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“A inovação sempre significa um risco. 

Qualquer atividade econômica é de alto 

risco e não inovar é muito mais arriscado 

do que construir o futuro” 

Peter Drucker   



RESUMO 
 
 

 

Atualmente pouco se tem feito ainda com relação ao desenvolvimento sobre 

decisão em gestão da inovação, a maioria das iniciativas existentes são, em grande 

partes isoladas e ainda não estão difundidas e consolidadas, dessa forma não 

existindo uma estruturação através de processos lógicos. Visto isso, este trabalho 

pretende servir como suporte para decisão em gestão da inovação a partir da 

Lógica E. Pretende-se propor uma lógica para o processo de inovação, baseada 

em critérios técnico-operacionais, de modo a fazer com que as decisões possam 

ser não apenas confiáveis, mas também operacionalmente eficienteas. Esta 

pesquisa apresenta resultados de estudo de caso no comércio e serviço da cidade 

de São Roque e região – SP. 

Palavras-chaves: Inovação; Gestão da Inovação; Lógica E 



ABSTRACT 
 

 

Currently little has been done with regard to development on innovation 

management decision making, most existing initiatives are largely isolated and are 

not yet widespread and consolidated, so there is no structuring through logical 

processes. Seen this, this work intends to serve as support for decision in 

innovation management from Logic E. It is intended to propose a logic for the 

innovation process, based on technical-operational criteria, so that decisions can be 

not only reliable, but also operationally efficient. This research presents results of a 

case study in the commerce and service of the city of São Roque and region - SP. 

 

Keywords: Innovation; Innovation management; Logic E.   
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma era de constantes mudanças tecnológicas, que acarretam no 

aumento de complexidade e um mercado cada vez mais competitivo que busca 

reduzir perdas e aumentar ganhos, por meio de investimentos com resultados 

rápidos, eficientes, exigindo das organizações, aperfeiçoamento e precisão no 

processo de inovação, evitando aceitar as  mudanças que acontecem a partir de 

modo inteiramente informal, para que possam inovar ante as mais diversas 

situações e se beneficiar, utilizando para isso ferramentas que facilitem e norteiam 

com a devida relevância o processo inovador. 

A capacidade de uma empresa se beneficiar através da inovação são várias, como 

as de manter segredo industrial, conhecimento tácito acumulado, velocidade de 

entrada no mercado, benefícios tanto de capital humano como intelectual, sendo 

dessa forma a principal maneira de manter um sucesso continuo, investindo 

continuamente e significativamente na gestão da inovação, conseguindo assim a 

criação de mercados cativos, por meio da inovação (TIDD, BESSANT e PAVITT, 

2008). 

Muitas empresas alegam serem inovadoras, criativas e de estarem a frente de seus 

concorrentes, apesar do fato de que elas não estão usando métricas e métodos 

apropriados para processos e resultados inovadores. 

Assim, o estudo visa decorrer a importância da inovação e sua gestão, abordando o 

processo de tomada de decisão. O modelo é construído através de uma abordagem 

da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E (Lógica E), técnica que vêm 

ganhando espaço e consideração nos diversos campos de pesquisa. As principais 

vantagens da Lógica E derivam do fato de os parâmetros de entrada serem 

estabelecidos pela estrutura do pensamento dos avaliadores, consolidando uma 

lógica coletiva traduzida em termos matemáticos.  

Espera-se que as saídas numéricas geradas pelo modelo sejam facilmente 

compreendidas pelos gestores, auxiliando-os na tomada de decisão na gestão da 

inovação.
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1.1 Objetivos 

Ampliar o conhecimento sobre o tema abordado, descrever a importância da gestão 

da inovação. Analisar qual a lógica do processo de inovação, auxiliar na tomada de 

decisão na gestão da inovação.  

 

1.2 Justificativa 

É nítido que toda vez que se trata do assunto inovação, seja um novo produto, 

processo ou uma prática gerencial, depara-se com dificuldades e dúvidas, tanto na 

implementação, desenvolvimento ou até mesmo processo a ser seguido e na 

maioria dos casos dado a carência de estudos relacionados sobre o tema. Contudo 

percebemos a importância de pesquisas na área da inovação para o meio 

empresarial, para dar a devida relevância ao tema e não ser encarado apenas 

como uma oportunidade de criar um mercado ou somente sobreviver, mas sim 

como uma gestão deliberada que além de definir rumos da organização, 

proporcionar notáveis benefícios. 

 

1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a seguinte:  

1.3.1 Problema desta pesquisa foi definido em forma de questão:  

- qual a lógica do processo de inovação? 

1.3.2 Revisão bibliográfica realizada: 

- levantamento teórico e revisão sobre inovação e Lógica E; 

- aplicação de formulário para especialistas; 

- aplicação de questionário nas empresas da cidade de São Roque e região. 

1.3.3 Objeto de estudo definido de tal sorte que fosse: 

- observação direta extensiva de especialistas; e 

- observação in loco do objeto de estudo. 
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1.4 Hipótese 

• As organizações que propõem investigar a realidade da gestão de inovação 

ou a falta dela, certamente enfrentam barreiras e dificuldades; 

• As empresas enfrentam obstáculos para aumentar ou iniciar uma capacidade 

inovativa; 

• A maior parte dos projetos inovadores não tem o acompanhamento de um 

método específico; 

• É possível que as organizações inovem sem fazer gestão sobre a mesma; 

1.5 Coleta e análise de dados 

O estudo é dividido em duas partes, pesquisa com os especialistas e aplicação de 

questionários em empresas, de forma a facilitar a coleta e análise das informações.  

Coleta e análise de dados realizada através: 

• Sistemas de especialistas, divididos em três grupos:  

- 03 (três) especialistas em gestão; 

- 03 (três) especialistas em inovação; e 

- 02 (dois) especialistas em investimentos de risco. 

• Aplicação de questionário em 45 empresas, divididas em três grupos de 

cidades.  

- 03 (três) cidades de pequeno porte; e  

- 03 (três) cidades de grande porte; e  

- 02 (duas) cidades com maior número de participantes da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo estabelece a fundamentação teórica, abordando os principais 

conceitos utilizados para elucidar os temas relacionados à inovação, sua gestão, 

dimensões e Lógica E. 

2.1 Inovação 

Um dos pioneiros a conceituar inovação foi Joseph Schumpeter, que defendia a 

inovação como “a introdução de novos produtos, novos métodos de produção, a 

abertura de novos mercados, a conquistas de novas fontes de fornecimento e a 

adoção de novas formas de organização”, o autor contribuiu e influenciou de 

maneira significativa nas teorias econômicas por décadas (SCHUMPETER, apud. 

STEFANOVITZ, 2011). 

Inovação é um produto ou serviço otimizado ou novo, que redireciona e encandeia o 

mercado e ao mesmo tempo torna o negócio sustentável permitindo produzir e levar 

um fluxo constante de inovações menores e incrementais (BES e KOTLER, 2011). 

O Manual de Oslo (2005), por sua vez, apresenta o conceito de inovação como uma 

implementação em um produto, processo, método de marketing ou método 

organizacional, sendo eles existentes ou não em uma organização, com o intuito de 

proporcionar mudança. 

Drucker (2008) descreve inovação como um efeito na economia e na sociedade, 

através do ato de implementar ou criar novas capacidades aos recursos existentes, 

é o esforço de atribuir mudanças em processos ou pessoas, com o foco no 

potencial, para gerar riqueza e agregar valores, através das fontes de oportunidades 

no mercado. No entanto, quando o investimento em criação ou implementação não 

gerar retorno suficiente para compensar tanto os gastos materiais quantos os 

intelectuais, não é considerado uma inovação e sim invenção, pois não foi capaz de 

gerar retornos suficientes (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008).  

Nesse sentido, Arbix (2010) afirma que invenção e inovação podem estar altamente 

relacionadas, porém constituem fenômenos distintos, capazes de gerar diferentes 
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dinâmicas econômicas, diferentemente da invenção, a inovação precisa encontrar 

seu sucesso no mercado. Além disso, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) consideram que 

não basta somente o entendimento do que é inovação e sua importância no 

mercado e sim decidir inovar. 

2.2 Tipos de Inovação 

O Manual de Oslo (2005, p. 57, 58, 59 e 61), afirma que para o aumento de 

desempenho e resultados, uma empresa realiza diversas mudanças em seus 

mecanismos, dessa forma define um conjunto de mudanças nas atividades 

empresarias em quatro tipos de inovação: inovações de produto, inovações de 

processo, inovações organizacionais e inovações de marketing. 

• Inovações de produto: “é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos”; 

• Inovações de processo: “é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado”; 

• Inovações de marketing: “é a implementação de um novo método de 

marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação 

de preços”; 

• Inovações organizacionais: “é a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu 

local de trabalho ou em externas”. 

Já Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 30) consideram quatro tipos de inovação, 

denominados como os “4 P’s” da inovação: 

• Inovação de produto: mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma 

empresa oferece; 

• Inovação de processo: mudanças na forma em que os produtos/serviços são 

criados e entregues; 
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• Inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos; 

• Inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz 

Qualquer um dos “4 P’s” da inovação dependendo da mudança e do grau de 

novidade envolvida, passa por inovações incrementais que são as menores, como 

uma atualização de modelo, ou radicais que transformam a forma como usamos ou 

vemos as coisas, como um conceito totalmente novo. 

Da mesma forma Bes e Kotler (2011), definem a inovação radical como também 

revolucionária, que é a que ofusca o restante, exigindo um grande investimento 

tornando-se uma grande aposta para a empresa, com riscos elevados, já a inovação 

incremental ou gradual é a que torna a empresa sustentável, pois é realizada passo 

a passo, permitindo um fluxo constante de inovações menores e incrementais, sendo 

necessário uma boa quantidade de inovações menores ao longo do tempo. 

A Figura 1 ilustra o processo explicado anteriormente, acoplando exemplos de 

inovações e o grau de novidade. A figura enfatiza a ideia de que as mudanças 

podem ocorrer em nível de componentes, em subsistemas ou afetar o sistema como 

um todo (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Figura 1 – Dimensões da Inovação 
Fonte: TIDD, BESSANT e PAVITT (2008, p. 32) 
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Três tipos de inovação foram identificados por Marquis em 1976, uma vez que a 

organização realiza visando a melhoria do seu produto ou serviço juntamente com 

sua performance e atuação. Sendo o primeiro tipo de inovação ligado aos sistemas 

complexos, que exigem grandes recursos de investimentos e um planejamento de 

longo prazo, sendo o mais difícil de aparecer. O segundo tipo de inovação é aquele 

que interage com a situação existente, ocasionando uma ruptura na tecnologia e 

modifica o caráter de uma organização. O terceiro tipo é relacionadas questões de 

curto prazo, sendo inovações mais modestas, porém essenciais da mesma maneira 

dentro da organização (MARQUIS apud MANÃS, 2004, p. 47) 

Tabela 1 – Quadro de exemplo da tipologia Marquis 

FONTE: MARQUIS apud MANÃS (2004, p. 47) 

 

Davila, Epstein e Shelton (2007) discorrem mais detalhadamente a respeito dos tipos 

de inovação, apresentando um diferencial, analisando as perspectivas, ressaltando 

que as inovações são diferentes, pois não são criadas da mesma forma, não geram 

os mesmo retornos e não apresentam os mesmo riscos. Com isso, eles conceituam 

três tipos de inovação como: 

• Inovação incremental: leva a melhorias moderadas nos produtos e processos 

de negócio em vigor, sendo a que mais recebe investimentos e predomina na 

maioria das empresas, é uma maneira de obter o melhor valor dos produtos ou 

serviços existentes, sem a necessidade de mudanças significativas e custos 

elevados em inovação, porém deve existir o cuidado para não torná-la uma 

ameaça, ao ponto de não conseguir se aventurar e somente investir em 

inovações previsíveis. 
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• Inovação semi-radical: leva a alavancagem no ambiente competitivo, envolve 

mudanças e resultados substanciais, não alcançados através da inovação 

incremental. 

• Inovação radical: leva a produtos ou serviços de maneira inteiramente novas, 

afetando significativamente o modelo e a tecnologia da empresa, 

proporcionando mudanças fundamentais no cenário competitivo e 

consequentemente posições de liderança no segmento de mercado, porém é 

necessário ter cautela com os investimentos nessas prática, devido os ricos 

envolvidos. 

A divisão apresentada por Davila, Epstein e Shelton (2007), representa uma 

ferramenta importante, uma vez que os autores afirmam que qualquer empresa pode 

alcançar o sucesso, através de inovações, do entendimento da natureza da 

mudança exigida e o processo para facilitar a condução, financiamento e destinação 

de recursos, além disso evitar o equívoco de entender que a inovação trata somente 

de novas tecnologias. 

2.3 Por que inovar? 

De acordo com Manãs (2004), devemos inovar pois, no mundo dos negócios é 

necessário conviver com mudanças diversas em vários estágios na vida de uma 

organização, com isso cria-se a necessidade de ser competitivo, arriscar-se, 

permanecer à frente dos concorrentes, buscando incorporar algo novo, tornando a 

inovação a melhor opção para sobreviver em um mercado volátil. 

Devido a globalização e a alta competividade do mercado, as empresas procuram a 

inovação para ter um diferencial, melhorar seu potencial e criar vantagem 

competitiva, a chave para obter esse êxito independentemente de condições sociais, 

técnicas de mercado e situação em que a empresa se encontra, é o progresso para 

uma inovação de forma contínua (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). 

“As empresas podem engajar-se nas atividades de inovação 

por inúmeras razões. Seus objetivos podem relacionar-se a 

produtos, mercados, eficiência, qualidade ou à capacidade de 

aprendizado e de implementação de mudanças. A identificação 

dos motivos das empresas para inovar e sua importância 
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auxilia no exame das forças que conduzem a atividade de 

inovação, como a competição e as oportunidades de entrada 

em novos mercados (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 122)”. 

Além disso, conforme Baterman e Sneell (2009), é necessário uma empresa inovar 

para sobreviver, criar vantagem sobre seus concorrentes e obter lucro. Os autores 

apresentam, inovação, qualidade, velocidade e competitividade como os quatros 

fatores para conquista do sucesso, sendo inovação o principal e o meio mais 

poderoso para maximizar o lucro. Da mesma forma, Davila, Epstein e Shelton 

(2007), afirmam que em longo prazo, o único fator realmente capaz de garantir o 

futuro de qualquer empresa é a sua capacidade de inovar melhor, mais rápido e por 

mais tempo que os concorrentes. 

“Há muitos fatores capazes de incitar uma organização à inovação”, dentre eles, 

pressões internas e externas, as internas envolvem, explorar novas tecnologias 

existentes ou não, em combinação com novos ativos e competências, já as externas 

incluem concorrência intensiva, ciclo de vida do produto mais curto e consumidores 

mais exigentes, conforme exemplificado na figura a seguir (HOOLEY, PIERCY e 

NICOULAUD, 2011, p.263). 

 

Figura 2 – Pressões e estímulos à inovação 
Fonte: HOOLEY, PIERCY e NICOULAUD (2011, p.263) 
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2.4 Problemas e Riscos Relacionados a Inovação 

Para KOTLER E BESS (2011) a visão sobre inovação ainda é uma situação limitada 

dentro das organizações, além da abordagem ser diagnosticada como um caos 

informal, existe limitações e consequentemente perda do potencial criativo, obtenção 

de lucros e colocando o negócio em risco, nessa linhagem os autores definiram sete 

problemas como os principais enfrentados ao implantar a gestão da inovação, os 

mesmos são: 

• Problema 1 - O que a inovação realmente significa: a falta de entendimento 

dentro das organizações acaba sendo perigoso, fazendo com que seja 

investido inovações que disponibilizam somente consequências desastrosas e 

riscos ocultando as ideias; 

 

• Problema 2 - Atribuição imprecisa de responsabilidade: a inovação não 

envolve somente avanços tecnológicos ou é responsabilidade do departamento 

de PeD, se a empresa espera otimizar o seu desempenho em inovação deve 

optar por conseguir ideias em fontes internas envolvendo todos os 

departamentos, a inovação não é questão de poucos escolhidos e sim de 

todos na organização ocorrendo simultaneamente em diversos níveis; 

• Problema 3 – Confundir inovação com criatividade: um terceiro problema é a 

confusão entre criatividade e inovação, é necessário a criatividade porém não é 

suficiente sozinha, uma organização repleta de pessoas criativas não significa 

uma organização inovadora, deve existir um gerenciamento de ideias 

funcionais, objetivos claros, estratégias alocar responsabilidades, definir riscos, 

recursos e processos, para materializar em inovação; 

• Problema 4 – Falta de arcabouço: se não alcançarmos o consenso a respeito 

de nosso arcabouço, não é possível a empresa funcionar de modo eficiente 

todos os dias, gerando lucro e fluxo de caixa; 
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• Problema 5 – Falta de controle: esse problema ocorre se não existir uma 

definição clara sobre inovar, dessa forma fica sujeito a perder o controle dos 

processos de inovação; 

• Problema 6 – Falta de coordenação: é uma das principais barreiras da 

inovação, se a responsabilidade pela inovação não for arraigada e 

corretamente alocada não será possível conceber a inovação e sua cultura; 

• Problema 7 – Falta de foco no cliente: a inovação oferece maior valor para o 

cliente, dessa forma não é possível inovar se tiver falta de foco no consumidor. 

2.5 Processo de Inovação 

Para Bes e Kotler (2011), a inovação é um processo de difícil mensuração, um 

processo desordenado, que deve ser planejado, buscando sempre o alinhamento 

entre as estratégias empresariais, os recursos e a coordenação do processo sendo 

uma responsabilidade da alta gestão, em virtude de mudanças mercadológicas, 

tecnológicas, regulatórias, na concorrência e dos resultados já obtidos. Dessa 

mesma forma, Schenatto, (SCHENATTO apud MENEZES et al. 2014), afirma que o 

gerenciamento do processo de inovação é um grande desafio para a gerência das 

empresas, visto que é fruto do acerto de decisões em contextos e necessidades   

variadas e dependem do contingente em que se insere a organização, seu contexto 

mercadológico e potencialidades financeiras e humanas. O Manual de Oslo (2005) 

relata a dificuldade de mensurar um processo dinâmico como a inovação, destaca a 

necessidade do entendimento de vários aspectos críticos do processo de inovação, 

como atividades que não estão incluídas no P&D (pesquisa e desenvolvimento), as 

interações entre os atores e os fluxos relevantes de conhecimento, são basicamente 

etapas científicas, tecnológicas organizacionais, financeiras e comerciais que 

conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. 

Em linha com essa abordagem, de acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), é 

fundamental compreender que a inovação não deve ser tratada como um evento 

isolado e sim como um processo que precisa ser gerenciado, que desempenha um 

papel estratégico de grande importância dentro da organização, com o intuito de 

existir longevidade e capacidade continua de inovação, sendo necessário gerenciar 

e repetir o processo de forma que pouco seja deixado ao acaso e o verdadeiro 
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sucesso aconteça consistentemente. Os mesmos autores complementam que é 

relevante a importância das atividades em funções correlacionadas e estruturadas 

em caráter processual, desenvolvendo uma gestão de processo de inovação, sendo 

necessário estabelecer rotinas, mapear relações, buscando sempre uma 

maximização da eficácia da atividade de inovar, os mesmos propõem que as 

organizações têm de gerenciar cinco fases, sendo a última fase opcional, quanto à 

concretização do processo de inovação: 

• Esquadrinhar e pesquisar cenários internos e externos, para identificar e 

processar sinais potenciais de inovação, basicamente representa o conjunto de 

estímulos aos quais a empresa deve responder; 

• Selecionar estrategicamente, dentre as potenciais inovações, aquelas coisas 

que a organização mobilizará recursos para alcançar, consiste em selecionar o 

que oferece a melhor chance de desenvolver vantagem competitiva; 

• Fornece recursos para opção, produzir os recursos de conhecimento 

necessários para explorá-la, não é só uma questão de mobilizar o 

conhecimento aplicado, mas sim o conhecimento periférico que é necessário 

para o funcionamento; 

• Implementar a inovação, amadurecendo-a desde a simples ideia, através de 

vários estágios de desenvolvimento, até o produto final; 

• Refletir sobre as anteriores e revisar experiências de sucesso e fracasso, a 

fim de aprender como melhor gerenciar o processo e captar conhecimento 

relevante a partir da experiência. 

Davila, Epstein e Shelton (2007), apresentam etapas semelhantes para o processo 

de inovação, segundo os autores, a inovação pode ser visualizada como um fluxo 

que se inicia torrencialmente e termina em volume enxuto, uma grande quantidade 

de ideias são criadas, apreciadas, escolhidas e redefinidas, até que as melhores são 

levadas à comercialização, sendo necessário que haja o gerenciamento do fluxo das 

ideias que se transformam nas poucas que chegam à fase de comercialização. Esse 

processo, representado pela Figura 3, é muitas vezes visto como um funil, à medida 

que vai avançando e estreitando, ocorre a rejeição das não promissoras, até que o 

fluxo diminui e aquelas que realmente escolhidas recebem uma grande alocação de 
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recursos e avançam para o estágio da execução e se transforma em propriedade 

intelectual avançando para o estágio da criação de valor. (DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2007). 

 

Figura 3 – O processo de inovação 

Fonte: DAVILA, EPSTEIN E SHELTON (2007) 

 

Esse processo, representado pela Figura 3, é muitas vezes visto como um funil, no 

começo do processo, existe várias ideias, à medida que avançando e o processo vai 

estreitando e rejeitando as não promissoras, até que o fluxo diminui e aquelas que 

realmente escolhidas recebem uma grande alocação de recursos e avançam para o 

estágio da execução e se transforma em propriedade intelectual avançando para o 

estágio da criação de valor. (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007). 

2.6 Modelo A-F de Inovação  

O processo de seleção para um sistema de gestão da inovação é o mesmo que o 

processo de escolha de metodologia de melhoria. De Bes e Kotler, 2011, afirmam: 

“os executivos dizem que a inovação é muito importante, mas a abordagem 
de suas empresas em relação a isso é, em muitos casos, informal, e os 
líderes carecem de confiança em suas decisões sobre inovação”. 

O processo de inovação é estabelecido não como um ato de inovação, mas através 

da cultura da inovação contínua às organizações, de tal sorte que haja interação 

entre seis estágios distintos deste processo: identificação, inteligência, idealização, 

instrumentalização, implementação e indicadores. Essas estágios foram 

identificados no modelo A-F de De Bes e Kotler, 2011, que afirmam:  

“esse modelo resultada da análise de diversas empresas que consideramos 
inovadoras e que obtêm bons resultados do tempo e dos recursos 
investidos na inovação: Apple, Google, Netflix, 3M, Procter & Gamble, 
General Electric, BMW, Frito Lay, IBM, Toyota, Southwest Airlines, 
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Starbucks, Microsoft, Tesco, Royal Dutch/Shell, Walmart, Exxon, Ikea, 
Ericsson, Nokia e Corning foram as principais empresas estudadas”. 

A figura 4 apresenta os 6 I’s adaptados do modelo A-F de De Bes e Kotler, 2011. 

 

Figura 4: Fatores 6I’s 

Fonte: BES E KOTLER (2011) 

 

Para melhor entendimento dos estágios 6I’s é possível defini-los da seguinte forma: 

• (I1) Identificação: utilidade e necessidade são variáveis importantes na etapa 

inicial de inovação. Podem ser expressas através da seguinte afirmação: “tem 

que ter pessoa ou mecanismo que inicia o processo de inovação na 

organização”; 

• (I2) Inteligência: potencialidades de clientes que podem ser atendidos, 

gerando insumos para a ideia, para o desenvolvimento e para estratégia da 

inovação. Traduzida de forma global em tamanho do impacto no local de 

inovação e expressa da seguinte forma: “tem que ter pessoa ou mecanismo 

que coleta informações para inspirar novas ideias”; 

• (I3) Idealização: método de geração de ideias, ideias selecionadas e conceito 

definido são fundamentais nessa etapa. Explicitada assim: “tem que ter 

pessoa ou mecanismo que produz ideia exequível para agregar valor”; 

• (I4) Instrumentalização: inicialização do teste e adequação do conceito. 

Externado da seguinte forma: “tem que ter pessoa ou mecanismo que 

converte a ideia em algo real”; 

• (I5) Implementação: plano de ação expresso em prazo para desenvolvimento 

e implantação medido em função do ciclo de vida. Dito da seguinte forma: 

“tem que ter pessoa ou mecanismo que implementa a inovação”; e 
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• -(I6) Indicadores: investimento medido em função do prazo e retorno 

esperado sobre o ciclo de vida da inovação. Preposição do seguinte: “tem que 

ter pessoa ou mecanismo que atua na aprovação econômica da inovação”. 

2.7 Gestão da Inovação 

A gestão da inovação consiste “em aprender a encontrar a solução mais apropriada 

para o problema de gerenciar o processo de maneira eficaz, e fazê-lo pelos meios 

mais indicados, dadas as circunstâncias em que a empresa se encontra” (pagina 

62), é compreendida como um fator essencial para o desenvolvimento e obtenção de 

resultados inovadores.Dessa forma, percebe-se a relevância da gestão da inovação 

para todos os setores, estrutura organizacional e tamanho de qualquer organização, 

contribuindo com o aumento de riscos e falta de sucesso caso essa necessidade de 

gestão da inovação seja ignorada. (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008) 

Para Simsit, Vayvay, Ozturk (2014), gestão da inovação corresponde a criação de 

novos produtos, processos, serviços ou inovação organizacional. É o gerenciamento 

de processos de inovação, utilizado como um conjunto de ferramentas que permitem 

a cooperação e o entendimento de um bem comum dos objetivos e processos. 

O êxito na gestão da inovação depende de mobilizar e utilizar o conhecimento sobre 

componentes e como podem ser combinado, pois a inovação está associada a uma 

gama de conhecimentos. (HENDERSON, CLARK apud. TIDD, BESSANT, PAVITT, 

2008) 

Tidd, Bessant e PAVITT (2008), enfatiza os fatores-chave para a gestão da inovação 

de acordo com a figura 5.  

Figura 5 – Inovação de componente e de arquitetura 

Fonte: TIDD, BESSANT, PAVITT (2008) 



29 

 

 

De acordo om os autores na Zona 1, consiste em inovação incremental, 

basicamente o incremento estável e uso de conhecimento acumulado sobre os 

componentes centrais. Na Zona 2 inovação modular, resume em mudanças 

significativas em um determinado elemento com a aprendizagem de um novo 

conhecimento, permanecendo a mesma arquitetura geral, sem mudanças ou 

deslocamentos radicais. Na Zona 3, percebemos a inovação descontínua, abre 

espaço para novos entrantes, sendo que nem o produto final nem os meios pelos 

quais pode ser obtido são plenamente conhecidos. Na Zona 4 inovação de 

arquitetura, é quando novas combinações surgem, consiste em remodelar as fontes 

de conhecimento e as configurações. 

Davila, Epstein e Shelton (2007, p.11) relatam que muito do que é dito sobre gestão 

da inovação não é o correto, citam que a inovação não exige uma revolução interna, 

mas sim um processo de gestão capaz de tirar as inovações das ideias e dos 

projetos e transformar em resultados e fatos reais. Além disso afirmam que não é 

uma alquimia, não é somente criatividade ou a existência de sua cultura, não inclui 

apenas processos e ferramentas, não é somente tecnologias novas ou algo que 

todas as organizações precisam em grandes quantidades, mas sim algo compatível 

com suas oportunidades e capacidade, envolvendo processos estudados e 

atribuições de funções básicas, funcionando tudo em conjunto para escolher e 

implantar as melhores e tornar as ideias em realidade. 
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A gestão é o principal mecanismo que fará com que a maior parte da inovação 

venha se concretizar, viabilizada por um sistema inovador que é estruturado em 

cinco funções fundamentais: (DAVILLA, EPSTEIN e SHELTON, 2007) 

• Eficiência: a primeira função consiste em incrementar na eficiência do 

processo de inovação, auxilia na transformação de ideias em realidade, com 

agilidade e baixo custo; 

• Comunicação: a segunda função, é a criação das linhas de comunicação mais 

adequadas em junção com os participantes externos, ao longo do processo; 

• Coordenação: a terceira função é a coordenação entre projetos e equipes com 

o mínimo de esforço; 

• Aprendizado: é para gerir o conhecimento que é constantemente criado em 

inovação. 

• Alinhamento: a quinta função é a de alinhar os objetivos das várias partes 

interessadas. 

A figura 6 apresenta uma síntese do modelo integrado de gestão da inovação 

desenvolvido por Stefanovitz (2011), baseado nos modelos de Tidd et al. (2001) e 

Quadros (2008), é uma abordagem voltada para três dimensões: o processo de 

inovação, contexto organizacional e os recursos para a inovação. 

Figura 6 – Modelo integrado da gestão da inovação 
Fonte: (STEFANOVITZ, 2011 p. 57). 
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O modelo apresentado demonstra que para a inovação ocorra, os recursos devem 

ser explorados através dos processos em meio ao contexto organizacional, dessa 

forma “o sucesso e a cadência de um sistema de gestão da inovação dependem, 

assim, da qualidade e da adequabilidade dos elementos que compõem essas três 

dimensões” (STEFANOVITZ, 2011 p. 57) 

2.8 Lógica E 

A Lógica E permite tratar dados subjetivos do mundo real em dados precisos com 

saídas numéricas Reis (2014). Uma de suas vantagens é realizar a tradução da 

linguagem natural (termos linguísticos) utilizada nas comunicações diárias em 

expressões matemáticas. Isso é conseguido por meio das propriedades do 

reticulado de anotações.  

De Carvalho e Abe, 2011 afirmam que:  

 

“Na lógica Eassocia-se a cada proposição p, no sentido comum, um par 

(), representando pelas letras gregas mi () e lambda (), representando 

da seguinte forma: p().  e  variam no intervalo fechado real [0, 1]. 

Portanto, o par () pertence ao produto cartesiano [0, 1] x [0, 1]. 

Intuitivamente,  representa o grau de evidencia favorável expressa em p, e 

 o grau de evidencia contrária expressa por p. O par () é chamado de 
constante de anotação ou, simplesmente, anotação. As proposições 

atômicas da lógica E são do tipo p(). 

Segundo De Carvalho e Abe, 2011, as vantagens na elaboração de sistemas 

paraconsistentes são: rapidez com que a construção do sistema é realizada em 

relação aos modelos baseados em Lógica “fuzzy” (comum ou booleana) e de tornar 

desnecessário o desenvolvimento ou conhecimento de um modelo matemático 

robusto. 

A lógica por si só não pode produzir resultados na gestão, contudo associada a 

método de tomada de decisão é possível avançar em direção a resultados 

interessantes e exequíveis. 

3 ESTUDO DE CASOS 

3.1 Aplicação: Especialistas 
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Os especialistas avaliaram os estágios 6I’s para inovação em produto, processo e 

mercado. Num primeiro momento entendeu-se o modelo. Após isso, foram 

conduzidas sessões de brainstorm para identificação dos estágios e construção da 

proposição lógica. Os resultados e as proposições lógicas estão apresentados no 

quadro a seguir. 

Tabela 2: 6 I’s e Proposições 

FONTE: Elaboração Própria 

Grau Proposição 

I1 
“tem que ter pessoa ou mecanismo que inicia o processo de 

inovação na organização.” 

I2 
“tem que ter pessoa ou mecanismo que coleta informações para 

inspirar novas ideias.” 

I3 
“tem que ter pessoa ou mecanismo que produz ideia exequível 

para agregar valor.” 

I4 
“tem que ter pessoa ou mecanismo que converte a ideia em algo 

real.” 

I5 “tem que ter pessoa ou mecanismo que implementa a inovação.” 

I6 
“tem que ter pessoa ou mecanismo que atua na aprovação 

econômica da inovação.” 

Foram executadas 02 (duas) rodadas Delphi que buscaram: identificar a certeza do 

especialista em relação a decisão de cada fator e a contradição possível em relação 

ao especialista. 

A consulta foi conduzida por formulário via e-mail. A maior diferença entre elas é 

que, na segunda rodada, foi informado o resultado das respostas de cada uma das 

proposições da primeira rodada de todos os especialistas, oferecendo ao 

respondente oportunidade de rever suas evidencias anteriores, se assim o 

desejasse. 

A fim de facilitar o entendimento por parte dos especialistas em relação a evidência 

favorável e evidência contrária, desenvolveu-se as tabelas abaixo para orientar os 

valores atribuídos.  

Tabela 3. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

FONTE: Elaboração Própria 



33 

 

Proposição: “tem que ter pessoa ou mecanismo que implementa a 

inovação.” 

 
Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência favorável 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 

 

Tabela 4. Orientação de cada valor de grau de evidência contrária 

FONTE: Elaboração Própria 

Proposição: “NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que 

implementa a inovação.” 



Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência 

contrária 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência contrária 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência 

contrária 

Os especialistas assinalaram suas evidências conforme será explicado abaixo.  
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Em relação aos estágios, deve-se raciocinar que eles são independentes um do 

outro. Assim sendo, os especialistas atribuíram seus graus de evidência favorável 

() e evidência contrária () em cada proposição, conforme tabela 5. 

Tabela 5. Base de dados das evidências dos especialistas 

FONTE: Andrade e Reis (2009) 

E
s
tá

g
io

s
 Grupo A Grupo B Grupo C 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

               

I1 0,7 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,9 0,1 0,7 0,4 1,0 0,0 0,4 0,9 

I2 1,0 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,7 0,4 1,0 0,0 0,8 0,4 

I3 0,8 0,3 1,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,8 0,7 0,7 0,3 0,9 0,7 

I4 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,4 0,3 1,0 0,0 0,9 0,4 

I5 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,7 0,2 1,0 0,0 0,4 0,4 

I6 0,4 0,7 0,8 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,3 0,8 0,7 0,8 0,0 0,9 0,4 

Com a base de dados da tabela 2, pode -se extrair as evidencias dos especialistas 

sobre os estágios 6 I’s. Eles são demonstrados na tabela 5 com utilização das regras 

Máx e Mini explicadas na figura 7. 

3.2 Regras de maximização (Máx) e de minimização (Mini) 

O passo seguinte é aplicar a regra de maximização (Máx) e de minimização (Mini) às 

evidências dos especialistas para cada um dos estágios de inovação. 

Aplicam-se as regras de maximização da evidência favorável intragrupos, sendo o 

conectivo (Máx) na evidência favorável e o conectivo (Mini) na evidência contrária 

dentro de cada grupo e a regra de minimização da evidência favorável entre os 

grupos, sendo o conectivo (Mini) na evidência favorável e concectivo (Máx) na 

evidência contrária para os resultados obtidos nos três grupos (entre grupos), 

agrupados conforme figura 7, ou seja: 

Figura 7 - Esquema da aplicação dos operadores MÁX e MÍN. 

FONTE: Carvalho (2006) 

 

 



35 

 

3.3 Análise 

Tem-se evidência favorável ou contrária a aceitação de que há gestão da inovação, 

se houver um grau de certeza em módulo igual ou maior que 0,6 no baricentro W. 

Esse nível de exigência pode sofrer alterações dependendo do foco da inovação. 

Contudo, neste estudo, foi o valor atribuído após discussões com especialistas. 

O Grau de certeza é definido da seguinte forma: Gcert =  

O baricentro W é o que define o grau de gestão da inovação, por parte de um 

mercado ou organização. Resumindo, o critério de divisão é o seguinte: 

a) Gcert  0,6  Verdade (V), ou seja, há gestão da inovação; 

b) Gcert -0,6 Falsidade (F), ou seja, não há gestão inovação; e 

c) -0,6 < Gcert < 0,6  Região entre a Verdade e a Falsidade, ou seja, há dúvida 

sobre a gestão da inovação. 

A base de dados foi tratada com os conectivos Máx e Mini e os resultados dos três 

temas podem ser observados na tabela 6. 

 

Tabela 6: Graus de evidência resultantes da aplicação das regras Máx e Mini 

FONTE: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
s
tá

g
io

s
 

Grupo A Grupo B Grupo C Entre Grupos 

Número de linhas: 6 (SEIS) 

Nível de Exigência: ≥ 0,600 

Conclusões 

Máx Mini Máx Mini Máx Mini Mini Máx Gcert Decisão 

I1 0,9 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 VERDADE 

I2 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 VERDADE 

I3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,3 0,9 0,3 0,6 VERDADE 

I4 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 VERDADE 

I5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 VERDADE 

I6 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 VERDADE 

BARICENTRO W 0,9 0,0 0,9 HÁ GESTÃO 
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Observando-se a base de dados e os graus de evidência favorável e contrária 

resultantes da aplicação das regras de maximização (OR) e minimização (AND) às 

evidências dos especialistas, nota-se na tabela 6 que o grupo C, formado por 

investidores de risco, tem no quesito inteligência (I1) o especialista E8 que atribui 

evidência ), ou seja, quase nenhuma crença de que é necessário ter 

ativadores no processo de inovação, contudo os demais especialistas têm forte 

acreditação neste quesito, tanto que após a maximização e minimização, o resultado 

que se pode dizer em qual região da certeza ele se encontra na tabela 6 (Gcert.0,9). 

Conforme se observa na figura 8 o fator I1 está plotado em () na região de 

OPJC = (V) verdade, ou seja, é necessário para gestão da inovação. Assim se 

sucede com quesito inteligência (I2), tabela 6, onde o especialista E8 atribui 

contradição (), respectivamente, contudo após a maximização e minimização 

na tabela 4 o grau de certeza é alto (Gcert.1,0), sendo plotado na figura 8 em () 

na região de OPJC = (V) verdade, ou seja, é necessário para gestão da inovação. Em 

idealização (I3) não é diferente, cujo especialista E8 se contradiz (), contudo 

grande parte dos especialistas têm dúvidas sobre esse fator. Tanto que o grau de 

certeza é o menor dos seis itens (Gcert.0,6). Em instrumentalização (I4) os dados do 

especialista E8 também são contraditórios (), já em implementação (I5) o 

especialista E8, do grupo de investidores de risco, tem alto grau de contradição 

(), não sabe exatamente o que deseja.  Em indicadores (I6) o especialista E7 

do mesmo grupo atribui a mesma contradição (). Contudo, tem-se evidência 

favorável a aceitação de que há gestão da inovação, se houver um grau de certeza 

em módulo igual ou maior que 0,6 no baricentro W. Esse nível de exigência foi 

atingido conforme a tabela 6, que apresenta o Gcert = 0,9. Todos os fatores são 

relevantes para haver um processo de inovação e estão plotados na figura 8 dentro 

de CPQ= Região de verdade (V). 

Figura 8: Aplicação do dispositivo para-analisador no QUPC. 

FONTE: Carvalho e Abe (2011) 
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Se houver necessidade de um critério mais rigoroso para tomada de decisão, ou 

seja, decisão mais segura, mais confiável, torna-se necessário aumentar o nível de 

exigência, isto é, devem-se aproximar as linhas PQ e TU dos pontos C e D, 

respectivamente, e também pode-se utilizar um número maior de especialistas, ou 

até mesmo ponderar a evidência atribuída dependendo do peso de cada 

especialista. 

Portanto, o suporte da Lógica Et na tomada de decisão em gestão da inovação 

permitem determinar possíveis inconsistências de dados e verificar até que ponto 

elas são aceitáveis ou não nas regras de decisão. É possível ainda regular e calibrar 

os dados das proposições para um melhor resultado na tomada de decisão. 

3.4 Aplicação de questionário no comércio de São Roque e região 

O estudo de caso fez-se o uso dos instrumentos de coletas em 45 organizações na 

cidade de São Roque e região, ao todo foram 25 entrevistas presenciais e 

documentadas, com consentimento do entrevistado, seguindo de uma seleção de 50 

empresas que utilizam meios de comunicação, como e-mails e redes sociais, para o 

envio do questionário online, obtendo desse grupo, o retorno de 20 instituições que 

aceitaram a participação respondendo a pesquisa. O questionário aplicado é 

formado por 12 questões, baseadas no processo de inovação, modelo A-F 

elaborado por Kotler e Bes. Mira-se a descrever e analisar as funções identificadas 

como básicas pelos autores para que a gestão da inovação ocorra. Após a coleta de 

informações, ocorreu uma análise comparativa entre os resultados, para prover 

contexto, construir indícios e obter melhor tratamento dos dados coletados, que será 

apresentado neste capítulo na seguinte sequência:  

a) Caracterização das empresas, em que se busca identificar, setor de atuação, 

tempo no mercado e o formato jurídico; 

b) Diagnóstico empresarial sobre a inovação, em que se busca caracterizar, o 

entendimento sobre o assunto, a cultura e estrutura; 

c) Estágios 6 I’s Modelo A-F, em que se busca evidenciar, a forma como ocorre, a 

interação, a atribuição e o nível de adoção em cada etapa dentro das empresas 

pesquisadas; 
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d) Análise de dados, em que se busca uma caracterização dos resultados obtidos 

aplicando a lógica E. 

3.4.1 Caracterização das empresas 

Das 45 organizações pesquisadas, foi possível atingir além da cidade de São Roque 

e mais 7 cidades da região (Araçariguama, Cotia, Jardim São Paulo, Ibúna, 

Mairinque Sorocaba e Vargem Grande), sendo que 23 (51,1%) são 

estabelecimentos comerciais e 22 (48,9%) operam com oferta de serviços, conforme 

o gráfico a baixo.  

Figura 9- Segmento das empresas de São Roque e região 

FONTE: Elaboração Própria 

 

Outra característica identificada é o tempo de atuação no mercado, de acordo com a 

figura 2, onde foram entrevistadas 29 (64,4 %) empresas que então ativas no 

mercado há mais de 5 anos e 16 (35,6 %) que tem 5 anos ou menos de atuação. 

Figura 10 - Tempo de atuação no mercado 

FONTE: Elaboração Própria 
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Além disso, conforme o gráfico da figura 11, das empresas entrevistadas, 40% são 

Micro Empresas, 33,3% são LTDA, 22,2% se enquadram como Micro Empreendedor 

Individual e 4,5% possuem o formato jurídico como S/A.  

Figura 11 - Formato Jurídico 

FONTE: Elaboração Própria 

 

3.4.2 Diagnóstico empresarial sobre a inovação 

Conforme o gráfico da figura 12, das empresas entrevistadas 68,9 % acreditam que 

inovação é uma novidade total e 31,1% afirmam que inovação é uma novidade 

parcial, além disso foi possível identificar qual a frequência que as empresas inovam 

como demostra o gráfico da figura 13, obtendo o resulto de que 17,8% consideram 

que seu negócio nunca inova, 8,9% afirmam que quase nunca, 33,3% considera que 

inovam as vezes, 24,4% inovam com uma frequência maior, e 15,6% consideram 

que inovam sempre, sendo que a maioria com o percentual de 37,8% ás vezes tem 

o orçamento para tal investimento, 20% nunca tem orçamento, 13,3% quase nunca, 

11,1% alegam que frequentemente tem orçamento e 17,8 % sempre tem, como 

ilustra a figura 14.   

Figura 12- O que é inovação? 

FONTE: Elaboração Própria 
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Figura 13 - O seu negócio inova? 

FONTE: Elaboração Própria 

 

 

Figura 14 – Orçamento para inovação. 

FONTE: Elaboração Própria 
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Analisando os dados do diagnóstico inicial, percebe-se que as empresas tem um 

certo grau de dúvida se realmente praticam inovação, no qual a maioria declaram 

que às vezes inovam, porém um percentual de 26,7 % afirmam que nunca ou quase 

nunca inovam o que indica uma possível falta de gestão da inovação nas localidades 

pesquisadas, além de que, a falta de orçamento é um fator de interferência nítido, 

pois grande parte alega, que as vezes tem o orçamento para tal destino e 33,3% 

nunca ou quase nunca tem algo destinado para esse tipo de investimento. Com os 

resultados obtidos é possível relacionar com as barreiras empresarias à inovação 

apresentadas por Kotler e Bes (2011), comprovando as lacunas existentes entre a 

necessidade e a capacidade de inovar, além do problema levantado pelos autores 

sobre o verdadeiro significado da inovação no meio empresarial, que é confirmado 

no diagnóstico empresarial elaborado, através do momento que as empresas 

entrevistas acreditam que inovação é uma novidade total. 

3.4.3 Estágios 6 I’s, Modelo A-F 

Nesta etapa a pesquisa foi estruturada com o base nos estágios 6I´s modelo A-F, 

através de uma pergunta para cada estágio, semelhante da forma feita para os 

especialistas, porém, através de questionário, com alternativas de respostas, entre:  

ás vezes, sempre, frequentemente, quase nunca o nunca. Possibilitando identificar 

se existe alguém ou mecanismo que aplica cada estágio, conforme detalhamos os 

resultados a seguir:  

Ativadores: “Pessoa ou mecanismo que inicia o processo de inovação na 

organização.” De acordo com o resultado da pesquisa, 20% das organizações 

pesquisadas, nunca tem algum mecanismo ou alguém para iniciar o processo de 

inovação, 17,8% quase nunca, a maioria com 35,6 % alegam que às vezes tem 

alguém ou algum mecanismo que faz o processo de iniciação e o restante com 

26,6% afirmam que frequentemente e sempre.  

Buscadores: “Pessoa ou mecanismo que coleta informações para inspirar novas 

ideias.” 24,4% das empresas entrevistadas de São Roque e região nunca, tem 

alguém ou mecanismo que coleta informações para inspirar novas ideias, 13,3% 

quase nunca, 28,9% afirmam que somente às vezes, 20% frequentemente e 13,3% 

sempre estão em busca informação. 
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Criadores: “Pessoa ou mecanismo que produz ideia exequível para agregar valor.” A 

maioria dos entrevistados com 26,7% sempre tem pessoa ou mecanismo que produz 

alguma ideia que agrega valor, apesar de que 24,4% nunca tem nem pessoa nem 

mecanismo disponíveis para fazer o processo de ideação.  

Desenvolvedores: “Pessoa ou mecanismo que converte a ideia em algo real.” Mais 

da metade dos participantes, totalizando 53,4% afirmam que frequentemente ou pelo 

menos às veze, tem alguém ou mecanismo que converte a ideia em algo real, sendo 

que 35,6% afirmam que nunca ou pelo menos quase nunca não tem 

desenvolvedores que faça o processo de invenção.  

Executores: “Pessoa ou mecanismo que implementa a inovação.” Na questão da 

implementação, foi possível identificar que 40% não tem pessoa ou mecanismo que 

faça o processo de execução, porem 37,8% sempre ou frequentemente faz o 

processo de implementação.  

Facilitadores: “Pessoa ou mecanismo que atua na aprovação econômica da 

inovação.” A instrumentação no processo de inovação é praticada às vezes por 

26,7% dos entrevistados, quase nunca ou nunca por 40% e sempre ou 

frequentemente com um percentual de 33,4%. 

Figura 15 - Estágios 6I´s para inovação, modelo A-F 

FONTE: Elaboração Própria 
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Conforme o gráfico acima é possível identificar que a maioria dos estágios ás vezes 

são praticados, comprovando o grau de incerteza das empresas entrevistadas sobre 

a prática da gestão da inovação, com exceção do I3 que a maioria afirma sempre 

existir idealização.  

3.4.4 Análise de dados aplicando à lógica E 

Os dados abaixo dizem respeito à pesquisa realizada com as empresas, sendo 

divididas em grupos de cidades. Sendo as seguintes: Araçariguama (Araça); Cotia; 

Jardim São Paulo (Jd. SP); Mairinque; Sorocaba; Vargem Grande (V.G.); e São 

Roque (S.R). Assim sendo, as empresas atribuíram seus graus de evidência 

favorável () e evidência contrária () em cada proposição, conforme tabela 7.  

Tabela 7 - Base de dados das evidências das empresas 

FONTE: Elaboração Própria 

 

E
s
tá

g
io

s
 

Grupo A Grupo B Grupo C 

E1 

(Araçá) 

E2 

(Cotia) 

E3 

(Jd. SP) 

E4 

(Mairinque) 

E5 

(Sorocaba) 

E6 

(V.G.) 

E7 

(Ibiuna) 

E8 

(S.R) 

               

I1 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 1,0 0,0 1,0 0,0 

I2 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,8 1,0 0,0 1,0 0,0 

I3 0,5 0,5 0,8 0,2 0,0 1,0 0,8 0,2 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 

I4 0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,8 0,2 1,0 0,0 1,0 0,0 

I5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,8 1,0 0,0 1,0 0,0 

I6 1,0 0,0 0,8 0,2 0,0 1,0 0,8 0,2 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

 

O Grupo A foi uma escolha devido ao quantitativo de empresas que participaram e 

porte pequeno das cidades. Número pequeno, mas relevante para o processo lógico. 

O mercado E1 (Araçariguama) apresenta um grau de dúvida muito grande em 

relação ao processo de inovação. Não há gestão da inovação. Já o mercado E2 

(Cotia) surpreendeu com a assertividade da gestão da inovação. Sempre tem 

pessoa ou mecanismo que inicia o processo de inovação, que coleta informações 

para inspirar novas ideias, que produz ideia exequível para agregar valor, que 

converte a ideia em algo real, que implementa a inovação e que age como facilitador 

na avaliação do impacto econômico da inovação. O mercado E3 (Jd. São Paulo) 

igualmente ao de Araçá também não faz gestão da inovação em nenhum dos 

processos.  
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O Grupo B foi uma escolha devido ao quantitativo de empresas que participaram e 

porte grande das cidades, tais como Sorocaba. Entretanto, número pequeno de 

participantes, mas relevante para o processo lógico. O mercado E4 (Mairinque) 

acredita que alguns processos de inovação existam (I1; I3; I6), mas outros não (I2; 

I4; I5). O mercado E5 (Sorocaba) tem dúvida em (I6) e não existem os processos 

(I1;I2; I4; I5). Contudo afirma que tem pessoa ou mecanismo que produz ideia 

exequível para agregar valor. Já o mercado E5 (Vargem Grande) acredita que 

sempre tem alguém para facilitar a inovação (I6), mas quase nunca tem alguém para 

iniciar, coletar informações e implementar inovação (I1; I2; I5). Tem dúvida se 

alguém produz ideias exequíveis que agregam valor (I3). Mas, afirma que 

frequentemente alguém converte a ideia em algo real (I4) e que sempre tem alguém 

que age como facilitador na avaliação do impacto econômico da inovação (I6).  

O Grupo C foi destinado a duas cidades (São Roque e Ibiúna) onde se concentraram 

dezenas de empresas participantes da pesquisa. Os dois mercados concentram 

empresas que fazem surpreendeu gestão da inovação. Sempre tem pessoa ou 

mecanismo que inicia o processo de inovação, que coleta informações para inspirar 

novas ideias, que produz ideia exequível para agregar valor, que converte a ideia em 

algo real, que implementa a inovação e que age como facilitador na avaliação do 

impacto econômico da inovação. 

Com a base de dados da tabela 7, pode -se extrair as evidencias dos mercados e 

empresas de São Roque e região sobre os estágios 6 I’s.  

A base de dados foi tratada com os conectivos Máx. e Mini. e os resultados dos três 

grupos podem ser observados na tabela 8. 

Tabela 8: Graus de evidência resultantes da aplicação das regras Máx. e Mini. 

FONTE: Elaboração própria  

E
s
tá

g
io

s
 

Grupo A Grupo B Grupo C Entre Grupos 

Número de linhas: 6 (SEIS) 

Nível de Exigência: ≥ 0,600 

Conclusões 

Máx Mini Máx Mini Máx Mini Mini Máx Gcert Decisão 

I1 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 VERDADE 

I2 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 FALSIDADE 

I3 0,8 0,2 1,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,2 0,6 VERDADE 

I4 1,0 0,0 0,8 0,2 1,0 0,0 0,8 0,2 0,6 VERDADE 
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Observando-se a base de dados e os graus de evidência favorável e contrária 

resultantes da aplicação das regras de maximização (OR) e minimização (AND) às 

evidências dos especialistas, nota-se na figura 4 que o grupo A, formado pelo 

mercado Araçariguama (Araça); Cotia; Jardim São Paulo (Jd. SP) tem gestão da 

inovação pairando uma pequena dúvida no processo I3 com ), enquanto o 

grupo B formado pelo mercado Mairinque; Sorocaba; Vargem Grande (V.G.) tem 

grande dúvida nos processos I2 e I5 com  ), com pequena dúvida no 

processo I4 com ), entretanto nos demais fazem gestão. Já São Roque e 

Ibiúna fazem gestão da inovação de modo assertivo em todos os processos com 

).  

Figura 16: Aplicação do dispositivo para-analisador no QUPC. 

FONTE: Carvalho e Abe (2011) 

 

Enfim, o resultado de todos mercados é de uma crença inferior a 0,6 no baricentro 

W, conforme determinaram os especialistas Gcert = 0,5. Todos os fatores são 

relevantes para haver um processo de inovação e estão plotados na figura 11.  Os 

processos I1; I3; I4; I6 estão dentro de CPQ= Região de verdade (V). Entretanto, os 

processos I2 e I5 estão em região de Gcert = 0,0, ou seja, não há nenhuma evidencia 

de gestão. Desta forma, comprometendo o baricentro. Isto posto, é possível afirmar 

que esses mercados pesquisados não fazem gestão da inovação. 

I5 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 FALSIDADE 

I6 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 VERDADE 

BARICENTRO W 0,8 0,3 0,5 NÃO HÁ GESTÃO 

   

AMN= Região de paracompleteza () 

BRS= Região de inconsistência (T) 

CPQ= Região de verdade (V) 

DTU= Região de falsidade (F) 

OFSL= Quase (T), tendendo à F 

OHUL= Quase (F), tendendo à T 

OHTI= Quase (F), tendendo à  

OENT= Quase (), tendendo à F 

OEMK= Quase (), tendendo à V  

OGPK= Quase (V), tendendo à  

OGQJ= Quase (V), tendendo à T 

OFRJ= Quase (T), tendendo à V 
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4 CONCLUSÃO 

Através do estudo realizado percebe-se a grande relevância do tema abordado, a 

gestão da inovação é uma pratica necessária dentro das organizações, foi possível 

identificar as dificuldades e duvidas enfrentadas no ambiente organizacional em 

relação ao tema, desta forma se espera que os resultados da pesquisa elaborada 

sirva como base para suporte em relação à decisão em gestão da inovação a partir 

da Lógica E. 

Se houver necessidade de um critério mais rigoroso, ou seja, decisão mais segura, 

mais confiável, torna-se necessário aumentar o nível de exigência, ou, utilizar um 

número maior de especialistas, ou até mesmo ponderar a evidência atribuída 

dependendo do peso de cada especialista. 

Uma das grandes vantagens deste método é a sua grande versatilidade. Os 

especialistas podem sofrer influência, mas de uma forma geral não são as mesmas 

para todos. Certamente que, num momento de conflito latente, o especialista tende a 

desacreditar a inovação mais do que acreditar e o contrário podem acontecer nos 

momentos de euforia, de alegria, mas dificilmente todos os especialistas estarão 

com o mesmo sentimento. 

Por fim, virtualmente todos os problemas em que a incerteza, a ambiguidade ou a 

linguagem natural do ser humano é relevante apresentam situações favoráveis a 

aplicação da Lógica E.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – E-mail a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

 

TEXTO DO E-MAIL PARA ENVIAR AOS ESPECIALISTAS 

 

Pesquisa – TCC em Administração (IFSP-SRQ) 

 

Prezados Senhores, 

 

Meu nome é XXXXX e sou aluna do curso de bacharelado em administração do 

IFSP – São Roque. 

Envio este e-mail para solicitar sua colaboração na pesquisa que estamos realizando 

para elaboração de uma lógica de gestão da inovação.  

O objetivo principal da pesquisa é identificar princípios fundamentais para levar a 

cultura da inovação contínua às organizações.  

Assim, gostaria de contar com a colaboração de V. Sa. como participante da 

pesquisa, pois as suas informações são fundamentais para o resultado do meu 

estudo. Meu e-mail é xxx@gmail.com 

 

Muito obrigada! 

xxxxxx - aluna 

  

mailto:xxx@gmail.com
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APÊNDICE B – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 
 

EVIDÊNCIA FAVORÁVEL para gestão da inovação 
 

FORMULÁRIO 

 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

 

Antes de responder: observe a proposição. Pergunte-se o quanto acredita nessa 

afirmação, para APROVAR, e atribua um grau numérico entre 0 e 1 em uma escala 

de 10 (dez) opções, conforme orientação abaixo. 

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

 

Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência 

favorável 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência favorável 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência 

favorável 

 

 

EXEMPLO 

Proposição: 

“Tem que ter pessoa ou mecanismo que inicia o processo de inovação na 

organização. ” 

Evidência igual a 0,4 (zero quatro) 
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Grau Descrição 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência 

favorável 

 

Explicação: ao atribuir grau 0,4 você DISCORDA, parcialmente, porque tem dúvida 

pequena em relação a afirmação de que “tem que ter pessoa ou mecanismo que 

inicia o processo de inovação na organização”. 
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APÊNDICE C – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 
 

EVIDÊNCIA FAVORÁVEL para gestão da inovação 
 

Proposições  
 
 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

 

Grau Proposição 

 
Ativadores – tem que ter pessoa ou mecanismo que inicia o processo de 

inovação na organização. 

 
Buscadores – tem que ter pessoa ou mecanismo que coleta informações para 

inspirar novas ideias. 

 
Criadores - tem que ter pessoa ou mecanismo que produz ideia exequível para 

agregar valor. 

 
Desenvolvedores – tem que ter pessoa ou mecanismo que converte a ideia em 

algo real. 

 Executores - tem que ter pessoa ou mecanismo que implementa a inovação. 

 
Facilitadores - tem que ter pessoa ou mecanismo que atua na aprovação 

econômica da inovação. 
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APÊNDICE D – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

 
EVIDÊNCIA CONTRÁRIA para gestão da inovação 

 
FORMULÁRIO 

 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

 

Antes de responder: observe a proposição. Pergunte-se o quanto NÃO acredita 

nessa afirmação, para REPROVAR a inovação, e atribua um grau numérico entre 0 

e 1 em uma escala de 10 (dez) opções, conforme orientação abaixo. 

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

 

Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência 

contrária 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência 

contrária 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência 

contrária 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência contrária 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência 

contrária 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência 

contrária 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência 

contrária 

 

 

EXEMPLO 
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Proposição: 

“NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que inicia o processo de inovação na 

organização. ” 

Evidência igual a 1,0 (hum) 

Grau Descrição 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência 

contrária. 

 

Explicação: ao atribuir grau 1,0 você CONCORDA, plenamente, porque tem certeza 

elevadíssima em relação a afirmação de que “NÃO tem que ter pessoa ou 

mecanismo que inicia o processo de inovação na organização”. 
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APÊNDICE E – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 
 

EVIDÊNCIA CONTRÁRIA para gestão da inovação 
 

Proposições  
 
 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

 

Grau Proposição 

 
Ativadores – NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que inicia o processo de inovação 

na organização. 

 
Buscadores – NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que coleta informações para 

inspirar novas ideias. 

 
Criadores - NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que produz ideia exequível para 

agregar valor. 

 
Desenvolvedores – NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que converte a ideia em 

algo real. 

 Executores - NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que implementa a inovação. 

 
Facilitadores - NÃO tem que ter pessoa ou mecanismo que atua na aprovação 

econômica da inovação. 
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APÊNDICE F – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 
 

COLETA DE INFORMAÇÕES para gestão da inovação 
 

E-mail 
 
 

Prezados Senhores, 

 

Meu nome é XXXXX e sou aluna do curso de bacharelado em administração do 

IFSP – São Roque. 

Envio este e-mail para solicitar sua colaboração na pesquisa que estamos realizando 

para elaboração de uma lógica de gestão da inovação.  

O objetivo principal da pesquisa é identificar princípios fundamentais para levar a 

cultura da inovação contínua às organizações.  

Segue, em anexo, formulário com objetivo de coletar informações. 

Assim, gostaria de contar com a colaboração de V. Sa. como participante da 

pesquisa, pois as suas informações são fundamentais para o resultado do meu 

estudo. Meu e-mail é xxx@gmail.com 

 

Muito obrigada! 

xxxxxx - aluna 

 

  

mailto:xxx@gmail.com
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APÊNDICE G – Questionário aplicado para as empresas 
 
 

1) Qual o ramo do seu negócio?  

 
a) Comércio  
b) Serviço 

 
2) Quanto tempo está aberto seu 

negócio?  

 
a) Até 5 anos 
b) Mais de 5 anos 

 
3) Qual o formato jurídico que você se 

encontra? 

 
a) MEI 
b) ME 
c) LTDA 
d) S/A 

 
4) O que é inovação para você? 

 
a) Novidade total 
b) Novidade parcial 

 
5) Seu negócio inova? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 
6) Tem orçamento para inovação? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 
7) Tem alguém ou mecanismo que inicia 

o processo de inovação? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 

 
8) Tem alguém ou mecanismo que 

coleta informações para inspirar 
novas ideias? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 
9) Tem alguém ou mecanismo que 

produz ideia exequível para agregar 
valor? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 
10) Tem alguém ou mecanismo que 

converte a ideia em algo real? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 
11) Tem alguém ou mecanismo que 

implementa a inovação? 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 

 
12) Tem alguém ou mecanismo que atua 

na aprovação econômica da 
inovação? (Retorno, prazo, etc.) 

 
a) Sempre 
b) Frequentemente 
c) Às vezes 
d) Quase nunca 
e) Nunca 
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