias, o colaborador deve descrever: 

i. Sua ideia para solucionar o desafio; 

ii. Qual será o benefício tangível da ideia; 

iii. Qual indicador pretende melhorar; 

iv. O plano de implantação da ideia. 

 

O colaborador salva uma versão primária da ideia, que será levada pelo 

administrador da ideia (não necessariamente o colaborador da ideia, mas um 

representante de sua unidade, como um gerente de setor, por exemplo) à análise do 

Comitê de Inovação. 
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Qualquer colaborador da mesma dependência de onde saiu a ideia pode 

alterar a descrição antes que o administrador da ideia venha a submetê-la ao Comitê. 

O administrador pode alterar a descrição: 

a) Da ideia para solucionar o desafio; 

b) De qual será o benefício tangível da ideia; 

c) De qual indicador pretende melhorar; 

d) Do plano de implantação da ideia. 

 

O Administrador não pode mais alterar o conteúdo da ideia depois que ela 

for submetida ao Comitê. Ele deve estar ciente de que é obrigatório implantar a ideia na 

sua agência ao submetê-la ao Comitê. 

4.4.5.3 Validação do comitê 

O Comitê tem, por obrigação, que verificar / avaliar:  

i. Se a ideia é aderente ao desafio; 

ii. se a ideia cumpre restrições normativas ou legais; 

iii. se o indicador registrado para monitorar a melhoria a respeito da ideia é 

válido; 

iv. de que a implantação da ideia depende exclusivamente da alçada da 

agência. 

Caso a ideia não obedecer a pelo menos uma dessas avaliações do Comitê, 

ela não será validada. A partir do momento que o Comitê validar a ideia, o Administrador 

da ideia ficará obrigado a iniciar a implantação da ideia em sua unidade imediatamente. 

Ao validar a ideia, cada colaborador da dependência responsável pela ideia recebe K$100 

(cem koroas). 

4.4.5.4 Colaboração 

Dentre os papéis dos colaboradores, destacam-se: 

i. O colaborador pode registrar comentário em qualquer página de ideia 

(opcional); 

ii. O colaborador pode dar nota em qualquer página de ideia (opcional); 

iii. O colaborador pode registrar voto (Gostei / Não gostei) em qualquer 

comentário em páginas de ideia (opcional). 
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4.4.5.5 Balcão de apostas 

O colaborador tem uma carteira de investimento para apostar moeda virtual 

nas ideias aliadas, sob duas funções: 

i. Aplicar: colaborador gasta a quantidade que desejar de koroas (moeda 

virtual) em cada ideia; 

ii. Resgatar: colaborador retira a quantidade que desejar de koroas (moeda 

virtual) de cada ideia que havia investido. 

 

O Comitê define datas de abertura e fechamento do balcão de apostas de 

cada desafio aberto. Os valores residuais das carteiras de investimento do game de cada 

colaborador, ou seja, os valores que não tenham sido investidos em qualquer ideia 

durante o balcão de apostas do desafio, serão perdidos para qualquer efeito. 

4.4.5.6 Monitoramento de desempenho 

Automaticamente o sistema monitora o movimento do indicador selecionado 

pelo Comitê naquela dependência. O gráfico de monitoramento é apresentado na própria 

página da ideia. O Comitê define a periodicidade e as datas de abertura e fechamento do 

monitoramento. 

Os valores que cada colaborador apostou em determinada ideia irão variar 

(valorizar ou desvalorizar), dentro de periodicidade parametrizada pelo Comitê para cada 

desafio, de acordo com o desempenho do indicador monitorado: 

i. caso o indicador de determinada ideia apresente queda, os colaboradores 

com apostas na ideia perderão 10% do valor investido; 

ii. caso o indicador de determinada ideia permaneça igual ou apresente 

elevação abaixo ou igual à média das agências de mesmo nível, os colaboradores com 

apostas na ideia recebem adicional de 10% do valor investido; 

iii. caso o indicador de determinada ideia apresente elevação acima da 

média das agências de mesmo nível, os colaboradores com apostas na ideia recebem 

adicional de 30% do valor investido. 

4.4.5.7 Fechamento para balanço 

De acordo com as datas definidas pelo Comitê, automaticamente, o sistema 

encerra o período de monitoramento de desempenho das ideais relacionadas ao desafio 

determinado. 
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O saldo, presente em carteira de investimento, da variação por desempenho 

do valor investido em determinada ideia é creditado na conta do game do colaborador. 

4.4.5.8 Seleção dos ganhadores 

O Comitê avalia e julga as ideias com maiores investimentos. 

A avaliação das ideias será feita de acordo com os seguintes quesitos:  

1) grau de amplitude de efeito; 2) grau de dificuldade de implantação; 3) grau de melhoria 

observada; e 4) grau de facilidade de multiplicação. 

O Comitê define e registra quais são as três ideias campeãs do desafio. O 

colaborador com valores investidos nas ideias campeãs ganha 100% sobre o valor 

investido na ideia, a título de bônus. 

4.4.6 Reconhecimentos 

Todas as ideias validadas pelo Comitê receberão certificados virtuais. 

Haverá evento de reconhecimento para as três unidades (gerências, áreas, supervisão 

etc) campeãs de cada desafio fechado. A realização dos eventos é atribuição do Comitê 

da Diretoria os quais sempre serão divulgados oportunamente. 

4.4.7 Sistema de Troca 

O Sistema de Troca funciona de forma contínua e independente aos fluxos 

dos desafios abertos e fechados. 

• Para usar o Sistema de Troca, o colaborador deve possuir saldo positivo 

em sua conta do Game; 

• Haverá uma grade de brindes, prêmios e/ou cupons sorteáveis para a 

escolha para troca; 

• Os itens serão oferecidos no sistema de troca de acordo com a 

disponibilidade do Comitê da Diretoria; 

• Cada item do Sistema de Troca possuirá um “preço”, cotado na moeda 

virtual do Game e divulgado na página do item; 

• Para receber o item escolhido, o colaborador debitará do saldo de sua 

conta do Game o valor cotado para o item no momento da troca; 

• O Sistema de Troca será lançado quando o primeiro desafio for fechado. 
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4.4.8 Disposições finais do programa sugerido 

 

Os casos não previstos neste regulamento proposto serão avaliados e 

julgados pelo Comitê da Diretoria. 

Como se pode ver, buscou-se agregar os melhores pontos dos programas 

de inovação observados nas empresas “A”, “B” e “C”, tornando o processo mais dinâmico, 

participativo, lúdico e, ao mesmo tempo, de avaliação plenamente quantificável. 

Comparando-se as empresas, as regras do jogo estão mais claras na 

empresa ‘A’ e, em seguida, na empresa B, onde existem ícones no software que leva um 

detalhamento do regulamento, pois deve haver transparência no processo de inovação. 

Pode-se observar, entretanto, que nas três empresas a inovação é tratada de forma bem 

espontânea, com toques lúdicos, como uma espécie de jogo, para que dessa forma se 

estimule a criatividade.  

Assim, o segundo objetivo específico “propor um programa organizacional 

de gestão da inovação” foi atingido, pois, ao considerar os melhores elementos de cada 

programa de gestão da inovação estudado, propôs-se que um programa de inovação 

eficiente na Gestão da Inovação dentro de qualquer empresa deve ser em forma de jogo, 

buscar instigar os funcionários e não acontecer de forma passiva, como é o caso da 

“caixinha de sugestões”.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve por objetivo geral propor um modelo completo e 

eficiente de gestão da inovação dentro de uma empresa por meio de estudos de métodos 

já praticados por algumas empresas de grande valor agregado no mercado. 

O primeiro objetivo específico foi definir as etapas necessárias para 

desenvolver o programa de gestão da inovação na empresa. As empresas estudadas 

possuem modelos distintos de gerir e alimentar o sistema de inovação, logo, o processo e 

a quantidade de fases que compõem um programa de inovação dependem muito da 

forma como a empresa trabalha a inovação. Entretanto, viu-se que para se criar um 

programa de inovação é preciso no mínimo três fases, ditas como “base” de qualquer 

modelo de inovação, que são a geração de ideias, o detalhamento e análise das melhores 

ideias e o desenvolvimento dos projetos aprovados, afinal, como já foi mencionado 

anteriormente, podem existir várias etapas no funil do desenvolvimento, mas essas três 

fases de base são imprescindíveis.  
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O segundo objetivo estabelecido foi propor formas de avaliar um projeto de 

inovação. Analisaram-se, para esse objetivo, os pontos fortes e fracos de cada empresa 

estudada e sugeriram-se algumas possíveis alterações no programa de inovação 

organizacional. A empresa ‘A’, por exemplo, possui um fluxo com cinco fases o que pode 

deixar o processo um pouco mais demorado, porém, se bem estruturado e trabalhado, as 

chances de surgir uma inovação radical aumentam devido ao nível de detalhamento do 

projeto. 

Sugere-se para próximas pesquisas, aplicar o método proposto em uma 

empresa para verificar sua aplicabilidade. Outra sugestão é reaplicar a metodologia de 

pesquisa com uma amostra maior ou dentro de algum setor específico. 
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