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RESUMO 
 
Fazer a gestão da inovação é essencial nos tempos atuais para se conseguir uma vantagem 
competitiva sustentável e duradoura. Esse estudo de caso buscou avaliar a viabilidade de 
implantação da gestão da inovação na concessionária do sistema de transporte coletivo 
urbano no município de Campo Grande/MS. Para tanto foram analisados diversos fatores 
internos e externos da organização que influenciam na gestão da inovação. Em seguida foi 
estudada a realidade organizacional de empresas inovadoras, bem como da concessionária e 
do sistema de transporte da cidade. Com base nessas informações, utilizou-se o modelo de 
auditoria de TIDD, BESSANT para diagnosticar a gestão da inovação na empresa em suas 
cinco dimensões (Estratégia, Processos, Organização Inovadora, Relacionamentos e 
Aprendizagem). Como resultado encontrou-se a inovação de forma empírica e sem uma 
gestão eficaz. Foram propostas cinco ações, uma para cada dimensão, para estruturação da 
gestão da inovação. Pode-se concluir que é possível trabalhar para gerir a inovação na 
organização desde que ela faça parte da gestão estratégica do negócio. A inovação ainda é 
um tema novo e muito pouco foi discutido sobre a influência das partes interessadas sobre a 
gestão da inovação, principalmente nos casos de concessionárias de serviços públicos. 
 
Palavras-chave: Inovação. Gestão da Inovação. Transporte Coletivo Urbano. 
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ABSTRACT 
 
Managing innovation is essential in today's world to achieve sustainable and sustainable 
competitive advantage. This case study sought to evaluate the feasibility of implementing 
the innovation management in the concessionaire of the urban collective transportation 
system in the city of Campo Grande / MS. For this purpose, several internal and external 
factors of the organization that influence the management of innovation were analyzed. 
Next, the organizational reality of innovative companies, as well as the concessionaire and 
the transportation system of the city were studied. Based on this information, the audit 
model TIDD, BESSANT was used to diagnose the management of innovation in the company 
in its five dimensions (Strategy, Processes, Innovative Organization, Relationships and 
Learning). As a result innovation has been found empirically and without effective 
management. Five actions were proposed, one for each dimension, for structuring 
innovation management. It can be concluded that it is possible to work to manage 
innovation in the organization as long as it is part of the strategic management of the 
business. Innovation is still a new topic and very little has been discussed about the influence 
of stakeholders on innovation management, especially in the case of public service 
concessionaires. 
 
Keywords: Innovation. Innovation management. Urban Collective Transportation. 
 
 
 
 
 
 
  

 



  
 
 

 | 9 | 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1: Relação tema e referencial teórico ........................................................................18 

Quadro 2: Pontuação do CGU comparado com o valor ideal..................................................44 

Quadro 3: Relação entre os objetivos específicos e os pontos fortes e fracos........................46 

Quadro 4: Relação entre os objetivos específicos e as propostas de solução.........................46 

Quadro 5: Adaptação da técnica 5W2H para implantação das propostas de solução............47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 

 | 10 | 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1: Resultado da aplicação do modelo de auditoria no CGU.....................................44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  
 
 

 | 11 | 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AGEREG – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 

AGETRAN – Agência Municipal de Transporte e Trânsito 

CAC – Central de Atendimento ao Cliente 

CCO – Centro de Controle Operacional 

CGU – Consórcio Guaicurus 

FDC – Fundação Dom Cabral 

GPS – Sistema de Posicionamento Global 

PA – Projeto Aplicativo 

SIT – Sistema Integrado de Transporte 

SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 
Threats (Ameaças) 

TI – Tecnologia e Informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 

 | 12 | 

Sumário 
 
1. Introdução ............................................................................................................................ 14 

1.1 Problema de Pesquisa .................................................................................................... 15 
    1.2 Justificativa da Pesquisa ................................................................................................. 15 
    1.3 Objetivos ......................................................................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo Geral .......................................................................................................... 15 
1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 15 

    1.4 Relevância do Projeto ..................................................................................................... 16 
    1.5 Breve Apresentação do Projeto ...................................................................................... 16 
 
2. Fundamentação Teórica ...................................................................................................... 18 

2.1 Inovação .......................................................................................................................... 19 
2.1.1 Processo de Inovação .............................................................................................. 20 

    2.2 Tipos de Inovação ........................................................................................................... 20 
    2.3 Fontes de Inovação ......................................................................................................... 21 
    2.4 Gestão da Inovação ........................................................................................................ 21 

2.4.1 Estratégia Empresarial ............................................................................................. 22 
2.4.2 Modelo Organizacional ............................................................................................ 23 
2.4.3 Processos e Estruturas ............................................................................................. 24 
2.4.4 Cultura Organizacional ............................................................................................. 25 
2.4.5 Mensuração de Desempenho .................................................................................. 26 

    2.5 Partes Interessadas ......................................................................................................... 27 
    2.6 Barreiras a Inovação ....................................................................................................... 27 
    2.7 Inovações nos serviços ................................................................................................... 28 
 
3. Benchmarking / Realidades Organizacionais ..................................................................... 30 

3.1 Energisa ........................................................................................................................... 30 
    3.2 Alstom Grid ..................................................................................................................... 31 

3.3 O Boticário ...................................................................................................................... 33 
    3.4 Uber ................................................................................................................................ 35 

3.5 Tesla ................................................................................................................................ 36 
 
4. Metodologia ......................................................................................................................... 37 
 
5. Realidade Atual / Analise do Setor ..................................................................................... 38 

5.1 Consórcio Guaicurus ....................................................................................................... 40 
 
6. Modelo Conceitual .............................................................................................................. 43 

 
7. Proposta de Solução ............................................................................................................ 46 

 
8. Conclusão e Recomendações .............................................................................................. 48 

 



  
 
 

 | 13 | 

Referências............................................................................................................................... 50 

Apêndices ................................................................................................................................. 54 

Anexos ...................................................................................................................................... 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 | 14 | 

1 INTRODUÇÃO 
 
A evolução tecnológica do fim do século XX e do inicio do século XXI, principalmente a 
massificação do uso da internet, transformou o mundo em que vivemos. Hoje não existem 
mais barreiras à informação e acontecimentos em outras partes do globo são narradas em 
tempo real. Assim, diversos paradigmas estão sendo quebrados e com consequências nas 
vidas das pessoas e das empresas. Essas mudanças nunca geraram tantos desafios às 
empresas como neste momento. 
 
Como consequência, as empresas que sempre focaram seus esforços na lucratividade agora 
precisam estar atentas a outros resultados nas áreas sociais, ambientais e de satisfação dos 
seus funcionários e clientes. A visão do negócio tem que ser mais ampla e contemplar todas 
as partes interessadas. Ela precisa analisar constantemente o ambiente externo e interno e 
tomar ações tão rápidas quanto às oscilações do mercado em que está inserida.  
 
No Brasil, além da concorrência global, as empresas são ainda mais desafiadas por conta da 
crise econômica, ausência de investimentos governamentais em infraestrutura, legislações 
restritivas e protecionistas e tamanho territorial com suas diversas culturas. Como não 
poderia ser diferente, esse turbilhão de fatores impactou fortemente o setor de serviços na 
área de transportes de passageiros, pois nunca houve tanta mudança como nos últimos 
cinco anos.  
 
Com a chegada de diversas tecnologias, principalmente a de aplicativos de celular que 
exploram também esta atividade, o mercado que era restrito a concessões governamentais 
foi alterado drasticamente e essa barreira foi quebrada de forma rápida e definitiva. 
Portanto, uma inovação (aplicativo para telefone) foi capaz de romper com uma barreira que 
era intransponível pelo alto valor de investimento (veículos, garagens, outorgas e tecnologia 
embarcada), conseguindo operar no mercado de transporte de passageiros, em qualquer 
uma das suas modalidades (municipal, estadual ou interestadual). 
 
Por isso, a empresa que quiser permanecer no mercado deverá ser competitiva tendo como 
base à inovação. Porém, implementar algo novo ou significativamente melhorado de forma 
consistente ao longo do tempo não é uma atividade fácil e requer das empresas uma 
estrutura de gestão sólida, com processos alinhados e uma comunicação eficiente entre as 
áreas. 
 
Portanto, a gestão da inovação é fundamental para o processo de gerar riqueza na 
organização através da atribuição de novas capacidades aos recursos existentes de forma a 
maximizar o desempenho humano e deixar mais eficiente os processos internos. Logo, fazer 
a gestão da inovação é estabelecer um processo de gerenciamento que busque a solução da 
forma mais eficiente, usando os recursos mais apropriados, em conformidade com o tipo de 
organização e seu ambiente interno e externo.  
 
Por conta da importância da gestão da inovação para a obtenção da vantagem competitiva, 
este trabalho analisou a viabilidade de implantação da gestão da inovação na concessionária 
do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de Campo Grande/MS. 
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1.1 Problema de Pesquisa 
 
Com a exigência cada vez maior de reduzir custos, as empresas de transporte urbano de 
passageiros procuram soluções que possam lhe oferecer condições de continuar com o 
atendimento diário aos usuários. Essas soluções encontradas muitas vezes são implantadas 
na base da tentativa e erro, não sendo eficientes e não garantindo o resultado esperado.  
 
A ausência de um sistema de gestão da inovação acarreta em perdas de ideias criativas ou 
inovadoras, bem como de tempo e recursos financeiros. Além disso, a falta de estruturação 
organizacional prejudica a competitividade e a redução de custos, com investimentos em 
projetos inviáveis ou de baixo resultado. 
 
1.2 Justificativa da Pesquisa 
 
O serviço de transporte urbano de passageiros de Campo Grande também está passando por 
este momento de profunda transformação. Com os custos dos insumos subindo 
(principalmente do óleo diesel, pneus e mão-de-obra) e o faturamento diminuindo, as 
empresas buscam soluções para conseguir sobreviver no mercado.  
 
Nesse contexto podemos encaixar perfeitamente a gestão da inovação como forma do 
sistema de transporte urbano de passageiros e das empresas que o compõe tornarem mais 
eficientes seus processos internos, reduzindo custos, aprimorarem seus serviços aos 
usuários e encontrarem formas de concorrer com os aplicativos de celular e o transporte 
individual. 
 
1.3 Objetivos 
 
Como forma de melhor avaliarmos as causas do problema e propormos as ações adequadas 
para sua solução, dividimos os objetivos em gerais e específicos. 
 
1.3.1 Objetivo geral  
 
Este estudo de caso tem como objetivo geral avaliar a viabilidade de implantação da gestão 
da inovação na concessionária do sistema de transporte coletivo urbano no município de 
Campo Grande/MS. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

Para se alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram analisados e 
discutidos: 

 Analise dos fatores internos da organização e sua influência na inovação; 

 Analise do alinhamento entre o planejamento do negócio e a estratégia de inovação; 

 Analise da influência das partes interessadas no negócio; 

 Analise das fontes de informação para inovação adotada pela empresa; 

 Analise das barreiras a inovação e suas consequências na organização. 
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1.4 Relevância do Projeto 
 
Neste cenário de alta competitividade e de mudanças estruturais profundas trazidas pelos 
aplicativos de celular, o setor de transportes precisa se reinventar. Este trabalho traz uma 
verdadeira contribuição para que a gestão da inovação possa fazer parte da estratégia 
dessas empresas, pois existem poucas referências sobre o tema no transporte urbano.  
 
Para o sistema de transporte urbano de Campo Grande este estudo é uma fonte para ajustar 
processos internos e fazer com que a inovação se transforme em uma vantagem competitiva 
duradoura. 
 
Como projeto acadêmico este trabalho é importante, pois existem poucos estudos sobre 
este tema no Brasil, podendo servir de referência a outros que estejam atrás de implantar a 
gestão da inovação no setor de transportes, mesmo que em outros modais. 
 
 
1.5 Breve apresentação do Projeto Aplicativo 

 
O projeto aplicativo busca analisar a viabilidade de implantação da gestão da inovação na 
concessionária do sistema de transporte coletivo urbano de Campo Grande/MS. A gestão da 
inovação é atualmente uma forma de criar vantagem competitiva sustentável e sua ausência 
leva a perda de recursos e aumento de custos.  
 
Além do estudo de viabilidade serão analisados outros fatores que estão envolvidos na 
gestão da inovação, tais como a estrutura interna, planejamento estratégico, partes 
interessadas, comunicação e informação e as barreiras à inovação. 
 
O segundo capítulo traz o levantamento da fundamentação teórica, explicando os conceitos 
e todas as áreas que impactam e são impactadas pela gestão da inovação.  
 
No capítulo seguinte é descrita toda a pesquisa de benchmarking, destacando as empresas 
que possuem uma gestão da inovação estabelecida ou são empresas inovadoras na sua 
essência. O quarto capítulo descreve a metodologia aplicada para a realização deste 
trabalho.  
 
No quinto capítulo é realizada uma descrição mais profunda sobre a realidade atual da 
organização e do setor de atuação, abordando um pouco da história do transporte coletivo 
urbano no município de Campo Grande/MS, sua formação, sua evolução e a atual 
concessão, o consórcio e as consorciadas e outros fatores relevantes.  
 
No sexto capítulo é apresentado o modelo conceitual e as primeiras análises sobre o sistema 
de transporte coletivo urbano e a gestão da inovação.  
 
No capítulo seguinte são feitas as propostas de solução sobre os problemas apresentados e 
os objetivos específicos.  
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Por fim, foram feitas considerações finais através da conclusão e da recomendação de 
oportunidades de estudo e de melhoria para o desenvolvimento do tema deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Para o desenvolvimento deste trabalho, buscaram-se referências na literatura, com 
predominância da bibliografia sobre o assunto da inovação e de sua gestão e aplicação nas 
organizações. O quadro 1 traz a relação do tema abordado com seu respectivo referencial 
teórico. A partir dele serão feitas as bases conceituais começando pelo tema inovação. 
 

Temas Referencial Teórico 

2.1 – Inovação Tidd; Bessant (2015) 
Davila; Epstein; Shelton (2007) 
Takahashi; Takahashi (2011) 
Oslo (2006) 

2.1.1 – Processo de inovação Tidd; Bessant (2015) 

2.2 – Tipos de Inovação Tidd; Bessant (2015) 
Anthony; Johnson; Sinfield; Altman (2010) 
Tigre (2006) 
Oslo (2006) 

2.3 – Fontes de Inovação Tidd; Bessant (2015) 
Ziviani; Ferreira; Neves (2015) 

2.4 Gestão da Inovação 
 

Davila; Epstein; Shelton (2007) 
Takahashi; Takahashi (2011) 
Terra (2012) 
Lopes; Vieira; Barbosa, Parente (2016) 
Souza; Bruno-Faria (2013)  

2.4.1 – Estratégia empresarial 
 

Davila; Epstein; Shelton (2007) 
Takahashi; Takahashi (2011) 
Anthony; Johnson; Sinfield; Altman (2010) 
Porter (1991) 

2.4.2 – Modelo Organizacional 
 

Tidd; Bessant (2015) 
Terra (2012) 
Machado; Carvalho (2012) 
Pacheco; Gomes (2016) 

2.4.3 – Processos e Estruturas 
 

Tidd; Bessant (2015) 
Terra (2012) 
Ziviani; Ferreira (2016) 

2.4.4 – Cultura organizacional 
 

Davila; Epstein; Shelton (2007) 
Terra (2012) 
Machado; Gomes; Trentin; Silva (2013) 
Gomes; Torrens; Schons; Sorgetz (2017) 
Souza; Lucas; Torres (2011) 

2.4.5 – Mensuração de desempenho Tidd; Bessant (2015) 
Davila; Epstein; Shelton (2007) 
Santos; Góis; Rebouças; Filho (2016) 
Terra (2012) 

2.5 – Partes Interessadas Terra (2012) 

2.6 – Barreiras a Inovação Ziviani; Ferreira (2013) 
Feldens; Maccari; Garcez (2012) 
Souza; Faria (2013) 

2.7 – Inovações nos Serviços Tidd; Bessant (2015) 
Daniel; Lima; Dambros (2016) 
Lübeck; Wittmann; Gomes (2012) 
Oslo (2006) 

Quadro 1 – Relação tema e referencial teórico. Fonte: elaborado pelos autores. 
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2.1 Inovação 
 
Desde a antiguidade os avanços da civilização ocorreram através de invenções que puderam 
ser usadas na prática. Ocorreu com o domínio do fogo, da escrita, da roda, dos materiais 
para a guerra e mais recentemente do rádio, da televisão, do computador, da internet, dos 
celulares, e assim por diante.  
 
Só que com o aumento da tecnologia e a facilidade do compartilhamento de informações, os 
saltos de conhecimento ficaram em espaços de tempo cada vez menores. Era comum um 
produto durar anos de uso, hoje ele está obsoleto em meses, talvez dias. Antes, um produto 
era lançado e sua imitação demorava um tempo longo a ocorrer, hoje existem lançamentos 
praticamente simultâneos de novos produtos de mesmas características. Esse cenário leva 
as empresas obrigatoriamente a trabalhar com inovação. 
 
Então, a inovação surge do conhecimento, ou seja, de gerar novos pensamentos sobre uma 
determinada realidade (OSLO, 2012). A junção do conhecimento com a tecnologia faz da 
inovação uma importante ferramenta de geração de riqueza, tanto no meio público quanto 
do privado. 
 
Por isso, inovar é fundamental para a empresa, pois o mundo está cheio de oportunidades e 
uma forma de aproveitar e usufruir delas é através da inovação. Se outrora a vantagem 
econômica vinha do poderio financeiro ou da marca, atualmente ela vem de organizações 
que juntam conhecimento e tecnologia e criam novas formas de produtos e serviços. 
 
Para entendermos as exigências atuais, precisamos definir inovação. Inovação é fazer algo 
novo que possa transformar as ideias em algo de uso prático e que seja viável 
economicamente ou que tenha valor. Não basta inventar alguma coisa é preciso fazer com 
que ela evolua até poder ser usada, trazendo o desenvolvimento e aprofundamento de 
novos conhecimentos (TIDD; BESSANT, 2015). Logo, a inovação não é um fato (invento ou a 
ideia) e sim um processo sistemático de fazer o fato tornar-se útil. 
 
Resumindo, para que o produto, o processo, o método de marketing ou organizacional possa 
ser considerado inovação é necessário ter havido, mesmo que minimamente, a criação de 
algo novo ou significativamente melhorado para a empresa. Isso pode ter vindo de 
pioneirismo no desenvolvimento ou copiado de outra organização (OSLO, 2012). 
 
A inovação serve também para fomentar o crescimento do mercado em que ela está 
inserida, influenciando seus concorrentes, fornecedores e clientes com mudanças 
importantes em seus alicerces de forma a gerar vantagem competitiva (DAVILA; EPSTEIN; 
SHELTON, 2007). Então a inovação pode levar a mudanças de produtos, processos e a 
maneira de organizar o mercado e os negócios (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011).  
 
Por fim, a contribuição da inovação pode ser vista de diversas formas, na criação de novos 
produtos, no incremento de vendas de produtos maduros ou na melhoria de processos 
internos. Qualquer que seja a contribuição, a empresa ganha vantagem competitiva no 
mercado, embora esta vantagem seja temporária. O tempo da vantagem competitiva será 
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definido pela rapidez com que a concorrência gastará para copia-la. Então, não basta inovar 
apenas uma vez, mas inovar ao longo do tempo para sempre estar à frente dos seus 
concorrentes. 
 
 
2.1.1 Processo de Inovação  
 
A inovação é um processo que envolve quatro fases, com seus próprios desafios e 
dificuldades, que precisam ser geridas para que a inovação alcance o resultado pretendido. 
As quatro fases são:  

 A criação da ideia;  

 A seleção da melhor ideia; 

 A implementação da ideia escolhida;  

 Definir o valor da ideia.  
 
A primeira fase é criativa, ter uma ideia para melhorar ou criar algo novo para o negócio. A 
segunda fase é escolher a ideia criativa com maiores possibilidades de ser útil e ter valor. A 
terceira fase é de investir os recursos organizacionais para transformar a ideia escolhida em 
algo real e mensurável. Por fim, a quarta fase é medir se a ideia implementada trouxe valor 
econômico ou social para o negócio ou processo (TIDD; BESSANT, 2015). 
 
É importante salientar que toda decisão de inovar é cercada de incertezas e que o risco 
inerente a sua prática varia de mercado para mercado ou de produto para produto, 
conforme o grau de investimento tecnológico do setor. 
 
 
2.2 Tipos de Inovação 
 
Existem quatro tipos ou dimensões da inovação: inovação de produto, inovação de processo, 
inovação de posição e inovação de paradigma. A inovação de produto é quando o processo 
cria um produto novo ou uma melhoria num produto existente. A inovação de processo é 
quando ocorre uma melhoria nos métodos de fabricação ou nos procedimentos internos de 
fabricação. A inovação de posição é quando existe um reposicionamento de produto ou 
serviço em um mercado específico. A inovação de paradigma é quando criamos algo 
completamente novo dentro de mercados já consolidados (TIDD; BESSANT, 2015). 
 
Além dos tipos mencionados podemos acrescentar mais dois, a inovação de marketing e a 
inovação organizacional. Uma inovação de marketing é a construção de um novo método de 
marketing com alterações profundas na modelagem do produto ou na embalagem, no nicho 
do produto, na venda ou no preço. Uma inovação organizacional é a implementação de uma 
nova estrutura organizacional para as atividades comerciais da empresa, podendo ser 
internamente ou externamente as suas instalações (OSLO, 2012). 
 
A inovação também pode ser tipificada pelo seu grau de inovação. O grau da inovação pode 
ser de duas formas: incremental ou radical. A inovação é considerada incremental quando 
ela melhora, aperfeiçoa ou modifica algo já existente, sem mudar suas características 
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básicas, de forma contínua e resultante do aprendizado interno. Já a inovação radical 
acontece quando há ruptura com o elemento anterior, criando algo novo, num ato 
descontínuo e oriundo de pesquisa e desenvolvimento (TIGRE, 2006).  
 
A inovação radical também pode ser considerada uma inovação disruptiva, aquela que 
quebra paradigmas e estabelece novas formas de consumo, produção e mercado 
(ANTHONY; JOHNSON; SINFIELD; ALTMAN, 2010). Uma empresa adotará a inovação 
incremental ou radical de acordo com seu planejamento estratégico, sua posição de 
mercado e seu nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento. 
 
 
2.3 Fontes de Inovação 
 
A inspiração para novas ideias não surge de uma hora para outra, nem vem ao acaso. Ela 
vem de uma série de estímulos, às vezes espontâneos, mas em uma boa parte delas 
acontece motivada por algum fator controlado. Os principais estímulos que impulsionam o 
início da inovação são: os choques no sistema, os acidentes, a observação, a recombinação, 
a regulamentação, a propaganda, a inspiração, o conhecimento, a necessidade, os usuários e 
a exploração (TIDD; BESSANT, 2015). 
 
Da mesma forma, as fontes de inovação também podem ser internas e externas e de várias 
origens, necessitando o seu correto gerenciamento. As principais fontes são as seguintes: 
internas (P&D da organização e processos internos de criação); externas (concorrentes, 
engenharia reversa, aquisição de empresas, novas tecnologias, fornecedores e clientes); 
instituições formais de ensino (artigos, estudos dirigidos, pesquisa e consultoria) e 
informações disponíveis (internet, feiras, conferências e rede de relacionamentos) (ZIVIANI; 
FERREIRA; NEVES, 2015). 
 
O que une todos os estímulos e fontes de inovação é a informação. A informação está ligada 
ao planejamento estratégico e também ao processo decisório, sendo a fonte de alimentação 
da administração para diagnosticar o ambiente interno e externo, identificar oportunidades 
ameaças e tendências (ZIVIANI; FERREIRA; NEVES, 2015).  
 

Se a empresa necessita de informação para a inovação, logo ela deve avaliar com eficiência 
as informações de forma a identificar aquelas que realmente possam fazer diferença e trazer 
ganhos para o negócio. As fontes de informação são muitas e variadas e vão desde os 
periódicos, artigos científicos, livros, patentes a novas tecnologias, programas de 
computador até o conhecimento da própria aprendizagem organizacional. 
 
 
2.4 Gestão da Inovação 
 
A gestão da inovação em pequenas empresas é algo informal, pois a inovação é um fato 
natural advindo de um indivíduo ou de um pequeno grupo de pessoas que tem uma ideia 
criativa e de aplicação e resultado imediato. Já para as médias (nosso foco de estudo) e 
grandes empresas, por causa das complexidades trazidas pela grande quantidade de fontes 
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de inovação, faz-se necessário à sua distinção, analise e gerenciamento, para que o processo 
criativo seja conduzido de forma a gerar valor no futuro.  
 
Como a inovação precisa ser administrada na empresa, para não gerar resultados 
insatisfatórios e frustação, é preciso criar um sistema de gestão que faça as adequações e 
estabeleça um ambiente propício para inovação na organização. Sistemas de inovação são as 
formas estabelecidas pela organização para que a informação circule pelas áreas da empresa 
e facilite a comunicação e a tomada de decisão de forma que a inovação seja viabilizada e 
concretizada (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007). 
 
Outros autores discorrem que a gestão da inovação significa a melhoria do desempenho 
organizacional através de estruturas novas ou desenvolvidas, criando novas práticas de 
trabalho, bem como de processos internos e de atividades de gerenciamento (LOPES; 
VIEIRA; BARBOSA; PARENTE, 2016). 
 
Nesse sentido, a gestão da inovação consiste na estruturação e implementação de atividades 
operacionais e de marketing para realização de novas ideias, conceitos, produtos e 
processos, que ao serem bem-sucedidos gerarão a organização uma vantagem competitiva 
que trará a sua sobrevivência. Assim, a mensuração e monitoramento da implantação da 
inovação, bem como o seu desempenho, tornam-se de grande importância para alcançar o 
resultado pretendido (SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 
 
Esse raciocínio nos leva a pensar na gestão estratégica para inovação como uma 
competência que deve ser estimulada para que a visão de futuro do negócio seja baseada 
em processos contínuos e repetitivos de criação e inovação. Com isso, as soluções para o 
desenvolvimento da empresa estarão alinhadas aos projetos e estes aos planos estratégicos 
(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). 
 
O que todos concordam é que a gestão da inovação é fundamental para a permanência e 
subsistência da organização no atual estágio de competição. Essa competição traz 
oportunidades latentes ou emergentes que as empresas inovadoras podem se apropriar e 
alavancar seus negócios. Para tanto, as empresas inovadoras precisam possuir uma 
estrutura capaz de identifica-las e processa-las continuamente (TERRA, 2012). 
 
Finalmente, pode-se afirmar que a gestão da inovação é um processo, sistemático, contínuo 
e combinado, cuja interação entre o planejamento estratégico e o pensamento criativo 
precisam estar alinhados, dentro de um modelo organizacional que compreenda e facilite a 
comunicação e a troca de informações, para o atingimento dos objetivos e 
consequentemente ganhando vantagem competitiva duradoura. 
 
 
2.4.1 Estratégia Empresarial 
 
O começo de toda gestão da inovação é no seu planejamento estratégico, no que a empresa 
define como importante ter no futuro (resultados, desempenho, participação de mercado, 
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imagem e força de marca), pois a partir de ações concretas e planos estratégicos bem 
definidos que permitam sobreviver à concorrência de mercado. 
 
Para tanto, três estratégias genéricas são importantes para enfrentar a concorrência: 
estratégia de liderança no custo total, estratégia da diferenciação e estratégia de enfoque 
(PORTER, 1991). A primeira baseia-se na curva de experiência e procura vencer através da 
redução de custos e controle absoluto de despesas. A segunda é baseada em diferenciar ao 
máximo seu produto ou serviço da concorrência, sempre buscando algo novo, seja em 
tecnologia, marca, rede e fornecedores entre outros. O último é focar suas forças em 
determinado nicho de mercado, segmento de cliente ou mercado geográfico. 
 
Em caminho oposto, também podemos pensar a estratégia empresarial baseada na gestão 
da inovação disruptiva. Com base nela, temos quatro objetivos estratégicos genéricos: 
transformar um mercado existente, expandir um mercado existente, criar um novo mercado 
e defender-se de outra empresa de estratégia semelhante (ANTHONY; JOHNSON; SINFIELD; 
ALTMAN, 2010). Em comum entre as estratégias é o olhar atento ao mercado, as 
oportunidades e sua concorrência.   
 
Qualquer que seja a estratégia adotada, a inovação deverá estar presente, caso a empresa 
queira prosperar, pois como já foi visto nos dias atuais vantagens competitivas são 
quebradas e copiadas com muita velocidade. Então, a gestão da inovação precisa estar 
presente na estratégia empresarial. Logo, a estratégia de inovação deve dar sustentação a 
estratégia de negócios, ou seja, o tipo de inovação que a empresa se compromete a fazer 
(incremental ou radical) devem estar presentes nos objetivos estratégicos (DAVILA; EPSTEIN; 
SHELTON, 2007). 
 
Porém, uma estratégia empresarial bem-sucedida deve ser lastreada em três ciclos: criação 
da visão de futuro, análise e formulação da estratégia e alinhamento estratégico dos 
projetos ou gestão do portfólio de projetos. A criação do futuro significa projetar 
oportunidades, tendências e mercados e estabelecer as competências necessárias para 
atender esse futuro imaginado. A análise e formulação de estratégia visa estabelecer os 
objetivos e metas para que a empresa se capacite para atender o futuro imaginado. O 
alinhamento estratégico de projetos consiste em transformar os objetivos e metas em 
planos de ação, sempre em sintonia com a estratégia e o futuro projetado, para que possam 
ser implementados na empresa (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). 
 
Portanto, para uma empresa inovar é necessário que esteja contido em seu plano 
estratégico a gestão da inovação, pois a partir dela o ambiente interno será preparado e 
estruturado, criando uma cultura organizacional voltada para a inovação com participação 
de seus colaboradores.   
 
 
2.4.2 Modelo Organizacional 
 
A forma como a empresa define seu modelo organizacional interferirá diretamente na 
estrutura que será criada para a gestão dos processos. Existem dois tipos de modelos 
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organizacionais, um com estruturas mais flexíveis e outro com estruturas mais rígidas. 
Entendem-se estruturas mais flexível àquelas que o relacionamento entre os departamentos 
é mais aberta e a troca de informações não segue regras formais de hierarquia. Estruturas 
mais rígidas são aquelas da administração tradicional com organograma e hierarquia rígidos 
e que segue os padrões formais de comunicação. 
 
Em organizações hierárquicas rígidas, com pouca integração entre as pessoas de diferentes 
áreas, nas quais a comunicação é mais de cima para baixo, dificilmente haverá fluxos de 
informação laterais e cooperação entre os processos, prejudicando o avanço de ideias novas 
(TIDD; BESSANT, 2015). 
 
As empresas mais flexíveis possuem uma dinâmica organizacional mais eficiente, pois 
utilizam melhor as experiências e competência dos seus colaboradores para a execução dos 
projetos. Empresas inovadoras possuem esse modelo mais flexível por exigir mais 
participação de equipes multidisciplinares e relacionamento interdepartamentais, essencial 
para o desenvolvimento e implantação de ideias que trarão impacto sobre a cultura da 
empresa (TERRA, 2012). 
 
Sobre isso, algumas pesquisas comprovam que um ambiente interno com uma gestão 
flexível, baseada numa eficiente gestão de pessoas e com investimentos em tecnologias traz 
mais resultados a organização. Outros estudos ainda apontam que a eliminação da 
burocracia somada a um maior relacionamento entre os departamentos e uma maior 
participação dos funcionários e encorajamento da cúpula administrativa são fatores 
motivadores do ambiente interno à geração de inovações (MACHADO; CARVALHO, 2012). 
 
Da mesma forma, as empresas de pequeno e médio porte, geralmente não possuem 
estruturas rígidas ou regras estabelecidas e a tomada de decisão cabe ao dono do negócio, 
embora fiquem mais sujeitas as mudanças provocadas pelo ambiente externo. Como ponto 
positivo, essa flexibilidade eleva a velocidade do processo de inovação. Como ponto 
negativo, existe uma maior dificuldade para a consecução de recursos e conhecimento, 
limitando o ganho advindo da inovação no longo prazo (PACHECO; GOMES, 2016). 
 
Portanto, a alta administração que priorize a inovação em sua organização, deverá decidir 
pelo modelo mais flexível, incentivando a participação e a interação de seus funcionários 
através de canais de comunicação abertos, pelos quais a informação flua na velocidade em 
que ela seja necessária.  
 
 
2.4.3 Processos e Estruturas 
 
A partir do modelo adotado pela alta administração, a estrutura organizacional será 
montada em conformidade com a atividade a ser desenvolvida internamente e baseada no 
seu ramo de negócio e plano estratégico.  
 
Empresas inovadoras criam dentro de sua estrutura funcional, rotinas efetivas para 
incremento e concepção de ideias, sempre em sintonia com a concorrência. Assim, quanto 
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mais alta é a competição e a complexidade do ambiente externo, maior a necessidade de 
estruturas e processos flexíveis (TIDD; BESSANT, 2015). 
 
Entende-se por processos formas sistematizadas para aumentar a eficiência e a coordenação 
organizada e estruturada em busca de objetivos. Os processos em um sistema de gestão da 
inovação precisam estar inter-relacionados e envolver todos os níveis da organização 
(estratégico, tático e operacional) (TERRA, 2012). 
 
As vantagens de uma empresa gerenciada por processos são os seguintes (TERRA, 2012): 

 Facilitam o alinhamento da estratégia com as atividades operacionais; 

 Facilitam a disseminação da cultura da inovação; 

 Aumentam a disciplina em busca dos objetivos; 

 Acrescentam conhecimento organizacional, estimulando a criatividade e 
aumentando a interação entre os departamentos; 

 Aumentam a eficiência na utilização de recursos financeiros e humanos; 

 Comunicam os valores organizacionais e fortalecem a cultura. 
 
Além dessas vantagens, os gestores são capazes de avaliar consistentemente a execução dos 
processos e com isso fazer mudanças pontuais e identificar falhas. O controle sobre o 
processo produtivo é primordial para a empresa que pensa em introduzir a inovação em 
seus produtos, serviços e processos (ZIVIANI; FERREIRA, 2016). 
 
 
2.4.4 Cultura Organizacional 
 
Como já foi visto, empresas inovadoras necessitam uma maior integração interna. Para 
tanto, é preciso desenvolver um ambiente interno de oferta e procura da inovação, 
preparando as pessoas para executar e implantar o pensamento criativo (DAVILA; EPSTEIN; 
SHELTON, 2007). A inovação acontece nos relacionamentos interpessoais e nas interações 
entre as pessoas dentro da organização.     
 
Então, para a inovação surgir na empresa é preciso que a cultura e a estrutura organizacional 
estejam harmônicas e favoreçam a colaboração, o esforço em equipe e o fluxo de 
informações. A cultura compreende e reflete os valores, normas e padrões de 
comportamento valorizados pela liderança dentro de uma empresa (TERRA, 2012). É 
compreendida ainda como a soma de valores e conceitos básicos que se apresentam em 
símbolos, os quais atribuem significados e constroem a identidade organizacional e agem 
como meio de comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de 
trabalho (GOMES; TORRENS; SCHONS; SORGETZ, 2017). 
 
Como a inovação está ligada a mudança, a cultura organizacional funciona como um 
termômetro, podendo ser um facilitador ou um bloqueador das ações e dos esforços da 
inovação. Mudar uma cultura é sempre um processo difícil e complicado, pois é necessário 
mexer com as pessoas e o modo como se comportam diante das situações do trabalho.  
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Assim, a inovação representa uma criação e também o desenvolvimento de novas práticas, 
envolvendo as pessoas e transformando as relações de trabalho. No desenrolar dessas 
relações são gerados os significados, as intenções, os motivos e as atitudes dos 
colaboradores, dando origem às práticas organizacionais. Nessa perspectiva, as práticas 
inovadoras indicam manifestações culturais inovadoras, possibilitando que a empresa se 
inove a partir das ações de seus colaboradores (SOUZA; LUCAS; TORRES, 2011). 
 
Logo, a cultura organizacional é considerada um fator decisivo da inovação, pois a 
capacidade de inovar está nas pessoas, em suas habilidades, atitudes e competências. As 
inovações organizacionais podem alterar processos, procedimentos e instruções de trabalho, 
alterando o comando para a tomada de decisões e o relacionamento entre equipes e 
indivíduos, além de diversos outros aspectos internos da organização (MACHADO; GOMES; 
TRENTIN; SILVA, 2013).  
 
 
2.4.5 Mensuração de Desempenho 
 
Não basta ter um processo de inovação implantado se não for medido para saber se 
realmente ele está trazendo para a organização o resultado esperado.  Também é verdade 
que um sistema de avaliação mal feito traz muitos prejuízos a organização, pois não 
consegue medir de forma eficiente a inovação. Portanto, a avaliação deve ser feita com base 
em indicadores alinhados com os objetivos estratégicos, levando-se em consideração os 
tipos de inovação, incrementais ou radicais, que a empresa busca (DAVILA; EPSTEIN; 
SHELTON, 2007). 
 
Porém, pesquisas tem observado que não existe uma uniformidade na criação de 
indicadores de desempenho para a inovação. O universo da inovação é muito amplo, o que 
dificulta no estabelecimento de medidas de desempenho, talvez porque não se pode 
rastrear em que áreas da empresa o ativo intangível inovação pode vir a beneficiá-la 
(SANTOS; GÓIS; REBOUÇAS; FILHO, 2016). 
 
Além de indicadores, para uma avaliação mais precisa do sucesso da inovação, devemos 
avaliar sobre a perspectiva do tempo, pois ela deve ter seu resultado sustentado no longo 
prazo, mesmo que para isso ela seja corrigida e passe por adaptações contínuas. O 
importante para a organização não é fazer sucesso uma única vez, mas repetir a façanha 
inúmeras vezes e de maneira constante (TIDD; BESSANT, 2015). 
 
Por fim, um sistema eficiente de mensuração da inovação e avaliação de desempenho deve 
incorporar o reconhecimento e a recompensa para os funcionários ligados às iniciativas de 
inovação da empresa. Se não houver incentivos e reconhecimento aos colaboradores corre-
se o risco de desestimular ou bloquear a busca pela inovação, tendo como prejuízo a perda 
de ideias (TERRA, 2012). 
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2.5 Partes Interessadas 
 
Empresas que trabalham em mercados regulados pelo poder público e executam serviços 
essenciais a população, caso do transporte coletivo urbano de passageiros, estão sujeitos a 
muitas fontes externas que podem contribuir positivamente ou negativamente sobre suas 
atividades e consequentemente ao seu processo de inovar.  
 
A melhor forma da empresa conseguir gerir as necessidades das partes interessadas é 
através da criação de uma rede de relacionamentos. Essa rede de relacionamentos deve 
estar pautada pela colaboração e confiança, fazendo com que clientes, órgão gestor, 
fornecedores, associações de bairro, sociedade civil, políticos, além dos seus quadros 
internos, participem da criação de valor através da sugestão de ideias que poderão a se 
transformar em inovação (TERRA, 2012). 
 
Essas influências externas foram exponencialmente aceleradas com o advento da internet e 
mais recentemente pelos aplicativos de celular e das redes sociais, fazendo com que os 
serviços praticados no transporte sejam fiscalizados com maior rigor por seus usuários. Essa 
fiscalização por melhores serviços dos usuários, pode ser aproveitada pelos órgãos gestores 
(geração de penalidade) e políticos, aumentando a pressão sobre as empresas que operam o 
sistema de transporte coletivo urbano. 
 
 
2.6 Barreiras a Inovação 
 
Apesar de todos os esforços organizacionais voltados à gestão do processo de inovação, 
podem surgir barreiras para sua implantação que devem ser conhecidas e tratadas. Além 
disso, uma barreira pode se transformar num facilitador ou dificultador a inovação. 
 
Assim, facilitadores e dificultadores à inovação estão relacionados entre si, e têm natureza 
semelhante nos processos de inovação. Desse modo, facilitadores podem converter-se em 
dificultadores, e vice-versa, enquanto a organização evolui ao longo de sua existência ou as 
condições externas se modifiquem (SOUZA; FARIA, 2013). 
 
Ainda esses autores destacam que o pensamento que considera dificultadores e facilitadores 
à inovação deve ser expandida rumo a uma análise mais profunda e dinâmica de sua 
evolução e suas interações ao longo do processo. Desse modo, fatores facilitadores podem 
catapultar a implementação de novas ideias e práticas, enquanto fatores dificultadores 
podem conter qualquer inovação completamente, atrasá-la ou aumentar seus custos. A 
vitória sobre os fatores dificultadores ajuda no processo de aprendizagem para a 
implantação da inovação no futuro. 
 
Então é preciso conhecer as principais barreiras a inovação para que o sistema de gestão da 
inovação possa se contrapor a ela. As mais comuns nas organizações são (FELDENS; 
MACCARI; GARCEZ, 2012): 

 Individual: a resistência à mudança faz parte do ser humano e corresponde ao medo 
de enfrentar novos desafios, perder poder, ameaça de desemprego entre outros. 
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 Grupo: a resistência imposta pelo grupo influencia na cultura da organização, 
transmitindo medo ou aversão ao risco, impedindo de gerar, avaliar e implementar 
inovações.  

 Organizacional: o nível seguinte de restrição à inovação ocorre quando vários grupos 
se unem em uma organização. Essas barreiras são geradas pelas estratégias, 
estruturas organizacionais, processos e práticas de gestão. 

 Concorrência: esse tipo de restrição é uma consequência da maneira como as 
organizações concorrem em seus setores.  

 Social: de uma maneira mais ampla, as partes interessadas têm ferramentas para se 
proteger contra mudanças potencialmente destrutivas; essas são implementadas 
como políticas, normas, padrões morais, éticas, leis, regras e outras formas de 
controle. 

 
Outras questões também podem ser barreiras à inovação e oferecer informações sobre 
diversos temas relevantes para as práticas de inovação. Problemas de financiamento e 
recursos podem ser importantes para pequenas e médias empresas. Ausência de demanda 
provocada por preço pode inferir um problema econômico no desenvolvimento de 
inovações. As empresas podem não possuir pessoal com qualificação suficiente para realizar 
atividades de inovação. A ausência de infraestrutura pode ser uma barreira importante à 
inovação, em particular fora das grandes cidades. Outras razões podem incluir a falta de 
conhecimentos sobre as tecnologias ou sobre os mercados que seriam necessários para 
desenvolver uma inovação, ou a incapacidade da empresa para fazer parcerias apropriadas 
para projetos conjuntos de inovação (ZIVIANI; FERREIRA, 2013). 
 
 
2.7 Inovações nos Serviços 
 
O setor de serviços inclui uma infinidade de negócios, em diversas atividades (varejo, 
finanças, transporte, entretenimento, softwares, projetos, consultoria, medicina, 
odontologia, serviços profissionais, entre outros). A maioria dos serviços está ligada 
diretamente ao consumidor e tem como característica principal a presença do prestador 
(TIDD; BESSANT, 2015). 
 
Logo, os serviços são considerados não comercializáveis, porque eles fornecem produtos 
intangíveis e não armazenáveis, exigindo contato constante entre o fornecedor e o 
consumidor durante o processo de desenvolvimento e simultaneidade no consumo e na 
produção/fornecimento (DANIEL; LIMA; DAMBROS, 2016). Essa percepção considera que 
atividades industriais só podem gerar valor, restringindo serviços para atividades não 
inovadoras e complementares para a produção de mercadorias. 
 
Diante disso, os serviços podem ser classificados em quatro grupos: serviços que lidam com 
produtos (como transporte e logística), os que trabalham com informação, serviços 
baseados em conhecimento, e serviços que lidam com pessoas (como cuidados com a 
saúde). O desenvolvimento de processos nas atividades de serviços é mais informal, com 
uma fase inicial consistindo de pesquisa, junção de ideias e de avaliação de mercado, 
seguida pela implementação (OSLO, 2006). 
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A inovação em serviços está frequentemente relacionada à adoção de tecnologia, seja de 
softwares (aplicativos) ou de hardwares (celulares) advindos da inventividade dos setores 
industriais, em detrimento de outras formas de inovação menos tangíveis. O recurso 
tecnologia leva à eficácia operacional fazendo com que as empresas melhorem a qualidade 
de seus produtos e serviços, nos quais a inovação é a chave da produtividade. (LUBECK; 
WITTMANN; GOMES, 2016). 
 
As atividades de inovação em serviços são eventos continuados, consistindo em um 
processo de mudanças incrementais em produtos e processos. Isso confunde eventualmente 
a identificação das inovações em serviços em termos de eventos isolados, isto é, como a 
implementação de uma mudança significativa em produtos, processos e outros métodos 
(OSLO, 2006). Por fim, assim como nas atividades industriais, as empresas prestadoras de 
serviço precisam inovar para que o serviço que é oferecido hoje consiga uma vantagem que 
lhe torne difícil de ser copiado ou substituído por outro. 
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3. BENCHMARKING / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 
 

Ao pesquisarmos a gestão da inovação em empresas de transporte urbano não conseguimos 
identificar qualquer organização que tenha gerenciamento nessa área. Por isso, 
pesquisamos outras empresas em diversos ramos que pudessem apresentar uma gestão da 
inovação com práticas aplicadas. Três empresas apresentaram uma estrutura organizacional 
voltada para a gestão da inovação, sendo que uma delas está sediada no município de 
Campo Grande. As empresas selecionadas são a Energisa, a Alstom Grid, o Boticário, a Uber 
e a Tesla. 
 
3.1 ENERGISA 
 
A Energisa é uma empresa concessionária de distribuição de energia, que atende diversas 
regiões do país. De acordo com o relatório Perfil Institucional (2017), a Energisa foi fundada 
em 1905 e hoje atende 788 municípios do Brasil, sendo o sexto maior grupo de distribuição 
de energia em número de clientes. Em 2014 comprou o grupo Rede da qual fazia parte a 
concessão de energia de Mato Grosso do Sul, passando a atender 74 municípios do estado 
com 990 mil clientes.  
 
A missão do Grupo Energisa é “transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em 
novas possibilidades com sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovadoras aos 
clientes, agregando valor aos acionistas e oportunidade aos seus colaboradores” (Grupo 
Energisa, 2017, p. 11). Encontramos na missão a primeira evidência sobre a gestão da 
inovação. 
  
Do relatório anual da empresa de 2016, podemos retirar as seguintes diretrizes estratégicas: 
• Eficiência operacional: busca contínua por melhorias operacionais na distribuição, visando 
não apenas ao atendimento de metas regulatórias de qualidade e perdas, mas, 
principalmente, ao bem-estar dos consumidores; 
• Disciplina no uso dos recursos: rigidez no controle de despesas e realização de 
investimentos prudentes, a fim de trazer robustez à base de ativos das nossas concessões;  
• Adequação da estrutura de capital: realização de operações adequadas aos negócios, de 
acordo com o fluxo de caixa e suas necessidades de investimento; 
• Desenvolvimento de novos negócios: avaliação ativa de novas oportunidades no setor 
elétrico, apoiados em nosso diferencial em avaliar, estruturar e transformar ativos, mas 
sempre com prudência na alocação de capital; e  
• Gestão de Pessoas: fortalecimento da cultura Energisa, engajando colaboradores e 
fomentando a conquista de resultados sustentáveis. 
 
Como forma de alinhar as diretrizes estratégicas com os processos das diversas unidades e 
instalações do país, o Grupo Energisa montou 5 dimensões a saber: Geral, Governança 
Corporativa, Econômico-financeira, Social e Setorial e Ambiental. Dentro da dimensão Social 
e Setorial encontra-se a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) responsável pela inovação da 
empresa. 
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O relatório anual de 2016 informa que foram investidos 29,4 milhões de reais em P&D, 
contra 19,1 milhões de reais de 2015. Um incremento de 54% de um ano para outro. Os 
principais focos de atuação da P&D são baseados nos temas estratégicos para o negócio: 
energia e integração, resultados e aplicabilidade, segurança, empreendedorismo, eficiência 
operacional e eficiência energética. Como apoio ao desenvolvimento dos projetos, contam 
com a participação de atores fundamentais de pesquisa tecnológica e inovação do país, 
como universidades, centros de pesquisa e consultorias técnicas, assim como fabricantes de 
equipamentos e provedores de serviços. 
 
No ano de 2016 a empresa procurou aproximar a área de P&D com a área de planejamento 
estratégico a fim de estruturar melhor os processos para o desenvolvimento dos projetos, o 
que junto com as áreas técnicas, trouxe soluções mais eficientes e uma identificação 
qualificada da demanda.  
 
O relatório anual de 2016 estabelece que no futuro, o Grupo Energisa pretende promover a 
aproximação entre programas de P&D e de eficiência energética, a fim de desenvolver 
projetos mais estratégicos e de forma mais integrada para os objetivos de negócio. Assim, as 
frentes de atuação deverão focar, além de eficiência energética, em armazenamento de 
energia, geração distribuída e novos processos de combate a perdas de energia. 
 
Atualmente, a automação do despacho de equipes, subestação móvel modular, interruptor 
com função de religador, gestão energética remota em indústrias, adesivo fotovoltaico, 
suprimento no pantanal sul-mato-grossense e inovação em projetos de larga escala são 
projetos em execução pela área de P&D.  
  
Comparando o que foi visto na missão da empresa com os projetos em andamento, verifica-
se uma sintonia entre eles, mesmo que o foco da gestão da inovação esteja apontando para 
os processos internos e no ganho de eficiência, ou seja, na redução de custos, ela também 
beneficiará os clientes e o seu atendimento. Com práticas inovadoras a empresa busca 
ganhar mais clientes e permanecer no mercado de energia, que está passando por 
profundas transformações. 
 
Portanto, podemos concluir que o sistema de gestão da inovação do Grupo Energisa está 
evoluindo no alinhamento dos objetivos da área de P&D com os objetivos estratégicos da 
empresa, resultado da aproximação das áreas de P&D com o planejamento estratégico. 
Também é possível constatar que a crescente taxa de investimento nessa área significa 
como é importante a área de P&D para a organização e como ela é crucial para o 
desenvolvimento de tecnologias que tragam mais economia, qualidade e segurança para o 
setor de distribuição, armazenamento e transmissão de energia. 
 
3.2 ALSTOM GRID 
 
O Grupo Alstom é líder mundial e referência em tecnologias inovadoras de infraestrutura 
para geração e transmissão de energia e transporte ferroviário. No Brasil, está presente em 
vários estados, com sete unidades instaladas em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul 
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e Rondônia. A Alstom Grid é a fábrica responsável pela atividade industrial para a produção 
de equipamentos e serviços para transmissão de energia. 
 
Quando a Alstom Grid buscou crescer no segmento de reatores de núcleo de ar, investiu em 
sua fábrica localizada em Itajubá-MG e transformou seu conhecimento neste tipo de 
produto em um Centro de Competência (Arruda; Rennó; Salum, 2011). O centro de 
competência foi criado em 2006 e no ano seguinte desenvolveu o seu primeiro produto para 
o mercado, reatores de alta potência. Assim passou a ter tecnologia para três tipos de 
reatores (alta, média e baixa potência), além de ofertar soluções em reatores para seus 
clientes. 
 
Contudo, para a montagem de um Centro de Competência no Brasil, faltava a equipe de 
desenvolvimento a experiência necessária para sua estruturação, sendo necessário buscar 
externamente modelos, formas e referências que pudessem ser aplicadas e fossem 
suficientemente fortes para criar um local de fomento baseado em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D).  
 
Com a criação do setor de P&D, foi possível expandir os negócios da empresa. Esse setor é o 
idealizador de novos produtos, responsável pela transferência de tecnologia e da redução de 
custos pelo redesenho do equipamento, além de serviços baseados em projetos de pesquisa 
básica, como investigações técnicas e desenvolvimento de modelos de cálculo. 
 
Embora o setor tenha sido mal dimensionado no inicio de operação, foi ao longo dos anos 
ficando mais enxuto e eficiente, apresentando resultados satisfatórios que são traduzidos 
em um relatório mensal de P&D, com a informação situacional de cada projeto desenvolvido 
no setor. 
 
Um dos pilares para que o setor de P&D obtivesse os resultados esperados de inovação foi o 
estudo de viabilidade dos projetos. Esse estudo de viabilidade trazia informações relevantes 
sobre o custo, incluindo os valores dos principais insumos. Também fazia parte da análise a 
mutabilidade do mercado e o posicionamento dos concorrentes, evitando que um produto 
novo chegue em momento inoportuno ao mercado consumidor. Assim, todo projeto era 
visto e revisto durante as etapas de sua implementação.  
 
Porém, essa atividade necessita de uma estruturação muito grande de um setor de P&D, 
trazendo vantagens e desvantagens. Como vantagens podemos verificar o foco das equipes 
em projetos e o cumprimento de cronogramas, compostos por sinergias de técnicos 
oriundos de diferentes áreas e experiências para a criação de ideias, laboratórios próprios, e 
uma divisão entre o desenvolvimento e a implantação de um novo produto. As 
desvantagens consistem no distanciamento em relação ao mercado e aos clientes, exigindo 
um apoio maciço do setor de marketing para identificação de oportunidades e seleção de 
projetos, e a ausência do ambiente industrial, que atrapalha o desenvolvimento dos 
processos e a chance de encontrar soluções e benfeitorias para ele.  
 
Já os Centros de P&D, menores e dispersos nas unidades, são bem próximos as necessidades 
dos clientes e com isso conseguem enxergar e demandar por novos produtos, específicos 
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para um mercado local, além de facilmente testar produtos, fazer protótipos e encontrar 
soluções incrementais. Por outro lado, existe uma confusão entre desenvolvimento e 
implementação de um novo produto e um menosprezo da área de P&D com relação às 
entregas e metas de faturamento.  
 
Percebe-se claramente que a gestão da inovação nesta empresa, que atua mundialmente e 
possui como concorrentes outras multinacionais, foi crucial para o ganho de uma vantagem 
competitiva, adquirida com o investimento na geração de conhecimento que possibilitou o 
desenvolvimento de novas tecnologias e na abertura de novos mercados. 
 
 
3.3 BOTICÁRIO 
 
Boticário nasceu em março de 1977 como uma farmácia de manipulação, no centro de 
Curitiba. Por causa de sua cultura inovadora, transformou um pequeno negócio em um 
gigante da indústria de cosméticos e perfumaria. Sempre ligado ao mercado, busca uma 
relação de fidelidade junto aos seus clientes, trazendo produtos e atendimento 
diferenciados aos consumidores. Esse relacionamento, aliado à criatividade e ousadia do 
fundador da empresa, Miguel Krigsner, permitiu que a empresa explorasse as oportunidades 
com maior eficiência que a concorrência e expandisse os seus negócios de forma 
geométrica, chegando a ser em 2010 o maior grupo de franquias do mundo do setor de 
cosméticos e perfumarias (Arruda; Penido; Rossi; Savaget, 2010). 
 
Em 2002, O Boticário criou uma diretoria de pesquisa e inovação (P&I). Anteriormente à 
criação dessa área, as atividades de P&I eram subordinadas à área de qualidade. Com a 
importância dada a esta diretoria, a estratégia de estruturar o processo de inovação passou 
a ser primordial na divulgação e fortalecimento da marca. 
 
Para tanto, o modelo de gestão dos processos de P&I no Boticário estruturou-se nos 
denominados “silos de tecnologia” e não no tradicional “funil de inovação”. No processo de 
gestão através do funil, uma grande quantidade de ideias é testada e abandonada ao longo 
do tempo até o efetivo lançamento do produto novo. No processo de gestão através dos 
silos de tecnologia, o planejamento de novos produtos avalia o momento atual (tecnologias 
já existentes e disponíveis para aplicação), o curto, o médio e o longo prazo. No Boticário, a 
adoção do funil de inovação é restrita à área de marketing, na seleção de novos produtos a 
serem lançados. 
 
Logo, o processo de P&I no Boticário inclui a análise de macrotendências, dos avanços 
tecnológicos e dos conhecimentos específicos e importantes relacionados aos avanços 
tecnológicos do mercado de cosméticos e perfumaria. Essa análise é realizada pelos 
profissionais que compõe a área de P&I. Consultores são contratados somente quando 
necessário para avaliações pontuais do processo. 
 
A partir da adoção deste modelo de gestão de tecnologias de produtos que a empresa 
passou a ter mais flexibilidade para incrementar ou reduzir os investimentos em cada 
tecnologia no caso de identificação de alterações do mercado ou no aproveitamento de 
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novos nichos de produto a partir de tendências dos consumidores. É na seleção e priorização 
das tecnologias que serão trabalhadas o sucesso desse modelo de gestão nesse ramo de 
negócio. 
 
Para a definição de qual projeto de tecnologia deve ser incentivado, foi criado um comitê de 
tecnologia da empresa, o qual é formado por profissionais das áreas de P&I (Tecnologia, 
LABIM e ICT - Inteligência Competitiva Tecnológica) e de Operações (Desenvolvimento, DE - 
Desenvolvimento de Embalagens, e Avaliação) da empresa. Esse comitê decide e aprova um 
plano de pesquisa. Uma pratica comum é o envolvimento de equipes de outros 
departamentos e até de outras instituições para avaliação desses planos de pesquisa. 
 
Depois de aprovado, o processo de desenvolvimento de produto passa pelas seguintes 
etapas: teste em produtos cosmeticamente viáveis (P&I), detalhamento do processo de 
fabricação, embalagem e registro do produto (Operações) e lançamento do produto 
(Marketing). Cada integrante do grupo de P&I deve participar em diferentes projetos de 
acordo com o grau de dificuldade do estudo e da sua competência profissional.  
 
Além do modelo de gestão baseado em silos de tecnologia, o Boticário pratica a inovação 
aberta que consiste na utilização de uma rede nacional e internacional de parceiros 
(institutos de pesquisa, laboratórios, universidades e consultores), que ajudam a organização 
a viabilizar seus projetos através da solução de necessidades tecnológicas primordiais ao 
desenvolvimento do produto. 
 
Como comentado anteriormente, a definição da estratégia a partir da diretoria de P&I foi 
fundamental para a implantação da cultura da inovação. Com ela também foi possível 
alinhar a estratégia do negócio com o planejamento estratégico tecnológico. A área de P&I 
da empresa analisa os marcos tecnológicos do setor de cosméticos e perfumaria a cada dois 
anos e identifica os conhecimentos considerados vitais para o desenvolvimento dos negócios 
da empresa.  
 
A comunicação dos objetivos estratégicos e de inovação é feito através de workshops de 
inovação e realizados anualmente. Nesses workshops são apresentadas as futuras 
tecnologias e a proposta de valor da organização. Regularmente nessas reuniões tem havido 
participação de fornecedores, profissionais de fora da empresa e de outras áreas de 
conhecimento, como antropólogos e sociólogos. Assim, tudo que estiver relacionado à 
inovação está inserido na agenda corporativa e têm destaque e prioridade sobre outras 
atividades da empresa.  
 
Para que o alinhamento estratégico e a inovação caminhem juntos é necessário o 
envolvimento dos colaboradores. Então, a empresa desenvolveu em 2007 um programa 
chamado de O Programa de Captação de Ideias do Boticário, com o objetivo de valorizar 
ideias que trazem melhorias e ganhos efetivos em áreas e processos, mesmo não sendo, 
necessariamente, grandes ou extraordinárias. O que vale é o resultado obtido com a ideia e 
o incentivo a participação.  
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Anualmente, o ciclo do programa é fechado e aqueles colaboradores que apresentaram 
ganho para a empresa são reconhecidos e premiados e seus trabalhos são divulgados por 
toda a organização para gerar mais confiança no programa e estimular-nos outros 
colaboradores a geração de outras ideias. 
 
Como o investimento é alto, a área de P&I precisa monitorar os resultados para avaliar a sua 
performance. Para tanto, usa como mensuração de desempenho os seguintes indicadores: a 
participação da inovação nos resultados totais da empresa; o retorno sobre o investimento 
(ROI) em tecnologias; o índice de aplicabilidade das tecnologias; o tempo total de aplicação 
das tecnologias até o mercado; o número de patentes depositadas em relação à meta 
estabelecida; o número de trabalhos científicos publicados em revistas representativas e o 
número de apresentações em eventos técnicos, que são metas específicas do LABIM. 
 
Portanto, o Boticário apresenta uma gestão da inovação consolidada, em que a cultura para 
o desenvolvimento de novos produtos está altamente presente em suas atividades 
cotidianas e que todos são levados a participar, se envolver e se comprometer com os 
objetivos propostos. Somente com essa busca incansável pela tecnologia e a sua aplicação 
no descobrimento de novas oportunidades propiciou a empresa a ser respeitada e admirada 
pelos consumidores. 
 
3.4 UBER 
 
A Uber foi fundada oficialmente em junho de 2010 na cidade de São Francisco e surgiu de 

uma ideia de Garett Camp e Travis Kalanick que perceberam a necessidade de um 

transporte de passageiro individual com segurança e de fácil acesso ao passageiro, que 

somente precisa ter um celular com acesso à internet. A Uber está aproximando as pessoas 

e revolucionando o modo de se movimentar pelas cidades e está crescendo rapidamente 

pelo mundo. 

Ela não é uma empresa de transporte, mas sim de tecnologia, ou seja, uma plataforma 

digital em que os motoristas parceiros possam se cadastrar e se conectar de forma fácil e 

descomplicada, não possuindo nenhum veículo próprio. Atualmente a Uber está em mais 

de 600 cidades e em 78 países, com mais de 3 milhões de motoristas pelo mundo e 75 

milhões de usuários do APP no mundo.  

No Brasil chegou junto com a copa do mundo nas cidades sedes dos jogos e hoje já se 

espalhou por mais de 100 cidades. No Brasil possui mais de 500 mil motoristas e mais de 17 

milhões de usuários e uma média de 15 milhões de viagens por dia. Oferece serviços e 

valores diferenciados no Brasil como: 

 UberX: Carros compactos, com ar-condicionado e 4 portas. O preço é competitivo e 

uma opção ideal para locomover-se no dia a dia. 
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 UberPOOL: Este serviço permite que você compartilhe a viagem com outros 

usuários que estão em um trajeto similar ao seu, colocando mais pessoas em menos 

carros. 

 UberSELECT: uma seleção de carros mais confortáveis e espaçosos por um preço, 

em média, até 20% maior do que o do uberX. 

 UberBLACK: serviço que possibilita aos usuários solicitarem carros do tipo sedan, 

como Toyota Corolla, Ford Fusion, Volkswagen Jetta e outros. 

 UberEATS: Serviço que permite ao usuário solicitar refeições dos restaurantes mais 

badalados da cidade, onde quer que esteja. 

 
3.5 TESLA 
 
A missão de Tesla é acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Desde a sua 

fundação em 2003 a Tesla quebrou novas barreiras no desenvolvimento de automóveis de 

alto desempenho que não são apenas os veículos elétricos puros mais vendidos no mundo, 

com longo alcance e absolutamente sem emissões de escape - mas também os carros mais 

seguros e de melhor classificação na estrada no mundo.  

Seus fundadores queriam mostrar para o mundo que os veículos podem ser mais rápidos e 

divertidos de se dirigir sendo totalmente elétricos, sem a necessidade de motores a 

combustão. Os veículos da Tesla são produzidos em sua fábrica em Fremont, Califórnia, onde 

a grande maioria dos componentes do veículo também são fabricados. A medida que a Tesla 

continua a expandir sua linha de produtos, o mesmo ocorre com sua produção que deverá 

aumentar para uma taxa de 500 mil veículos até o final deste ano.  

Para criar um ecossistema de energia sustentável, a Tesla também fabrica um conjunto 

único de soluções de energia, permitindo que proprietários, empresas e utilitários 

gerenciem a geração, armazenamento e consumo de energia renovável. 

Além disso, com a abertura da fábrica Gigafactory e a aquisição do SolarCity, a Tesla agora 

oferece um conjunto completo de produtos energéticos que incorpora serviços de energia 

solar, armazenamento e grade. Como a única empresa de energia sustentável totalmente 

integrada, a Tesla está na vanguarda da mudança inevitável do mundo para uma plataforma 

de energia sustentável. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
Para este trabalho, foi adotada a pesquisa exploratória com a finalidade de obter o 
conhecimento necessário para conseguir a resposta ao objetivo geral e aos objetivos 
específicos definidos anteriormente. 
 
Como estratégia de pesquisa foi adotada a pesquisa quantitativa e na primeira fase foi usado 
o modelo validado de TIDD, BESSANT (2015) para a realização do diagnóstico organizacional. 
Para tanto, foram enviados 57 questionários para os gestores de todas as empresas que 
compõem o Consórcio Guaicurus nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. Foram 
respondidos 28 questionários o que corresponde a 49% da amostra. 
 
Numa segunda fase exploratória adotamos o estudo de caso, assim ficou definido que 
iremos concentrar os esforços de avaliação sobre a concessionária do sistema de transporte 
coletivo urbano de passageiros na cidade de Campo Grande/MS. 
 
Para chegarmos ao resultado proposto no estudo utilizamos como método de investigação a 
pesquisa bibliográfica (composta pelos conhecimentos já desenvolvidos por outros autores e 
conhecedores da matéria em questão), a pesquisa documental (analise sobre os 
documentos da empresa), bibliográfico (livros e artigos) e estudo de caso (relacionando o 
conhecimento teórico com o prático). 
 
Por fim, como instrumentos de coleta de dados foram usados como observação indireta o 
levantamento documental (documentos da empresa tais como manual de gestão, 
organograma, procedimentos e instruções de trabalho), questionário (modelo TIDD, 
BESSANT), benchmarking (comparação de experiência com outras empresas ou casos de 
sucesso) e como observação direta a observação não participante (analisamos as rotinas 
sem participação na sua execução, anotando as ocorrências verificadas). 
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5. A REALIDADE ATUAL E ANÁLISE DO SETOR 
 
O transporte urbano começou a se desenvolver em Campo Grande/MS no início do século 
passado, por volta dos anos 20 e 30, quando havia na cidade apenas charretes para o 
transporte da população, quando foi criado o serviço de taxi, principalmente para as pessoas 
que chegavam de trem. 
 
A contratação de serviços de transporte coletivo público por ônibus através de concorrência 
pública foi estabelecida e autorizada por uma lei em 07 de janeiro de 1924, demonstrando 
desde então a preocupação da Prefeitura em controlar e coordenar o transporte público. Os 
ônibus funcionavam apenas no período diurno, só passando deste período quando os trens 
atrasavam. 
 
Outra lei foi aprovada em 15 de junho de 1937, Lei número 10, que obrigava a criação de 
pessoa jurídica para prestar os serviços e autorizava a concessão do serviço por auto-ônibus. 
Em 1949 já havia uma frota considerável de ônibus circulando em Campo Grande. Por causa 
disso, os vereadores autorizaram a prefeitura a construir uma estação rodoviária destinada a 
ônibus e caminhões. 
 
Nessa época, havia uma grande dificuldade de se conseguir peças e serviço de manutenção e 
boa parte das peças eram fundidas na empresa “Irmãos Esteves” (fabricante de carroças e 
charretes) ou então em leilões de chassi promovido pelo Exército. Na década seguinte, a 
empresa Luiz Pettengill e Filhos era destaque por que fabricava carroceria para caminhões 
bem como os transformava em jardineiras. 
 
Nesse tempo, os donos dos ônibus eram ao mesmo tempo motoristas, cobradores, 
faxineiros e mecânicos dos veículos que operavam, e tinham sempre um ajudante para 
buscar peças ou recursos para tirar o veículo e seus passageiros de situações embaraçosas 
como o atoleiro. As limpezas dos ônibus eram feitas na beira dos córregos Prosa. Nos anos 
60, dominava o transporte na cidade à empresa de ônibus pertencente ao Sr. Raul Pettengill 
que fazia a linha centro ao bairro Amambai. 
 
Com o crescimento do serviço de transporte a prefeitura procurou regularizar a situação, 
pois já havia um bom número de empresas com apenas um ônibus. A prefeitura estabeleceu 
e dividiu as rotas, não permitindo o avanço fora do perímetro estipulado por ela. Começou a 
fase de junção de ônibus por algumas poucas empresas, restando nesta década apenas as 
que estavam mais organizadas. Com o passar do tempo outras intervenções do órgão 
público ocorreram, como o projeto nº 1.442 de concessão da estação rodoviária em 1967 e 
o projeto nº 2.412 que definia o sistema de transporte coletivo em Campo Grande. 
 
Somente em 1991, o sistema público de transporte foi modernizado e organizado, tendo 
início o Sistema Integrado de Transporte (SIT), que existe até hoje, com a inauguração dos 
primeiros terminais de transbordo, permitindo a integração de linhas no local. Atualmente 
são nove terminais de integração (Aero Rancho, General Osório, Hércules Maymone, Júlio de 
Castilhos, Moreninhas, Nova Bahia, Bandeirantes, Morenão e Guaicurus). 
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Em 1998, aconteceu uma concorrência pública feita pela prefeitura que dividiu a cidade em 
5 áreas (lotes) que foram negociados de tal forma que cada lote fosse de responsabilidade 
de uma empresa. Assim, foram vencedoras três empresas que já existiam (Viação Cidade 
Morena, Viação São Francisco e Jaguar Transportes Urbanos), além de outras duas novas 
empresas (Viação Campo Grande e Serrana Transportes Urbanos). 
  
Durante a vigência deste contrato, várias inovações aconteceram no sistema de transporte:  

 Aquisição e introdução de ônibus de grande capacidade (articulados) (1998); 

 A implantação do cartão e da bilhetagem eletrônica (2000); 

 Início da renovação da frota por carros com elevador (2004);  

 Início do reordenamento das linhas, sendo incrementados no sistema de transporte 
15 (quinze) ônibus, que além de seccionar itinerários das linhas troncais, reduzindo o 
tempo de ciclo (viagem), possibilitaram diminuir o tempo de espera dos usuários nos 
terminais envolvidos (2006); 

 Começo das viagens por integração temporal, aquele transbordo feito fora do 
terminal com o cartão, (2007),  

 Implantação de pequenos terminais de transbordo denominados de “Estações Peg 
Fácil” nos pontos de maior movimento da cidade (2011) 

 
Em outubro de 2012 foi realizada nova concorrência pública e o vencedor da licitação e atual 
concessionário foi o Consorcio Guaicurus. Os investimentos continuaram conforme abaixo: 

 Início da inclusão de outras tecnologias embarcadas (câmeras, sistemas de 
localização por satélite – GPS, recolhedores de cartão, crachás laterais, entre outros) 
(2013); 

 Foi desenvolvido um sistema para reconhecimento facial dos usuários isentos do 
pagamento da tarifa (2014); 

 Criado o centro de controle operacional – CCO (2016), que controla e fiscaliza em 
tempo real aproveitando que toda frota está dotada de sistema GPS; 

 Implantação dos tablets nos ônibus para comunicação imediata com o motorista 
(2017).  

 
A tecnologia de rastreamento dos veículos também permite ao passageiro saber o tempo 
que seu ônibus ira chegar, através dos aplicativos Moovit (www.moovitapp.com) e Google 
Maps (www.google.com.br/maps). 
 
Atualmente o sistema de transporte coletivo urbano de Campo Grande/MS movimenta 
cerca de 6.500.000 passageiros por mês, através de uma frota de 585 veículos em 192 linhas. 
Nessas linhas, são percorridas em média 3.200.000 km por mês e gastos em torno de 
1.000.000 de litros de óleo diesel. Os trabalhadores diretos do sistema somam 1.600. A 
definição sobre as rotas ou linhas a serem executadas é função exclusiva do órgão gestor de 
trânsito – AGETRAN, ou seja, o planejamento de atendimento (itinerário, quantidade de 
veículos, tipo de veículos e tabela horária) do transporte público é prerrogativa apenas do 
poder concedente. 
 
Só que esse mercado mudou. Com o advento de novas tecnologias, especificamente os 
aplicativos de celular para transporte, alguns paradigmas de mobilidade urbana estão sendo 
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quebrados. O celular também impulsionou a fiscalização dos próprios usuários e a exigência 
de bons serviços agora é acompanhada de uma postagem nas redes sócias. Cada curtida 
equivale à perda de imagem e de prestígio e sua recuperação sempre é um caminho mais 
longo e demorado. 
 
5.1 CONSÓRCIO GUAICURUS 
 
O Consórcio Guaicurus (CGU) é formado pelas empresas Viação Cidade Morena Ltda., Viação 
São Francisco Ltda., Jaguar Transportes Urbanos Ltda. e a Viação Campo Grande Ltda., e teve 
seu início de operação em 26 de novembro de 2012. O CGU é o responsável pelo 
gerenciamento de toda a operação de transporte, pela comercialização dos créditos de 
passagens, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, assistência técnica, pela comunicação dos 
veículos com os pontos de vendas, CCO, garagens e seu banco de dados e pela gestão de 
novas tecnologias. 
 
Seu sistema de gestão é certificado pela ISO 9001, gestão da qualidade, tendo como missão 
operacionalizar o sistema municipal de transporte coletivo urbano da cidade de Campo 
Grande/MS, atendendo as necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, 
garantindo o cumprimento dos marcos contratuais previstos no contrato de concessão, 
mantendo o equilíbrio econômico-financeiro entre as consorciadas, através de informações 
e investimento em novas tecnologias. 
 
A estrutura organizacional é rígida, com comunicação vertical, mas de poucos níveis 
hierárquicos. Pelo organograma é possível perceber que existem seis áreas distintas: 
Tecnologia (TI), Central de Atendimento ao Cliente (CAC), Controladoria, Secretaria, 
Operação e Outros Serviços Administrativos. 
 
No topo do comando há a figura do gerente executivo, que é o responsável pela tomada de 
decisão final e pela gestão estratégica junto à diretoria e ao conselho de administração. 
Atualmente o planejamento estratégico é estabelecido para o curto prazo, geralmente para 
o ano vigente. Para o atendimento da política da qualidade são definidas metas anuais e 
delegadas aos respectivos responsáveis para tomada de ações para seu atingimento. Não 
existe menção de inovação no plano estratégico. 
 
Os principais stakeholders da empresa são: os usuários do serviço de transporte, a prefeitura 
(representada pelos seus dois órgãos, a saber, AGEREG – Agência Municipal de Regulação 
dos Serviços Públicos e AGETRAN – Agência Municipal de Transporte e Trânsito), os 
acionistas, os trabalhadores e seu sindicato, as demais participantes do Consórcio, 
fornecedores (destaque para os provedores externos de internet, softwares e aplicativos) e 
sociedade. 
 
Aqui merece destaque o fato de que as empresas são apenas executoras do planejamento 
de atendimento do transporte definido pela AGETRAN. Assim, fatos políticos e burocracia 
elevada interferem para um sistema que necessita de agilidade e alteração constante, 
resultado da mobilidade das pessoas, do crescimento de bairros, da construção de novos 
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conjuntos habitacionais, entre outros. Além disso, a interferência política é grande, seja do 
legislativo ou do executivo municipal.  
 
Quando o assunto é relacionamento externo, o CGU e as empresas consorciadas são muito 
fechadas, não existindo acordo de cooperação com nenhuma universidade ou escola técnica 
ou instituição de ensino. Por outro lado, entre as empresas consorciadas e o CGU há muita 
troca de informação sendo bem comum a troca de experiências, a padronização de métodos 
e a utilização de ideias que trouxeram resultado. 
 
As fontes internas de informação são travadas nos setores, depois nos processos e por fim 
nas áreas. Existe muito pouca troca de informações entre os setores, existindo verdadeiros 
feudos na organização. A cultura tradicional de uma empresa de ônibus é bem forte quando 
o assunto é cooperação entre setores, sendo que nas consorciadas é comum a disputa entre 
a área operacional e a de manutenção. 
 
Como já descrito, as barreiras são muitas para a adoção da gestão da inovação, mas a 
principal delas é a cultura. A existência de pequenos feudos ou ilhas de trabalho ajuda a criar 
resistência grupal e fortalecer a individual, pois se tudo sempre funcionou bem por que 
mudar. Também se percebe que a cultura existente entende que a criação de ideias e 
melhorias está atrelada a área de TI e sua equipe.  
 
Realmente, quando o assunto é inovação essa área demonstra mais os resultados, vistos os 
avanços no sistema de transporte desde a concorrência de 1998. Porém, os projetos são 
feitos sem um planejamento adequado e mais relacionados a situações urgentes e a 
resposta a demandas sociais ou de outras partes interessadas, que muitas vezes trazem 
pouco retorno financeiro e consomem uma grande quantidade de esforços. 
 
O acumulo de demanda por serviços da área de TI termina por atrasar projetos importantes 
para o negócio, como o aplicativo para compra de créditos por celular, as máquinas de 
autoatendimento e o desenvolvimento da área comercial. 
 
Com relação às empresas consorciadas, elas apresentam as mesmas características que o 
CGU, com variações por causa do estilo de administração do gerente geral ou diretor 
executivo. Podemos destacar os seguintes pontos:  

 Elas possuem três departamentos: administração (formada por atividades meio tais 
como financeiro, contabilidade, compras, controle de funcionários, controle de 
serviços, secretaria e informática), operação (que executa as ordens de serviço 
expedidas pelo órgão gestor e distribuídas pelo CGU) e manutenção (que tem como 
objetivo deixar o ônibus abastecido, limpo, revisado e em perfeitas condições para 
seu uso). 

 O organograma delas tem poucas camadas e centralizada no administrador executivo 
que é responsável por toda a gestão estratégica da empresa e da ligação com os 
acionistas. As chefias dos três departamentos possuem canal direto com o 
administrador executivo, facilitando a tomada de decisão. Como as decisões são 
tomadas em reuniões, poucas delas são formalizadas em planos de ação, reduzindo a 
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burocracia de um lado e dificultando o controle, a comunicação e a avaliação do 
resultado de outro. 

 As empresas são certificadas nas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio ambiente) e 
OHSAS 18001 (Saúde e Segurança) desde 2011. 

Percebe-se que o CGU e suas consorciadas atualmente não fazem nenhuma gestão sobre a 
inovação, embora procure a melhoria contínua de seus processos com investimentos em 
tecnologias e incentivo a escolarização. Basicamente todo o processo de inovação passa por 
algum gerente ou encarregado que autoriza ou não a execução da ideia. Esta sistemática 
adotada faz com que muitas oportunidades de inovação sejam perdidas ou sequer 
exploradas, podendo também ser investidos tempo e recursos em algo que não trará 
resultados satisfatórios.  
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6. MODELO CONCEITUAL 
 
Para o desenvolvimento do modelo conceitual, utilizamos o modelo de auditoria da 
inovação proposto por TIDD, BESSANT (2015) que objetiva checar como está à gestão da 
inovação na empresa. Esse modelo, baseado na auto-avaliação, tem como função fazer a 
análise da empresa estudada e a identificação de pontos fortes e fracos a fim de sugerir 
melhorias. Também é possível identificar se na organização a inovação sequer é pensada ou 
se existe um fluxo de ideias e implementação de inovações eficaz.   
 
Ainda de acordo com esses autores, é muito pouco provável que uma empresa com uma 
estratégia de inovação pouco definida, com limitação de recursos tecnológicos e sem 
possibilidade de aquisição, com fraca gestão de projeto, poucos relacionamentos externos e 
com uma estrutura organizacional pouco flexível, tenha êxito em inovação. Partindo dessas 
afirmações, foram dispostas cinco dimensões de análise para a auditoria: estratégia, 
processos, organização inovadora, relacionamentos e aprendizagem. As dimensões se 
referem a áreas importantes do processo de gestão da inovação. 
 
A primeira dimensão é a estratégia que consiste na formulação de ações conjuntas de 
inovação que devem ser tomadas para atingir os objetivos estratégicos definidos, ou seja, 
alinhadas ao planejamento estratégico. A segunda dimensão são os processos, 
especificamente a atividade ou conjunto de atividades que caracterizam um fluxo de 
trabalho com entrada, processamento e saída voltados para a inovação. 
 
A terceira dimensão é da organização inovadora definida como aquela que entende que 
toda ideia estimulada e desenvolvida pode levar a inovação de novos produtos, processos, 
serviços, tecnologias, mercados e empresas. A quarta dimensão é o relacionamento interno 
e externo que devem ser usados como fontes para a inovação. Nessa dimensão é 
fundamental que a comunicação e a confiança sejam eficientes para que o fluxo de ideias e 
conhecimento fluam de forma precisa e consistente.  
 
A quinta e última dimensão é a aprendizagem organizacional que significa o quanto uma 
organização é capaz de adquirir conhecimento das inovações e experiências vencedoras e 
fracassadas, a fim de eliminar as falhas e suas reincidências, evoluindo constantemente. A 
aprendizagem organizacional traz uma melhora nos procedimentos internos e 
consequentemente nos resultados empresariais.  
 
Com base nessas dimensões e para cada uma delas, foram feitos onze questionamentos, 
num total de cinquenta e cinco, avaliadas em escala Likert, de 1 a 7, com 1 sendo “discordo 
totalmente - não acontece de maneira alguma na minha empresa” até 7 “concordo 
totalmente – reflete integralmente a realidade e da minha empresa. As questões de cada 
dimensão estão embaralhadas no instrumento de coleta, de modo a evitar respostas 
enviesadas. De forma prática, na auditoria da gestão da inovação, os questionamentos ora 
referidos foram propostos aos sujeitos da pesquisa, que responderam a cada questão 
conforme a escala estabelecida. 
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Sobre cada dimensão, a melhor situação possível é quando todas as respostas são atribuídas 
conceito “7”. A pontuação aferida de cada questão é, assim, tabulada de forma a gerar 
“ratings” para as dimensões. Com base nesses números representativos das dimensões, que 
consistem na média aritmética das perguntas de cada dimensão, é formado um diagrama de 
radar que propicia uma avaliação ponderada acerca da gestão da inovação na empresa 
analisada. Após tabulação, as respostas permitem informar à organização como é efetivada 
a gestão da inovação e como os envolvidos lidam com a temática do processo inovador 
dentro da empresa. No quadro 2 estão as pontuações de cada dimensão da concessionária 
do sistema de transporte coletivo urbano de Campo Grande/MS (CGU) e a comparação com 
o valor ideal.  
 

Dimensão Sistema Transporte Coletivo CGU Valor Ideal 

Estratégia           4,8  7,0 

Processos           4,4  7,0 

Organização          4,7  7,0 

Relacionamentos          4,3  7,0 

Aprendizagem          5,0  7,0 
Quadro 2 – Pontuação do CGU comparado com o valor ideal. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
De acordo com as respostas dos sujeitos da pesquisa, forma-se uma figura em forma de 
pentágono que define, dentro da escala proposta, em que nível cada dimensão encontra-se, 
traçando o panorama de que pontos tratar com mais ênfase e quais são as competências da 
organização que têm sido mais trabalhadas quando o assunto é inovação. O Gráfico 1 
demonstra o resultado da aplicação do modelo de auditoria proposto na concessionária do 
sistema de transporte coletivo urbano de Campo Grande/MS (CGU).  
 

 
 Gráfico 1 – Resultado da aplicação do modelo de auditoria no CGU. Fonte: adaptado de TIDD;BESSANT (2015). 
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Com base na pontuação auferida pelo método de auditoria e a realidade da concessionária 
do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, podemos ressaltar as seguintes 
características por dimensão: 

 Estratégia – O que se percebe é que a ausência de um plano estratégico de longo 
prazo, com objetivos de médio e curto prazo, interfere no avanço de inovações que 
possam trazer uma vantagem competitiva. 

 Processos – Embora certificada pela ISO 9001, à gestão por processos ainda não está 
suficientemente enraizada. Contribui como barreira a inovação, a cultura 
organizacional tradicional de uma estrutura interna estabelecida por departamento, 
mais rígida, podendo dificultar o surgimento da inovação e sua implantação. 

 Organização inovadora – A centralização da tomada de decisão e a pouca autonomia 
aos encarregados operacionais, tanto do órgão gestor quanto da alta administração 
das empresas, inibe o crescimento das pessoas e o surgimento de ideias inovadoras. 

 Relacionamentos – Parece existir certo medo das operadoras do sistema de 
transporte de se expor ao mundo exterior e assim conseguir parcerias, 
principalmente com as universidades, para se apropriar de conhecimento que possa 
contribuir para melhoria interna. Os relacionamentos internos parecem sofrer com a 
estrutura organizacional mais rígida e o sistema de comunicação vertical. 

 Aprendizagem – Apesar da maior pontuação na avaliação, verifica-se que existe um 
potencial muito grande de conhecimento ainda não explorado nas empresas do 
sistema de transporte, desperdiçando os talentos existentes. 

 
Então, percebe-se que a gestão da inovação na concessionária do sistema de transporte 
coletivo urbano de Campo Grande/MS tem muito a avançar em todas as dimensões, pois 
todas estão mais ou menos na mesma situação, sendo a melhor dimensão a aprendizagem e 
a pior dimensão a de relacionamentos. Essas notas médias indicam que as bases para a 
gestão da inovação já existem e carecem apenas de investimento e organização. 
 
Portanto, formatado o radar, podemos identificar possíveis fatores de sucesso e de fracasso 
do processo inovador, além da possibilidade da sugestão de melhorias ao processo como um 
todo, com base nas dimensões estudadas.  
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7. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
 
A partir dos levantamentos e analise realizados anteriormente, podemos verificar que há um 
longo caminho para o sistema de transporte coletivo urbano de Campo Grande/MS avançar 
na gestão da inovação. O quadro 3 demonstra a relação dos objetivos específicos deste 
trabalho com os pontos fortes e fracos encontrados.  
 

Objetivos Específicos Pontos Fortes Pontos Fracos 

Fatores internos e 
Barreiras à inovação 

Poucos níveis hierárquicos e acesso 
facilitado aos gestores. 

Estrutura organizacional verticalizada, 
mais focada em setores do que 
processos. 

Planejamento 
Estratégico 

Planejamento anual com metas 
desafiadoras. 
 
Iniciativa e desenvolvimento de 
soluções pela própria equipe de TI. 

Não existe plano estratégico de médio e 
longo prazo. 
 
Tempo longo para implantação das 
soluções que melhorem a rentabilidade 
do negócio. 

Partes Interessadas Bom relacionamento com o órgão 
gestor e entre as consorciadas. 

Ausência de contato com instituições de 
ensino e pesquisa. 

Fontes de Informação Visita e reuniões entre as empresas 
consorciadas e o CGU. 

O conhecimento está restrito ao setor 
em que a pessoa está trabalhando. 

Quadro 3 – Relação entre os objetivos específicos e os pontos fortes e fracos. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Para os pontos fracos foram desenvolvidas propostas de solução com base nos conceitos 
aprendidos e no benchmarking, conforme demonstrado no quadro 4. Todas as propostas de 
solução acabam por interagir uma com as outras e também com os pontos fracos. 
 

Pontos Fracos Fundamentação 
Teórica 

Benchmarking Proposta de Solução 

Estrutura organizacional 
verticalizada, mais 
focada em setores do 
que processos. 

TIDD; BESSANT 
 
ZIVIANI; FERREIRA 

O Boticário 
Alstom Grid 

Migrar do modelo tradicional e 
rígido para um mais horizontal e 
flexível.  

Não existe plano 
estratégico de médio e 
longo prazo. 

PORTER 
 

Tesla 
Energisa 

Desenvolver planos estratégicos 
com horizonte de tempo superior a 
3 anos. 

Ausência de contato com 
instituições de ensino e 
pesquisa. 

TERRA Energisa 
O Boticário 

Desenvolver uma rede de 
relacionamentos externa mais 
eficiente. 

O conhecimento está 
restrito ao setor em que 
a pessoa está 
trabalhando. 

ZIVIANI; FERREIRA; 
NEVES 

O Boticário 
Alstom Grid 

Criar formas de acelerar o 
aprendizado organizacional e o 
aproveitamento dos talentos, 
promovendo mudanças na cultura 
interna. 

Tempo longo para 
implantação das 
soluções que melhorem 
a rentabilidade do 
negócio. 

TIDD; BESSANT 
 

Uber 
Tesla 

Priorizar a adoção de tecnologias 
que facilitem o acesso ao serviço. 

Quadro 4 – Relação entre os pontos fracos e as propostas de solução. Fonte: elaborado pelos autores. 
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As propostas de solução podem ser adotadas pelas empresas do sistema de transporte 
coletivo urbano sem a implicação de recursos monetários expressivos, salvo a adoção de 
tecnologias que necessitam de uma análise de viabilidade mais aprofundada por parte das 
organizações. O quadro 5 abaixo demonstra uma sugestão para a implantação das propostas 
de solução.  
 

Proposta de 
Solução 

Por que Como Responsável Prazo Custo Onde 

Criar formas de 
acelerar o 
aprendizado 
organizacional e 
o 
aproveitamento 
dos talentos, 
promovendo 
mudanças na 
cultura interna. 

Para incentivar o 
surgimento de 
ideias e ajudar na 
sua implantação. 

Adotando a 
gestão de 
pessoas e a 
gestão do 
conhecimento. 

Gerente 
Executivo 

12 
meses 

Zero Em todas 
as 
empresas 
do sistema 
de 
transporte 

Desenvolver 
planos 
estratégicos com 
horizonte de 
tempo superior 
a 3 anos. 

Para criar os 
planos 
estratégicos de 
médio e curto 
prazo e no 
estabelecimento 
de objetivos e 
metas 

Analise SWOT Alta 
Administração 

3 
Meses 

Zero Em todas 
as 
empresas 
do sistema 
de 
transporte 

Desenvolver 
uma rede de 
relacionamentos 
externa mais 
eficiente. 

Para aproveitar 
os 
conhecimentos e 
ideias de outras 
instituições e do 
órgão gestor 

Através de 
convênios com 
instituições de 
ensino superior 
e reuniões mais 
frequentes com 
o órgão gestor 

Diretor 6 
meses 

Zero Consórcio 
Guaicurus 

Migrar do 
modelo 
tradicional e 
rígido para um 
mais horizontal 
e flexível.  

Para melhorar o 
fluxo de 
informações e 
comunicação 
interna, 
favorecendo a 
implantação das 
inovações 

Estruturação da 
gestão por 
processos 

Gerente Geral 12 
meses 

Zero Em todas 
as 
empresas 
do sistema 
de 
transporte 

Priorizar a 
adoção de 
tecnologias que 
facilitem o 
acesso ao 
serviço. 

Para criar 
vantagem 
competitiva e 
melhorar o 
atendimento aos 
clientes 

Através do 
plano 
estratégico e 
dos objetivos 
estratégicos  

Alta 
Administração 

24 
meses 

A 
mensurar 

Consórcio 
Guaicurus 

Quadro 5 – Adaptação da técnica 5W2H para implantação das propostas de solução. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
O que se espera com a adoção dessas propostas é que a empresa consiga direcionar melhor 
os seus esforços através de um gerenciamento mais eficiente das inovações, de forma que 
ela atinja os resultados esperados e crie uma estrutura que possibilite e fomente ideias 
através do compartilhamento de conhecimento e da aprendizagem organizacional.  
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
Somente agora, as empresas perceberam o quão importante à inovação é para a 
sobrevivência do negócio, principalmente nos dias de hoje em que as pessoas possuem um 
computador em suas mãos e vivem conectadas as redes sociais, tendo informações a todo 
instante. Atualmente, a inovação está baseada no desenvolvimento da tecnologia e a 
empresa que ficar distante dela estará fadada ao fracasso e ao encerramento de suas 
operações. 
 
No serviço de transporte público o acesso a novas tecnologias sempre proporcionou grandes 
transformações, principalmente quando houve a implantação da bilhetagem eletrônica e o 
uso de cartões para acesso aos veículos e terminais, tornando mais eficiente os processos e 
beneficiando o usuário com melhorias nos serviços oferecidos.   
 
No estudo de caso, delimitado ao transporte coletivo urbano do município de Campo 
Grande/MS, pode-se verificar que a empresa, ao não planejar estrategicamente para longo 
prazo, perde tempo e dinheiro postergando investimentos em tecnologia, mais 
precisamente de aplicativos para celular e tablets, que poderiam trazer benefícios para o 
negócio, ficando refém de demandas que geram pouco resultado e consomem muito 
esforço e dedicação. 
 
Além disso, a estrutura organizacional tradicional, com canal de comunicação verticalizado, 
dificulta o caminho da informação e o compartilhamento de conhecimento, ficando toda a 
experiência retida nos setores. Essa divisão da empresa parece ter criado vários feudos ou 
ilhas de trabalho, havendo pouca interação entre eles. Por outro lado, existe um caminho 
curto para a tomada de decisão, pois a comunicação entre o tomador de decisão e o 
solicitante da ação é extremamente fácil e aberta. 
 
Contudo, como a empresa vem aprendendo a fazer a gestão por processos, isso tem 
aproximado alguns setores e construído laços de confiança que no futuro poderão render 
bons resultados quando houver a gestão da inovação. Um exemplo disso são as metas 
anuais estabelecidas pela alta administração que acabam por abranger vários processos e 
áreas, obrigando os envolvidos a se ajudarem em busca do objetivo comum. 
 
Com relação aos relacionamentos internos, as consorciadas e o próprio CGU já fazem a troca 
de experiências, informações e práticas funcionais de uma forma bem consistente. Os 
conhecimentos gerados são transmitidos de uma organização a outra sem 
constrangimentos, gerando uma cultura de cooperação. Porém, no ambiente externo há 
uma dificuldade de relacionamento, inexiste a busca por aprender através de parcerias com 
instituições de ensino, sendo que a primeira experiência está ocorrendo agora com a 
Fundação Dom Cabral (FDC). 
 
Ainda no ambiente externo encontramos um grande desafio que é a concessão pública, 
carregada de influencias políticas e baixo investimento em estrutura viária e sinalização. Sem 
uma parceria com o órgão regulador da concessão, a gestão da inovação ficará 
comprometida, pois algumas inovações ligadas à melhoria do atendimento ao público 
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podem ser bloqueadas por falta de interesse político ou de recursos para obras na estrutura 
viária.  
 
Todas estas características descritas construíram uma cultura organizacional muito arraigada 
de práticas protecionistas, pois o CGU irá completar seis anos de existência e muitos 
pensamentos das consorciadas ainda é individualista, embora ocorram ocasiões de ajuda 
mutua. Isso foi possível constatar quando do retorno dos questionários pelos gestores das 
empresas, onde alguns preferiram evitar as perguntas enquanto outros foram espontâneos 
nas respostas. 
 
Diante disso, entende-se que é viável a gestão da inovação na concessionária de transporte 
coletivo urbano de Campo Grande/MS, até como forma de atingir os resultados financeiros 
que almeja. Para tanto, serão precisos ajustes estratégicos e operacionais tais quais as 
propostas de solução apresentadas. A empresa poderá se preparar para a gestão da 
inovação de uma forma planejada ou simplesmente ser obrigada a fazê-la, já que esse 
caminho será inevitável se ela desejar permanecer existindo.  
 
Por fim, recomenda-se aprofundar na influencia das partes interessadas na gestão da 
inovação, por tratar-se de um assunto muito pouco debatido e com pouca referencia 
bibliográfica, como também se pode mencionar a baixa produção científica sobre a gestão 
da inovação no transporte, em qualquer um de seus modais.  
 
Para nós alunos, estudarmos e entendermos os conceitos e depois analisarmos a prática dos 
mesmos aumentou consideravelmente nosso domínio sobre o tema, sendo de inestimável 
valor para nossos currículos e aprendizado profissional. Os conhecimentos adquiridos neste 
projeto serão muito úteis em aprendizados futuros, pois trouxeram novos direcionamentos 
e uma visão mais clara sobre o tema inovação e sua gestão nas organizações de transporte 
urbano. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Questionário aplicado aos gestores 
 

Considere a sua organização atual. Preencha a coluna de acordo com seu grau de 
concordância para a afirmativa com notas de 1 a 7. Considere 1 para discordo 
totalmente (a afirmativa não acontece de maneira alguma na minha empresa) e 7 para 
concordo totalmente (a afirmativa reflete integralmente a realidade da minha 
empresa). 

N.  Pesquisa de sobre inovação e competitividade Organizacional  Pontos  

1 As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a competir. 
  

2 
Temos processos em andamento para nos ajudar a gerir desenvolvimento de 
novos produtos / serviços de forma ética.   

3 
Nossa estrutura organizacional não sufoca a inovação, ou seja, a estrutura da 
empresa ajuda que a inovação aconteça.   

4 
Há um forte comprometimento da empresa na formação e desenvolvimento de 
pessoas.   

5 Temos boas relações " ganha-ganha " com nossos fornecedores. 
  

6 
A nossa estratégia de inovação é claramente comunicada para que todos saibam 
as metas de melhoria.    

7 
Nossos projetos de inovação são geralmente concluídos no prazo e dentro do 
orçamento.   

8 As pessoas trabalham bem em conjunto para além das fronteiras departamentais. 
  

9 
Investimos tempo para rever os nossos projetos concluídos para melhorar o 
desempenho dos futuros projetos.   

10 Nós somos bons em compreender as necessidades dos nossos clientes. 
  

11 
As pessoas (funcionários, fornecedores e clientes) sabem o que é a nossa 
competência distintiva, ou seja, nosso diferencial como vantagem.    

12 
Temos mecanismos eficazes para garantir que todos (e não apenas a área de 
marketing) entendam as necessidades do cliente.   

13 Pessoas estão envolvidas em sugerir ideias de melhorias para os processos. 
  

14 
Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para nos 
ajudar a desenvolver o nosso conhecimento.   

15 Nós aprendemos com nossos erros. 
  

16 
Nós olhamos para frente de forma estruturada (usamos ferramentas e técnicas de 
previsão) para tentas imaginar ameaças e oportunidades futuras.   

17 
Temos mecanismos eficazes para gerir o processo de mudança processo desde a 
ideia até a implementação bem-sucedida.   



  
 
 

 | 55 | 

18 Nossa estrutura nos ajuda a tomar decisões rapidamente. 
  

19 
Nós trabalhamos de perto com nossos clientes na exploração e desenvolvimento 
de novos conceitos.   

20 
Nós comparamos sistematicamente nossos produtos e processos com outras 
empresas.   

21 
A alta administração tem uma visão compartilhada de como a empresa irá 
desenvolver através da inovação.   

22 Nós sistematicamente procuramos novas ideias de produtos. 
  

23 
A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, e de baixo para cima e em 
toda a organização.   

24 
Colaboramos com outras empresas para desenvolver novos produtos ou 
processos.    

25 
Nós nos reunimos e compartilhamos experiências com outras empresas para nos 
ajudar a aprender.   

26 Há comprometimento da alta direção no apoio à inovação. 
  

27 
Temos mecanismos para garantir a participação precoce de todos os 
departamentos no desenvolvimento de novos produtos.   

28 Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apoia a inovação. 
  

29 
Tentemos desenvolver redes externas de pessoas que podem nos ajudar - por 
exemplo, com conhecimento especializados.   

30 
Nos somos bons em captar o que aprendemos para que outros na organização 
possam fazer uso desse conhecimento.   

31 
Temos processos para avaliar os novos desenvolvimentos tecnológicos e de 
mercado e o que eles significam para a estratégia da nossa empresa.   

32 Nós temos um sistema claro para a escolha de projetos de inovação. 
  

33 
Temos um clima favorável para novas ideias. As pessoas não têm que deixar a 
organização para fazê-las acontecer.   

34 
Nós trabalhamos de perto com o sistema de ensino local e nacional (faculdades, 
escolas técnicas) para comunicar as nossas necessidades em termos de 
competências.   

35 Nós somos bons em aprendizagem de outras organizações. 
  

36 
Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e da 
estratégia global da empresa.   

37 
Há flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de produto / 
serviço para permitir que pequenos projetos faz-track possam acontecer    

38 Trabalhamos bem em equipes. 
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39 
Nós trabalhamos de perto com clientes importantes no desenvolvimento de 
novos produtos e serviços inovadores.   

40 
Nós usamos medidas para ajudar a identificar onde e quando podemos melhoras 
a nossa gestão da inovação.   

41 
Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a 
estratégia geral do negócio.   

42 Extrapolar o orçamento do projeto é uma constante em nossa organização. 
  

43 
Existe uma conexão direta entre o objetivo proposto e o resultado alcançado 
nos projetos.   

44 
Nossa organização oferece espaço e tempo para as pessoas explorarem 
ideias inusitadas.   

45 
Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar mudanças e processos, desde a 
ideia até a implantação bem-sucedida.   

46 
Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece sua 
ocorrência.   

47 
A empresa reconhece que a disponibilidade de tempo é importante recurso 
para a inovação.   

48 Há uma política de divulgação dos resultados obtidos nos projetos. 
  

49 
A intranet ou outros sistemas de informação apoiam a troca de informações e 
conhecimentos na empresa.   

50 
O processo de aprendizagem é um processo coletivo, partilhado por todos, e 
não o privilégio de uma minoria pensante.   

51 
Na empresa há um elevado investimento e incentivo aos treinamentos e 
desenvolvimento profissional.   

52 
Praticamos "inovação aberta" - redes de contatos ricas e abrangentes, das 
quais obtemos um fluxo constante de ideias desafiadoras.   

53 
A satisfação de nossos clientes aumentou com a implantação de 
produtos/serviços inovadores.   

54 
A empresa incentiva a documentação de normas, procedimentos e 
conhecimentos existentes.   

55 
O layout do ambiente facilita a troca de informação; não existem separações das 
pessoas pela hierarquia.    
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