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RESUMO 

 

A inovação aberta tem sido compreendida, como uma importante alternativa estratégica, para 

trazer o conhecimento externo, no sentido de reforçar os recursos e capacidades internas e, 

assim, a possibilidade de acelerar o processo de inovação a fim de gerar valor. Nesse sentido, 

é possível pensar sobre como a inovação aberta é compreendida na empresa? Quais são e 

como as capacidades dinâmicas podem ser usadas na inovação aberta? Portanto, identificar e 

desenvolver capacidades dinâmicas tornou-se necessário para aproveitar as oportunidades 

internas e externas de recursos, capacidades, conhecimentos e tecnologias para as empresas. 

Com isso, o objetivo deste estudo foi de compreender, como e quais capacidades dinâmicas 

são relacionadas a inovação aberta nas empresas. Para isso, foram utilizados os procedimentos 

metodológicos da Grounded Theory orientados pelo trabalho de Charmaz (2009), com o 

apoio do programa NVIVO® V11, para a coleta de análise de dados. O método comparativo 

constante foi utilizado para análise dos conjuntos de dados coletados e que foram codificados 

inicialmente, de forma aberta, seguido por codificação focalizada e, finalmente, pela 

codificação teórica na teoria fundamentada, para desenvolvimento da teoria substantiva. Os 

resultados possibilitaram elaborar a teoria substantiva baseada no fato de que: a inovação 

aberta é a estratégia que permeia o ecossistema para trazer o complemento no processo 

de inovação. As capacidades dinâmicas reveladas para a prática de inovação aberta foram: 

Mapeamento e de atualização de tendências no mercado; Análise e definição de tendências e 

de estratégias; Mapeamento dos recursos internos; Estabelecimento do que fazer de forma 

aberta; Mapeamento de potenciais parceiros; Estabelecimentos dos parceiros; Implementação 

da parceria; Monitoramento da interação em dois níveis; técnico – dentro do projeto e 

relacional – dentro e fora do projeto e Avaliação do resultado da interação e do 

relacionamento na parceria. Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para o 

campo de gerenciamento estratégico expandindo o conhecimento sobre inovação aberta e 

capacidades dinâmicas e nas práticas do mundo empresarial. 

 

Palavras-Chaves: Inovação Aberta; Capacidades Dinâmicas; Grounded Theory 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Open innovation has been understood as an important strategic alternative to bring external 

knowledge, in order to reinforce the internal resources and capabilities and thus the possibility 

of accelerate the process of innovation to generate value. In this way, it is possible think about 

how open innovation is understood in the firm? What are and how the dynamic capacities 

could be used in open innovation? Therefore, identify and develop the dynamic capabilities 

became necessary to utilize the internal and external opportunities of resources, capabilities, 

knowledges and Technologies for the firms. Thereby, the objective of this study was 

understood how and what dynamic capacities are related to open innovation in companies. 

For this, it was used the methodologic procedures of Grounded Theory guided by the work of 

Charmaz (2009), with support of the program NVIVO® V11 for data collect and analysis. 

The constant comparative method was used for the analysis of the sets of collected data, that 

was initially codified, in open form, followed by focused codification and finally by 

theoretical codification in the grounded theory, for development of the substantive theory. 

The results enabled elaborate the substantive theory based in the fact that: the open innovation 

is the strategy that permeates the ecosystem to bring the complement in the innovation 

process. The dynamic capabilities revealed for open innovation practice was: Mapping and 

updating trends in the market; Analysis and definition of trends and strategies; Mapping of 

internal resources; Establishment of what to do in open way; Mapping potential partners; 

Partners' establishments; Implementation of the partnership; Monitoring of the interaction in 

two levels; technical - within the project and relational - inside and outside the project and 

Evaluation of the result of the interaction and the relationship in the partnership. It is expected 

that the results of this study can contribute to the field of the strategic management by 

expanding the knowledge about open innovation and dynamic capabilities and in the business 

world practices.  

 

Keywords: Open innovation, Dynamic Capabilities, Grounded Theory 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A busca de vantagem estratégica tem sido focada, nos últimos anos, por meio da 

integração de atividades e de tecnologias externas que desafiam a capacidade de gestão para 

combinar, recombinar, configurar e reconfigurar os recursos e capacidades, fora da empresa. 

Sendo assim, essa necessidade crescente pode ser identificada pelas alianças e parcerias 

estratégicas, a empresa virtual e as relações com fornecedores – comprador, redes e 

colaboração tecnológica - que tem evidenciado esta importância, desta fonte de integração 

externa para aprender, reconfigurar e transformar o ambiente interno da empresa 

(CHESBROUGH, 2003, 2006; TEECE, 2007, 2014; VANHAVERBEKE, 2013). 

 Neste contexto, a inovação aberta tem sido discutida como opção de fonte de 

integração externa que envolve parceiros externos, entrada do cliente, crowdsourcing, 

projetos de fontes abertas, aquisições de patentes, solicitações de ideias externas, integração 

de fornecedores, investimento de risco, e projetos de desenvolvimento em conjunto 

(MULLER; HUTCHINS; CARDOSO PINTO, 2012; GAMBARDELLA; PANICO, 2014). 

 A inovação aberta tem sido motivada por diversas razões, por diferentes atores, nas 

mais diferentes interações de grupos de parceiros para fazer negócio – empresas, 

fornecedores, distribuidores, clientes, concorrentes, universidades que envolvem 

compartilhamento de riscos, agrupamento de habilidades, desenvolvimento de mercados, 

criação de produtos, dentre outros, para reagir à dinâmica do ambiente (WEST; 

VANHAVERBEKE; CHESBROUGH, 2006; TEECE, 2007, 2014; VANHAVERBEKE, 

2013; TIDD; BESSANT, 2015). 

 De outra maneira, a inovação aberta é entendida como "o uso intencional de entradas e 

saídas de conhecimento para acelerar a inovação no seu próprio mercado, e expandir o uso do 

conhecimento interno em mercados externos, respectivamente" (CHESBROUGH, 2003; 

2012). Para Tidd e Bessant (2015) inovação aberta adota práticas que possibilitam a 

construção de vínculos eficientes fora da organização com o propósito de identificar, prover e 

implementar inovações. 

Conforme defende Vanhaverbeke (2013), quando a inovação aberta é incorporada 

como um elemento essencial na estratégia de crescimento da empresa, pode-se esperar que 

novos desenvolvimentos de competências, venham a se tornarem, um tema central. Não 

obstante a isso, o autor argumenta que a inovação aberta não é apenas um instrumental no 

desenvolvimento de produto durante seu processo de pesquisa e lançamento no mercado. 



16 

 

Então, iniciativas corporativas que vislumbram o crescimento em novas tecnologias e 

áreas de negócio, novas competências têm que ser desenvolvidas ao longo do caminho 

(VANHAVERBEKE, 2013). 

Na inovação aberta, colaboração e parcerias têm sido determinantes à busca de 

inovação, que exigem desafios para enfrentar um ambiente em constante mudança e, levam as 

empresas a terem que identificar e desenvolver novas capacidades dinâmicas para aproveitar 

as vantagens de oportunidades que surgem – combinar competências gerenciais e tecnológicas 

internas e externas - e para superar as desvantagens e ameaças – risco de desenvolver 

concorrentes e compartilhar patentes (TEECE, 2007; VANHAVERBEKE, 2013; TEECE, 

2014). 

Conforme aponta Teece (2014), capacidades dinâmicas de maneira geral indicam 

como uma empresa aproveita o futuro e desenvolve os produtos, processos e modelos de 

negócios para atendimento do mercado em constante mudança. Essas resultam de melhores 

habilidades de orquestração de gestão de qualidade superior, de reconhecer que a inovação 

exige colaboração de um conjunto de parceiros em um ecossistema para criação de valor.  

Na inovação aberta, a capacidade dinâmica e a inovação são construtos relacionados 

(TIDD; BESSANT, 2015), mas não explicados convenientemente pela teoria. Não fica claro, 

quais, e como novas competências e capacidades podem ser desenvolvidas para gerenciar seus 

limites e seu conjunto de conexões, e relacionamentos em rede (BESSANT; TIDD, 2009). 

O desafio a ser enfrentado pelas empresas passa a ser o de compreender formas de 

gerenciar o processo de busca, seleção e implementação, e torna-se um problema de 

aprendizagem e de desenvolver habilidades de gestão (TIDD; BESSANT, 2015). Assim, 

identificar essas capacidades dinâmicas que são necessárias na inovação aberta pode ser uma 

fonte de vantagem competitiva para explorar em ambientes dinâmicos (TEECE, 2007, 2014). 

No entanto, a inovação aberta tem sido identificada como um modelo normativo e 

ainda há relativamente poucas evidências sobre sua eficácia em diferentes contextos ou os 

mecanismos específicos necessários para apoiar a sua implementação (HSICH; TIDD, 2012). 

O modelo de inovação aberta enfatiza a noção de que as empresas devem adquirir 

recursos valiosos de terceiros e compartilhar recursos internos para o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços (TIDD; BESSANT, 2015). No entanto, este modelo não esclarece a 

questão de quando e como uma companhia obtém conhecimentos externos e compartilha 

conhecimentos internos. 
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Assim, destaca-se a pouca clareza e foco na literatura de gerenciamento estratégico 

sobre o problema que trata da inovação aberta e as capacidades dinâmicas que podem auxiliar 

ou ser criadas (BESSANT; TIDD, 2009). Então, identificar e desenvolver capacidades 

dinâmicas parecem ser necessárias, na inovação aberta praticada pelas empresas que as 

adotam.  

Conforme apontam Tidd e Bessant (2015), a inovação e principalmente a inovação 

aberta envolve complexidade e mudança, seja na tecnologia e organização que a empresa 

detém ou no cenário econômico. No entanto, as oportunidades e ameaças tecnológicas são 

normalmente difíceis de serem identificadas, as estratégias de inovação são difíceis de definir 

os resultados são difíceis de prever e, desse modo, é essencial a capacidade de aprender com a 

experiência e com a análise da situação (TIDD; BESSANT, 2015). 

No funil de inovação em todos os seus gates e deliverys é necessário se ter 

capacidades para acessar o ecossistema de maneira estratégica em todas suas fases. Então, 

verifica-se que a prática de inovação aberta como estratégia diária é necessária em todas as 

fases e entregas para acessar o seu e outros ecossistemas necessários para trazer o 

complemento de recursos e capacidades. 

Neste sentido, é possível pressupor, que para se obter o complemento de recursos, 

capacidades, tecnologia e conhecimento que advém do ecossistema para os projetos no 

processo de inovação, são necessários a aquisição e desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas a serem explorados na inovação aberta. 

Para ampliar a compressão sobre estes fenômenos (Inovação Aberta e Capacidades 

Dinâmicas), este estudo buscou desenvolver uma teoria substantiva sobre o tema inovação 

aberta e capacidades dinâmicas, por meio da utilização do método de pesquisa Grounded 

Theory, segundo os critérios de Charmaz (2009). As empresas estudadas foram a 3M do 

Brasil e Natura Brasil. Estas empresas foram escolhidas por se entender que desenvolvem 

práticas de inovação aberta e, sendo assim, deveriam buscar desenvolver 

capacidades/competências para acessar o ecossistema de inovação, e assim, obter o 

complemento de recursos para os projetos no processo de inovação. 

Questiona-se então, como esses complementos de recursos, capacidades, tecnologia e 

conhecimento são adquiridos ou desenvolvidos pelas empresas 3M do Brasil e Natura e quais 

capacidades dinâmicas foram necessários para sua aquisição que vem das formas de 

relacionamento e interação nas parcerias. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

 

Com base nas considerações anteriores, elaborou-se o problema de pesquisa, que 

consiste sobre: De que maneira capacidades dinâmicas se relacionam na inovação aberta? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa  

 

O objetivo geral deste estudo é compreender como e quais capacidades dinâmicas são 

relacionadas a inovação aberta. Assim, para alcançar o objetivo proposto, apresentam-se 

como objetivos específicos:  

I) Verificar como as empresas estudadas praticam inovação aberta;  

II) Verificar como desenvolvem/adquirem capacidades dinâmicas; 

III) Verificar se novas capacidades dinâmicas são desenvolvidas na inovação aberta. 

 

1.3 Originalidade e Ineditismo 

 

 Este estudo buscou contribuir de maneira inédita e original ao conhecimento existente, 

desenvolvendo uma teoria substantiva sobre o tema inovação aberta e capacidades dinâmicas 

a partir da utilização do método de pesquisa Grounded Theory de Charmaz (2009). A postura 

interpretativa e construtivista desenvolvida na teoria fundamentada, neste estudo, foi 

orientado por Charmaz (2009), buscando trazer respostas que: 

 Identificassem categorias novas;  

 Trouxessem novos insights; 

 Trouxessem novo significado social e teórico; 

 Pudessem questionar, expandir ou aprimorar as ideias, os conceitos e as práticas 

correntes. 

 

 Consequentemente, o desenvolvimento desta pesquisa buscou os significados sobre 

uma área do gerenciamento estratégico, ou seja, inovação aberta e capacidades dinâmicas para 

produzir uma contribuição e transformação deste conhecimento. 

  Preliminarmente, foi necessário fazer uma revisão integrativa da literatura, a fim de 

mapear os principais estudos e, sobre como, poderão ser identificados na revisão da literatura 
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(Capítulo dois), a partir de “Ambiente Competitivo”, “Visão Baseada em Recursos”, 

“Capacidades Dinâmicas”, “Inovação”, “Inovação Aberta” e, “ Grounded Theory.” 

 As bases de dados consultadas para a identificação da literatura foram todas as 

disponibilizadas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e as mais utilizadas foram o 

ProQuest, JSTOR, Scielo, EBSCO e Portal CAPES, que puderam contribuir para o 

desenvolvimento da questão e do problema de pesquisa, além da compreensão dos temas 

estudados.    

 Buscou-se para esta pesquisa, conforme orienta Charmaz (2009), esboçar e revisar a 

bibliografia e o referencial teórico em relação à teoria fundamentada e, dessa maneira, foi 

utilizada para orientar a forma como foi feita a crítica dos estudos e das teorias anteriores e 

para estabelecer comparações com esses materiais identificados nas bases de dados.   

Portanto, a combinação de originalidade e credibilidade aumentam a ressonância, a 

utilidade e o valor subsequente da contribuição (CHARMAZ, 2009).   

 

1.4 Justificativa para a Pesquisa  

 

 Estudar a inovação aberta e as capacidades dinâmicas que são 

adquiridas/desenvolvidas pelas empresas 3M do Brasil e Natura Brasil no processo de 

inovação tornam-se relevantes para entender como elas obtêm o complemento de recursos, 

capacidades, tecnologias e conhecimento que vem dos relacionamentos e parcerias do 

ambiente externo para modificar, configurar ou reconfigurar seu ambiente interno.  

 Como aponta Vanhaverbeke (2013), a inovação aberta tem sido apresentada como 

uma importante alternativa estratégica para as empresas obterem vantagem competitiva por 

meio de colaboração interna e externa, para identificar oportunidades e desenvolver novos 

mercados. Este tipo de inovação permite as empresas, adquirirem conhecimento externo, para 

reforçar capacidades e competências centrais e dinâmicas internas, para acelerar o processo de 

inovação e de busca de rendas no mercado pelo conhecimento interno não utilizado 

(MULLER; HUTCHINS, 2012; VANHAVERBEKE, 2013; DAVENPORT et al., 2013). 

Então, compreender quais são e como capacidades dinâmicas podem ser usadas em 

inovação aberta tornam-se necessárias para adquirir ou ganhar acesso a habilidades que 

aproveitam as oportunidades tecnológicas e de mercado para a aquisição de conhecimento e 

aprendizado em redes de colaboração (TEECE, 2007; 2014; VANHAVERBEKE, 2013; 

TIDD; BESSANT, 2015).  
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Com base nas considerações até aqui, compreende-se neste estudo, que na inovação 

aberta novas capacidades dinâmicas podem e devem ser desenvolvidas na exploração do 

ecossistema para o processo de inovação. 

 

1.5 Visão Geral da Tese 

 

 Além deste capítulo introdutório, trazendo uma visão geral da pesquisa, o capítulo dois 

explicita a fundamentação teórica, através dos principais autores na literatura, discutindo 

sobre os temas, “Ambiente Competitivo”, “Visão Baseada em Recursos”, “Capacidades 

Dinâmicas”, “Inovação” e, “Inovação Aberta”, no sentido de contribuir na compreensão dos 

temas em estudo. 

 O capítulo três indica os procedimentos metodológicos que envolvem o uso do método 

Grounded Theory, sua tipologia, a estratégia e os instrumentos adotados no estudo para coleta 

e análise dos dados a partir da definição do ambiente de pesquisa e da narrativa dos 

entrevistados e, indica ainda, como será observada a questão da credibilidade, validade e 

qualidade do estudo, no uso da teoria fundamentada para a avaliação desta pesquisa. 

 O capítulo quatro traz a análise dos dados coletados na empresa 3M e empresa Natura, 

destacando sobre como foram os processos de coleta de dados e de codificação aberta, 

focalizada e teórica para desenvolvimento da teoria substantiva. Além disso, busca a 

literatura, para identificar e confrontar a teoria desenvolvida com outras perspectivas e 

argumentos teóricos e corrobora para avaliar os resultados encontrados e a credibilidade da 

teoria substantiva identificada neste estudo. 

O capítulo cinco traz as considerações finais que envolvem, o alcance dos objetivos e 

resposta ao problema de pesquisa, a contribuição ao campo de gerenciamento estratégico e ao 

mundo empresarial, as restrições do estudo e as sugestões para novas pesquisas. 

O capítulo dois a seguir traz a fundamentação teórica para esta pesquisa.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo tem como objetivo a compreensão dos principais conceitos utilizados 

pelos autores nas discussões sobre “Ambiente Competitivo”, “Visão Baseada em Recursos”, 

“Capacidade Dinâmica”, “Inovação” e “Inovação Aberta”, relacionadas com o problema de 

pesquisa.  

Compreende-se que uma revisão bibliográfica sobre estes temas “é uma oportunidade 

para preparar o terreno e oferece espaço para dedicar-se às ideias e à pesquisa nas áreas 

contempladas a ser desenvolvida na teoria fundamentada (CHARMAZ, 2009). 

 A revisão bibliográfica oferece ao pesquisador a oportunidade de cumprir os seguintes 

objetivos (CHARMAZ, 2009, p. 226): 

 Demonstrar a compreensão dos trabalhos relevantes. 

 Mostrar a habilidade para identificar e discutir ideias e descobertas mais significativas 

apresentadas no trabalho. 

 Incentivar a fazer conexões explícitas e contundentes entre este estudo e estudos 

anteriores. 

 Permitir em fazer afirmações a partir de sua teoria fundamentada. 

 

Neste sentido, a revisão da literatura neste estudo tem como finalidade para o 

pesquisador “aumentar, e não restringir, o desenvolvimento da teoria e, além disso, não se 

deseja ficar mergulhado na literatura a ponto de ser reprimido ou sufocado por ela” 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 58). Portanto, buscou-se inicialmente, ter o conhecimento 

preliminar da literatura e os trabalhos relevantes nestas áreas, para posterior relação com o 

problema de pesquisa e a teoria fundamentada elaborada neste estudo.  

 

2.1 Considerações Sobre Análise do Ambiente Competitivo e dos Recursos 

Organizacionais 

 

Para iniciar a compreensão da teoria dos recursos e da abordagem de capacidade 

dinâmica adiante que teve seu desenvolvimento a partir dos anos de 1980, é relevante 

entender brevemente que antes deste período, a explicação ortodoxa sobre o comportamento 

econômico das organizações era baseada na economia neoclássica.  
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As premissas da teoria econômica neoclássica é a de equilíbrio, certeza e racionalidade 

perfeita que resultam em um tipo de análise estática do processo de tomada de decisão, 

focalizando a maximização da função objetivo (utilidade) em um momento específico, dados 

os processos tecnológicos e o preço dos fatores e dos produtos no mercado 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Segundo os autores, os limites práticos à conversão de 

recursos, a especificidade de ativos, as particularidades tecnológicas e o conceito de interação 

organizacional não têm nenhum espaço nesse modelo.  

A partir dos anos de 1970, duas correntes do pensamento econômico abordam a 

questão da vantagem competitiva (BARNEY, 1986; VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Para os autores, essas duas correntes da teoria de estratégia empresarial dividem-se em dois 

eixos principais a ser tratados nesta seção: 

a) as teorias que consideram a vantagem competitiva como um atributo de 

posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura da indústria, da dinâmica da 

concorrência e do mercado e,  

b) as que consideram a performance superior como um fenômeno decorrente 

primariamente de características internas da organização. 

 

 Portanto, é importante trazer essa literatura para a pesquisa para compreender a 

dinâmica do ambiente competitivo e os recursos e capacidades internos que a empresa possui 

para posterior análise da teoria desenvolvida. 

 

2.1.1 Dinâmica do Mercado e Ambiente Competitivo 

 

No ambiente competitivo em que as empresas se encontram, um dos determinantes de 

suas estratégias é a identificação de ameaças e oportunidades (PORTER, 1979; ANSOF, 

1990). Dessa maneira, a análise das ameaças e oportunidades começa com o entendimento do 

ambiente geral e do ambiente competitivo (BARNEY, 1986; BARNEY; HESTERLEY, 

2011).  

Ansof (1990) observa que o reconhecimento do ambiente externo para definição da 

estratégia se tornou mais mutável e descontínuo em relação ao que se conhecia, e como 

consequência, os objetivos isoladamente, são insuficientes como regras de decisão para guiar 

a reorientação estratégica da empresa, na medida em que se adaptam a novos desafios, 



23 

 

ameaças e oportunidades. O ambiente geral consiste de tendências no mercado onde operam 

que consiste dos seguintes elementos relacionados na Figura 1: 

 

Figura 1 – Ambiente Geral 

                            

Fonte: Barney e Hesterly (2011) 

  

 Neste ambiente geral, a empresa tem seu contexto para operar e identificar as ameaças, 

oportunidades e ferramentas para analisar o ambiente. Os seis elementos que são inter-

relacionados, conforme a Figura 1 possuem explicações, de acordo com Barney e Hesterly 

(2011):   

a) A mudança tecnológica cria oportunidades para explorar o uso da tecnologia para criar 

novos produtos, enquanto a ameaça força a empresa repensar suas estratégias.  

b) A compreensão das tendências demográficas ajuda as empresas a determinar o padrão 

de compra dos consumidores e quais ofertas de produtos e serviços são atraentes aos 

potenciais clientes.  

c) O entendimento das tendências culturais e das mudanças de uma sociedade em relação 

a suas crenças e normas que guiam seu comportamento tem impacto na decisão das 

empresas na oferta e na demanda de produtos e serviços no mercado. 
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d) O clima econômico tem variações ao longo do tempo com períodos de prosperidade e 

recessão que influenciam no ciclo de negócio da empresa e em seus investimentos. 

e) A condição legal e política, tem seu impacto por meio de leis e do sistema legal nos 

negócios e do relacionamento das empresas e o governo.  

f) Fatos e acontecimentos internacionais específicos podem incluir guerras civis, golpes 

de Estado, terrorismo, guerras entre países, fome e recessão econômica em um país ou 

região que tem impacto na capacidade das estratégias das empresas para obter 

vantagem competitiva. 

 

A partir deste contexto, para compreensão do ambiente externo em que atuam e suas 

incertezas, os autores Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) desenvolveram processos de análise 

como ferramentas que envolve quatro fases:  

a) Escaneamento – identifica os primeiros sinais e tendências de mudanças no ambiente. 

b) Monitoramento – detecta as mudanças e tendências do ambiente por meio de 

constantes observações. 

c) Previsão – após detectada as tendências no escaneamento e monitoramento, os 

analistas preveem o que pode ocorrer no ambiente geral e fazer previsões e projeções. 

d) Avaliação – avaliar a importância dessas mudanças ou tendências ambientais.  

 

 A partir da compreensão do ambiente geral que podem interferir nos mercados 

específicos de atuação de uma empresa, é importante entender as forças que impulsionam a 

concorrência dentro dos setores e as oportunidades e ameaças.  

Porter (1979) desenvolveu um modelo de cinco forças de ameaças ambientais baseado 

no modelo estrutura-conduta-desempenho – E-C-D. O termo estrutura refere-se à estrutura do 

setor, medida por fatores como o número de concorrentes, a heterogeneidade dos produtos, o 

custo de entrada e saída. O termo conduta refere-se às estratégias que as empresas de um setor 

implementam e o desempenho refere-se ao desempenho individual das empresas e o 

desempenho da economia como um todo (BARNEY; HESTERLEY, 2011).  

 O modelo de Porter (1979) identifica as cinco ameaças mais comuns enfrentadas pelas 

empresas em seu ambiente competitivo e identifica as condições nas quais essas ameaças têm 

maior ou menor probabilidade de ocorrer conforme mostra a Figura 2: 
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Figura 2 - Modelo de Cinco Forças de Ameaças Ambientais 

              

Fonte: Adaptado: Porter (1979) 

 

 As cinco forças apontadas por Porter (1979), identificadas na Figura 2, são a ameaça 

de novos entrantes, poder de barganha dos compradores, ameaça de substitutos e poder de 

barganha dos fornecedores. 

 Ameaça de novos entrantes – à ameaça de novas empresas no setor depende das 

barreiras a esse novo entrante. Algumas barreiras consideradas comuns a esses novos 

entrantes incluem economias de escala, diferenciação de produto, vantagens de custo 

independentes da escala e normas governamentais. 

 Poder de barganha dos compradores – a ameaça de compradores está relacionada com 

o número e o tamanho dos clientes de um setor. A ameaça é considerada maior quando 

o número de compradores é menor, quando os produtos vendidos são indiferenciados 

e padronizados, quando os produtos vendidos equivalem a um porcentual significativo 

do custo final do comprador, quando o comprador tem baixos lucros, quando os 

compradores ameaçam a integração vertical na cadeia de valor. 

 Ameaça de substitutos – Esta ameaça depende de quanto os produtos e serviços são 

similares em desempenho e custo no setor. Então, enquanto muitos rivais estão 
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atendendo necessidades iguais dos clientes, os substitutos atendem estas necessidades 

de maneira diferente no setor. 

 Poder de barganha dos fornecedores – a ameaça de fornecedores em um determinado 

setor irá depender do número e das características diferenciadas dos produtos 

fornecidos a este setor. Essa ameaça tende a aumentar quando o setor de um 

fornecedor tem forte domínio de poucas empresas, quando os fornecedores vendem 

produtos únicos ou diferenciados, quando os fornecedores não são ameaçados por 

substitutos, quando os fornecedores tendem a ameaçar a integração vertical para frente 

na cadeia de valor e quando as empresas não são clientes relevantes para os 

fornecedores. 

 

 Barney e Hesterley (2011) acrescentam no modelo das cinco forças de Porter, os 

complementadores. Segundo os autores, enquanto os concorrentes competem entre si para 

dividir lucros em um mercado, os complementadores aumentam o tamanho total do mercado. 

Esses complementadores aumentam o valor dos produtos quando combinados do que quando 

vendidos individualmente. 

 Como observado por Trott (2012), o papel do mercado dentro do contexto de inovação 

é permanente. O autor aponta que a inovação não poder ser separada de processos político-

sociais que inclui características tangíveis e intangíveis que abrange instituições econômicas, 

sociais e políticas, processos e mecanismos que facilitam o fluxo de conhecimento entre as 

indústrias e entre as empresas. Dessa maneira, o mercado influencia a inovação quando 

considera as estruturas de longo prazo para o desenvolvimento de tecnologia e de produtos 

inovadores e quando considera o padrão de consumo de um novo produto ou serviço.  

 Trott (2012) observa que a empresa tem se reorientado sobre como encaminha 

decisões estratégicas, ao passar de uma análise externa do ambiente e alinhamento da 

empresa, para uma análise interna e alinhamento de recursos da empresa a ambientes 

externos. Para Porter (1996), estratégia é a criação de uma posição única e valiosa que 

engloba um conjunto diferente de atividades. 

  A seção (2.1.2) traz a perspectiva com base em recursos no qual consideram as forças 

que uma empresa possui decorre dos seus recursos, habilidades e capacidades. 
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2.1.2 Visão Baseada em Recursos (VBR) 

  

 O potencial inovador de uma empresa tem sido discutido a partir do desenvolvimento 

de sua capacidade de empregar recursos, conhecimento e tecnologia que agreguem valor a 

produtos e serviços que atenda às necessidades dos consumidores (TROTT, 2012).    

No trabalho seminal de Penrose (1959) já era possível identificar a importância da 

capacidade na condição gerencial para a empresa em explorar e combinar seu conjunto de 

recursos e os serviços oferecidos por estes recursos para criar estratégias de diversificação e 

de crescimento eficiente. Para a Visão Baseada em Recursos – VBR que integra a área de 

estudo de gerenciamento estratégico, o desempenho e vantagem competitiva duradoura 

implicam na posse e controle de recursos e capacidades idiossincráticos e difíceis de imitar 

(BARNEY, 1991, 2010). 

A evolução da Visão Baseada em Recursos - VBR tem sido identificada a partir do 

trabalho seminal de Penrose (1959) sobre o papel dos recursos na diversificação para o 

crescimento e os limites na empresa. Segundo a autora, as empresas devem ser compreendidas 

como uma estrutura administrativa capaz de interagir e coordenar atividades de grupos e 

indivíduos, de controlar seus recursos produtivos, de coordenar e assegurar que as políticas e 

decisões tenham efeito em toda sua estrutura. Dessa maneira, Penrose (1959) contribui com a 

VBR identificando a condição de heterogeneidade e imobilidade dos recursos de uma 

empresa pela diferenciação dos recursos produtivos que ela detém em uma determinada 

indústria e suas características e atributos únicos de seu conjunto de recursos produtivos que 

não estejam acessíveis a outras empresas.  

Posteriormente, outros trabalhos a partir da década de 1980 deram a sustentação para a 

construção das bases da VBR. O trabalho de Wernefelt (1984) amplia a discussão sobre a 

utilização dos recursos pela empresa, sendo-lhe atribuída a criação do termo “Resource-Based 

View” – Visão Baseada em Recursos. O autor propõe, em sua análise, que as empresas são um 

conjunto de recursos para o alcance de desempenho superior, e aprofunda o debate sobre as 

possibilidades estratégicas de diversificação da empresa, além de reconhece que a competição 

por recursos, com base em suas características, tem implicações importantes para a 

capacidade das empresas. 

Segundo Wernefelt (1984), o gerenciamento estratégico da empresa definirá seu 

posicionamento de recursos no mercado e somente a partir desta perspectiva é possível definir 

quais recursos serão combinados e desenvolvidos. Assim, essa identificação das 
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características destes recursos, tem implicações na capacidade da empresa e na 

implementação de estratégias do produto no mercado. Não obstante isso, o autor define uma 

empresa como um conjunto de recursos e capacidades, que não podem ser livremente 

adquiridas e vendidas no mercado e, o aumento da lucratividade da empresa, pode ser melhor 

explicado por seus recursos, do que por sua posição de mercado. 

Rumelt (1984) explica, porque algumas empresas têm capacidade de ser mais eficiente 

e de explorar a geração e apropriação de resultados econômicos superiores, do que seus 

concorrentes. Nesse sentido, o autor identifica que as empresas têm diferentes características e 

desenvolvem mecanismos de isolamento (ambiguidade causal) e atributos que levam a 

proteger seus recursos que geram vantagem competitiva da imitação dos concorrentes. Neste 

sentido, segundo Rumelt (1984), uma empresa é considerada como um conjunto de recursos 

produtivos e que o valor econômico desses recursos varia de acordo com o contexto que é 

operacionalizado.  

Barney (1986) aponta que a capacidade das empresas de gerar renda está em sua 

maioria nos recursos que não são negociados (vendidos ou comprados) no mercado, ou seja, 

encontra-se dentro das empresas ou desenvolvidos por elas. Segundo o autor, as empresas 

podem desenvolver melhores expectativas sobre o valor futuro de recursos estratégicos, por 

meio da análise de seus ambientes competitivos ou, pela análise de suas capacidades que 

controlam. Assim, os recursos que são controlados pelas empresas é que são relevantes para 

um desempenho superior, em vez dos recursos adquiridos no mercado. 

 Segundo Dierickx e Cool (1989), o aumento da especificidade de determinados ativos 

não comercializáveis (intangíveis) e estabelecimento de interdependência entre capacidades 

na empresa, devem ser desenvolvidos internamente, na sua base de recursos, dada a sua 

característica de difícil comercialização, imitação e transferência entre os concorrentes. Desse 

modo, as empresas devem concentrar a sua análise, principalmente, em sua habilidade e 

recursos únicos, em vez do ambiente competitivo. 

Barney (1991) ao descrever as condições sobre as quais os recursos e capacidades 

exclusivos ou distintivos possuídos pela empresa podem ser fontes de vantagem competitiva 

sustentável contribui com a compreensão da VBR. Essa teoria, que se integra à área de estudo 

da administração estratégica, defende em suas premissas que a heterogeneidade e imobilidade 

dos recursos em relação aos seus competidores constituem as suas fontes de vantagem 

competitiva (BARNEY, 1991, HELFAT; PETERAF, 2003).  
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Segundo Barney (1991, 2010), essa heterogeneidade pode ser compreendida como a 

posse de recursos heterogêneos, diferenciados de algumas empresas que podem ser mais 

competentes em realizar suas atividades para explorar oportunidades e neutralizar ameaças do 

que os possuídos por um pequeno número de concorrentes, mantendo-se pelo maior tempo 

possível. Para o autor, na VBR, essas diferenças podem ser custosas de imitar, ou seja, 

difíceis de serem desenvolvidos ou adquiridos pelos competidores tornando uma força e 

potencial fonte de vantagem competitiva para algumas empresas. 

Neste sentido, a VBR tem sido uma teoria, que fornece a compreensão da 

heterogeneidade e imobilidade dos recursos e capacidades que as empresas detêm, em relação 

aos seus competidores para identificação de suas fontes de vantagem competitiva (BARNEY, 

1991; PETERAF, 1993; BARNEY et al., 2011). 

Entretanto, apesar da VBR ser uma teoria que tem contribuído de maneira relevante 

para a área de administração estratégica, como toda teoria tem recebido alguns 

posicionamentos críticos. Priem e Butler (2001) apontam em uma de suas críticas a 

dificuldade de compreender a capacidade na VBR. Segundo os autores, na VBR a capacidade 

é tratada de maneira inclusiva como variáveis de estoque em recursos tangíveis e intangíveis. 

Para Wernefelt (1984) e Barney (1991), a capacidade é vista como um recurso e, entendida 

como qualquer coisa que pode ser pensada como um ponto forte ou uma fraqueza da empresa. 

Assim, na VBR, para alcançar uma vantagem competitiva sustentável, a capacidade 

deve ser compreendida como valiosa, rara, difícil de imitar de maneira que sejam 

imperfeitamente transferíveis, e não, facilmente replicadas e substituíveis, por seus 

competidores (BARNEY, 1991).  

Já, Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) apontam a importância na VBR de algumas 

condições para o desempenho e obtenção de vantagem competitiva. Segundo os autores, é 

necessária a combinação sinérgica do pacote de recursos para identificação do valor, dos 

atributos dos gestores para julgamento do valor, das características dos indivíduos e equipes 

que compõe a empresa, capacidades de gestão, distinção entre capacidade e ação e distinção 

entre o valor potencial e o valor percebido pelo cliente. 

Não obstante isso, a distinção entre os recursos e capacidades, capacidade da empresa 

em como esses são explorados, não são explicados convenientemente pela VBR (PRIEM; 

BUTLER, 2001; KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010) e as diferenças nas 

vantagens competitivas não são, portanto, uma questão de quão bem os recursos são 
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organizados ou geridos, mas as eficiências inerentes dos recursos que as empresas controlam 

(FOSS; FOSS, 2004; FOSS; STIEGLITZ, 2010).  

Foss e Foss (2004) destacam que tal fato ocorre, porque a VBR trata a capacidade de 

maneira ampla e está ligada a ideias neoclássicas de racionalidade, de comportamento 

econômico, equilíbrio competitivo e previsibilidade dos mercados. Além disso, ela está 

voltada para eficiência e eficácia dos recursos e, que não facilita o entendimento como um 

elemento gerencial (FOSS; STIEGLITZ, 2010). 

Neste trabalho, considera-se que a VBR sustenta em suas premissas de 

heterogeneidade e imobilidade na combinação sinérgica dos recursos tangíveis e intangíveis 

da empresa, criação de valor percebido pelo cliente e capacidade de agir sobre os recursos, as 

bases para o desenvolvimento da capacidade da empresa na perspectiva gerencial para 

desenvolver o potencial de inovação da empresa. 

Nas seções (2.1.2.1) a (2.1.2.3) são apresentados os conceitos de recursos e 

capacidades com base nos pressupostos da VBR. 

 

2.1.2.1 Recursos Organizacionais 

 

A principal fonte de desempenho e obtenção de vantagem competitiva está na base de 

recursos e capacidades que a empresa possui, desenvolve ou adquire para implementar suas 

estratégias de mercado de produto (WERNEFELT, 1984). 

Dessa maneira, a VBR busca explicar o desempenho das empresas com base em 

recursos e capacidades controlados pelas empresas na adoção de estratégias que exploram as 

forças internas da organização em resposta às oportunidades existentes no mercado, e assim, 

busque neutralizar as ameaças externas existentes evitando a fraqueza interna da empresa para 

obter a vantagem competitiva (BARNEY, 1991; BARNEY, 2010). 

Barney (2010) argumenta que diferentes autores têm utilizado diferentes termos para 

descrever e diferenciar um atributo de uma empresa distinguindo entre recursos, capacidades 

e competências podendo ser explicado na teoria. No entanto, segundo o autor, esta distinção 

pode ser mal compreendida e deve ser mais significantes na prática para as empresas. Neste 

sentido, os conceitos-chave de recursos e capacidades na VBR têm sido caracterizados por 

meio de definições e interpretações de maneiras similares ou distintas ao longo do tempo por 

diversos autores. 
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Assim, os termos recursos, capacidades e capacidades organizacionais e dinâmicas são 

tratadas neste projeto de pesquisa de maneira interdependente, considerando que capacidades 

organizacionais ou da empresa exploram, desenvolvem, mudam a base de recursos -  recursos 

e capacidades - para melhoria do desempenho de forma eficiente e eficaz para obtenção de 

vantagem competitiva. 

Helfat e Peteraf (2009) afirmam que a base de recursos, incluem os ativos tangíveis e 

intangíveis e humanos, ou seja, os recursos da empresa, bem como as capacidades que a 

organização possui ou controla, ou tem acesso a uma base preferencial. 

 Penrose (1959) conceitua recursos materiais que podem ser objetos tangíveis 

(instalações, equipamentos, matérias-primas, bens semiprocessados, processados, acabados, 

subprodutos e refugos), e os recursos humanos (de caráter da produção, burocrático, 

administrativo, financeiro, jurídico, técnico e gerencial). Segundo a autora, a diferença 

importante entre os recursos tangíveis e humanos não está em sua durabilidade, mas no fato 

de que os recursos constituem um conjunto de serviços potenciais que, em sua maioria, são 

definidos independentemente de sua utilidade, enquanto o sentido do serviço implica uma 

função ou uma atividade específica. Assim, aponta que a diferença entre as empresas está na 

forma como são combinados os recursos produtivos que ela compõe, utilizados para produção 

de bens e serviços que determina o caráter único da empresa. 

Recursos para Wernerfelt (1984), é compreendido como qualquer coisa que pode ser 

pensada como um ponto forte ou uma fraqueza de uma dada empresa. Segundo o autor, esses 

podem ser considerados como as marcas, conhecimento da tecnologia, o emprego de pessoal 

qualificado, contatos comerciais, maquinaria, procedimentos eficazes, capital. Barney (1991), 

de maneira abrangente, define recursos como todos os ativos, capacidades, processos 

organizacionais, informação, atributos e conhecimentos controlados pela empresa, que 

permitam à empresa idealizar e desenvolver estratégias que aprimorem sua eficiência e 

eficácia.  

 Posteriormente, Barney (2010) classifica os recursos de uma empresa utilizados para 

definir e implementar estratégias, referindo-se à existência de dois tipos: os recursos tangíveis 

e intangíveis. Dessa maneira, o autor busca trazer uma melhor compreensão para utilização 

dos recursos na empresa separando em recursos tangíveis em bens que podem ser vistos e 

quantificados, enquanto os recursos intangíveis são aqueles que se encontram enraizados na 

história da empresa e que se acumularam ao longo do tempo.  
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 Como exemplo de recursos tangíveis identifica-se o ponto de localização da fábrica, a 

capacidade de alavancar capital, equipamentos de produção e acesso a matérias-primas. Nos 

exemplos de recursos intangíveis, são citados os conhecimentos, as ideias, rotinas 

organizacionais, capacidade de inovação, a confiança recíproca entre gerentes e empregados, 

capacidades gerenciais, capacidades científicas, reputação da empresa em relação a seus bens 

e serviços, e as formas pelas quais interage com empregados, clientes e fornecedores 

(BARNEY, 2010). 

 Assim, esses recursos na VBR, segundo Barney (1991; 2001) devem ser controlados 

pela empresa que permitam conceber e colocar em prática suas estratégias de maneira 

eficiente e eficaz. Eles podem ser classificados em três categorias de recursos: 

 1) recursos de capital físico – que incluem a tecnologia física utilizada pela empresa 

(fábrica e equipamentos, localização geográfica e acesso a matéria-prima). 

 2) Recurso de capital humano – treinamento, a experiência, o juízo, a inteligência, 

relacionamento e ideias de gestores e trabalhadores individuais da empresa. 

 3) Capital organizacional – Estrutura de relatório formal da empresa, o planejamento 

formal e informal, o controle e sistemas coordenados e as relações informais entre grupos 

dentro da empresa e entre elas e outras pertencentes ao seu ambiente. 

Segundo Teece, Pisano e Shuen (1997) os recursos são ativos específicos da empresa 

que são difíceis de imitar e, como exemplo, pode-se identificar também os segredos 

comerciais, certas instalações de produção, especializados e a experiência em engenharia. 

Para os autores, esses ativos são difíceis de transferir entre as empresas por causa de custos de 

transação e custos de transferência, e porque os ativos podem conter conhecimento tácito. 

Considera-se, neste estudo, que os recursos tangíveis e intangíveis compreendem a base de 

recursos controlados pela empresa em sua condição de heterogeneidade e de imitabilidade que se 

diferencia dos concorrentes e, consequentemente, para capturar oportunidades de inovação.  

A seguir na seção (2.1.2.2) são apresentados os conceitos de capacidades pautados nos 

pressupostos da VBR. 

 

2.1.2.2 Capacidades  

 

Ao referirem-se as capacidades na VBR Barney (1991, 2001) identifica como sendo 

aquelas que formam um subconjunto dos recursos de uma empresa e são definidas como 

ativos tangíveis e intangíveis que permitem a empresa aproveitar por completo outros 

recursos que controla e estão embutidas dentro de um pacote de recursos.  
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De outra maneira, Hall (1993) classifica capacidades como recursos intangíveis por 

sua característica de ter, ou seja, de posse (patentes, marcas) e capacidades de fazer, ou seja, 

ação (habilidades e competências, “know-how”), enquanto Kristandl e Bonts (2007) entendem 

como um subconjunto de recursos estratégicos que compreende ativos tangíveis e 

capacidades. Já Mahoney e Pandian (1992) destacam que possuir melhores recursos é 

insuficiente para que as empresas alcancem melhores resultados e consideram que são por 

meio das capacidades ou competências distintivas explorando esses recursos que 

desenvolverá melhor desempenho.  

Conforme aponta Newbert (2007) não são os recursos estáticos da empresa que são 

centrais, mas as capacidades e as competências que tem valor são raras, difíceis de imitar e 

insubstituíveis que são essenciais para sua posição competitiva. Newbert (2008) corrobora e 

enfatiza que a empresa não precisa buscar novos recursos e capacidades necessariamente, mas 

deve desenvolver novas maneiras de combiná-las. 

Como observado por Barney (1991; 2001), nem todos os recursos da empresa tem o 

potencial de ser fonte de vantagem competitiva. Assim, as questões, também denominadas de 

atributos, podem ser compreendidas como indicadores que medem quão heterogêneos e 

imóveis são determinados recursos e capacidades, e quão útil estes recursos e capacidades 

serão para gerar a vantagem competitiva (BARNEY, 1991; 2001). Esses recursos para ter este 

potencial devem ter quatro atributos considerados VRIN, conforme indicado no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Classificação dos Recursos - Modelo VRIN 

Recursos VRIN Descrição 

Valioso 
São os recursos que permitem uma empresa formular ou implementar estratégias que 

melhorem sua eficiência e eficácia. 

Raro 
São os recursos que não são possuídos por um grande número de empresas, isto é, não 

controlados por inúmeros concorrentes. 

Imperfeitamente 

imitáveis 

São os recursos que as outras empresas não possuem e não podem ser obtidos com 

facilidade, uma vez que, enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-la ou desenvolvê-

la. 

Não substituíveis 
São os recursos que são insubstituíveis quando não existem recursos equivalentes, ou seja, 

que permitam implementar a mesma estratégia. 

Fonte: Adaptado: Barney (1991) 

 

Posteriormente, esse modelo VRIN foi aprimorado por Barney e Clark (2007), 

tornando-o conhecido como VRIO.  Estes autores preconizam que para que um recurso ou 

uma capacidade de uma organização tenha potencial de criar uma vantagem competitiva, deve 

ter quatro atributos, devendo ser: (a) valioso, no sentido de explorar oportunidades e ou 
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neutralizar ameaças na empresa; (b) raro entre a concorrência; (c) imperfeitamente imitável; 

(d) capaz de ser explorado pelos processos organizacionais da empresa.  

Contudo, Barney (1991) considera que nem todos os recursos possuem relevância 

estratégica paras as empresas e, dessa maneira, alguns recursos podem levá-la a elaborar e 

colocar em prática estratégias que, ao contrário do que é almejado, reduzir a sua eficiência e 

eficácia. Não obstante isso, empresas que exploram os recursos e capacidades que já 

controlam na escolha e implementação de estratégias são as mais propensas a gerar vantagens 

competitivas, ao contrário daquelas que adquirem os recursos e capacidades para então 

poderem implementar uma estratégia em mercados competitivos. 

Diferentemente, Grant (1991) entende capacidades, relativas a empresa, as que 

decorrem do uso de um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis, organizados para realizar 

uma tarefa ou para atingir um objetivo. O autor aborda capacidades de maneira mais 

integrativa e relacionada à aprendizagem e identifica que as capacidades de uma empresa 

representam o que pode ser desenvolvido pelo grupo de recursos que trabalham em conjunto. 

Segundo o autor as capacidades importantes são aquelas que surgem a partir de uma 

integração de capacidades funcionais individuais para a maioria das empresas. 

Outro aspecto observado por Grant (1991) é que as empresas devem harmonizar a 

exploração de recursos existentes com o desenvolvimento dos recursos e capacidades para 

vantagem competitiva. Além disso, a empresa deve alcançar o ponto em que as capacidades 

são aprendidas e aperfeiçoadas por meio da repetição desenvolvendo-se em novas estratégias 

constantemente indo além dos limites de suas capacidades em qualquer momento específico. 

Assim, conforme reforça Grant (1991) o ingrediente chave no relacionamento entre recursos e 

capacidades está na habilidade da organização para alcançar cooperação e coordenação das 

equipes. 

Contudo, Helfat (2000) afirma que ainda há relativamente pouca compreensão de 

como as empresas ao longo tempo conseguem se tornar bem-sucedidas usando as suas 

capacidades, enquanto outras empresas não o fazem. Segundo a autora, essa dificuldade é 

porque ainda não está compreendido como exatamente é que as capacidades das empresas 

surgem, desenvolvem e mudam ao longo do tempo para compreensão das vantagens e 

desvantagens competitivas. 

Helfat (2000) e Helfat e Peteraf (2003) identificam que para compreender as 

capacidades dentro da VBR é necessário identificar os tipos, ligações, combinações, 

interações e mudanças de recursos e capacidades controlados e desenvolvidos ao longo do 
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tempo pela empresa para obter vantagem competitiva. Desse modo, para melhorar a clareza e 

poder explicativo da VBR é necessário distinguir a aquisição e posse, desenvolvimento e 

implantação das capacidades e as ações de integração na empresa (MONTEALEGRE, 2002; 

KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010). 

Dosi, Failo e Marengo (2008) corroboram com esta condição e apontam que a 

limitação no entendimento da capacidade dentro da VBR tem sido porque essa teoria 

pressupõe que o desempenho e vantagem competitiva duradoura implicam na posse e 

desenvolvimento de recursos tangíveis e intangíveis idiossincráticos e difíceis de imitar e não 

nas capacidades que a empresa detém para explorá-la.  

 Neste projeto de pesquisa capacidade é distinguida de duas maneiras: a capacidade 

como um recurso estratégico definido como ativos tangíveis e intangíveis que permitem a 

empresa aproveitar por completo outros recursos que controla e estão embutidas dentro de um 

pacote de recursos integrados; e como a habilidade de agir para explorar a base de recursos 

que a empresa detém e controla para o processo de inovação. 

A seção (2.1.2.3) é discutida habilidades e capacidades da empresa.  

 

2.1.2.3 Habilidade e Capacidade Organizacional 

 

A capacidade organizacional explorada na literatura de gerenciamento estratégico 

envolve compreender quais habilidades que a empresa deve ter para gerir sua estrutura, 

processos, pessoas e recursos que atenda suas necessidades estratégicas e dos clientes para 

obter vantagem competitiva. 

Essa habilidade está diretamente relacionada com a condição da empresa em explorar, 

desenvolver, combinar e mudar seus recursos de maneira eficiente e eficaz, criando valor em 

produtos e serviços para obter diferencial competitivo. 

Capacidade abordada no contexto das organizações tem sido compreendida como 

competência ou habilidade, tendo seu início sob a perspectiva do indivíduo na área de 

recursos humanos (BOYATZIS, 2008). Na literatura de gerenciamento estratégico, é tratada 

como habilidade da empresa para agir, que envolve experiências ligadas à habilidade, 

especialização, inteligência e resolução de problemas (KROGH; ROSS, 1995). 

A capacidade organizacional amplamente utilizada na literatura de gerenciamento 

estratégico tem em seu conceito englobado diferentes termos e significados 
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(MOUSTAGHFIR, 2009). Na Visão Baseada em Recursos – VBR que integra essa área de 

estudo, capacidades tem sido tratado como recursos controlados pela empresa.  

Amit e Schoemaker (1993) definem capacidades como a habilidade da empresa para 

implantar ou combinar seus recursos utilizando processos organizacionais para efetuar um 

determinado fim desejado. Para os autores, essas são baseadas em informações, processos 

tangíveis ou intangíveis que são específicos da empresa e são desenvolvidos ao longo do 

tempo por meio de interações complexas entre seus recursos. 

Um conceito que se aproxima desse entendimento é definido por Helfat e Peteraf (2003) 

como as habilidades que uma organização tem de realizar um conjunto coordenado de tarefas, 

utilizando os seus recursos organizacionais, com o intuito de alcançar um resultado final 

específico. As autoras referem-se à coordenação de tarefas como as que incluem rotinas para 

executar tarefas individuais que implica esforço coordenado de equipes. 

A despeito disso, esta definição trata a questão da habilidade como essência para 

compreensão da capacidade da empresa, conectado com um resultado, ou seja, distingue 

habilidade de recurso intangível ou de um ativo da empresa. Sobre o resultado final específico 

neste conceito, não obstante isso, alguns autores da VBR falam em eficiência e eficácia 

(BARNEY, 1991; PETERAF; BARNEY, 2003) e outros na visão de criação de valor 

(BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; BOWMAN; AMBROSINI, 2000; BOWMAN; 

AMBROSINI, 2007). 

Neste sentido, tarefas estão ligadas as atividades que são realizadas na empresa e podem 

ser transferidas de uma unidade para outra e podem contribuir coletivamente para resolver 

uma determinada tarefa (HELFAT; PETERAF, 2003; IDEN, 2012). Segundo Iden (2012), 

mais do que identificar um processo individual, seu fluxo de trabalho ou a sequência de 

tarefas, é preciso capacidade de coordenação e gerenciamento destes fluxos, processos e 

produtos, resolução de problemas, atendimento das necessidades dos clientes e melhoria do 

inter-relacionamento como os que são desenvolvidos em práticas de qualidade por algumas 

empresas. 

Posterior a esta abordagem, Helfat et al. (2007) tratam a capacidade de uma empresa 

como: a) a que incorpora o conhecimento de indivíduos e equipes para desempenhar uma 

tarefa ou conjunto de tarefas, b) a que envolve a integração de ativos tangíveis e intangíveis, 

conhecimento e habilidades a fim de desempenhar uma tarefa e, c) como um pacote integrado 

que provem habilidade técnica e habilidade evolucionária. 
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Alguns dos elementos que compõe a capacidade e contribuem para a compreensão da 

condição gerencial podem estar em várias habilidades que a empresa detém. Essas habilidades 

podem compreender as que estão relacionadas com as de: utilizar e combinar seu pacote de 

recursos (ativos tangíveis e de recursos humanos) para entregar serviços que contribuam para 

o desempenho, crescimento e expansão (PENROSE, 1959); desenvolver melhores produtos e 

serviços e baixos preços do que os competidores, incorporar inovação tecnológica em 

operações e manufatura, gerir pessoas, finanças, estratégia e tecnologia (ULRICH; LAKE, 

1991);  integrar e desenvolver as capacidades locais e de conhecimento para resolução diária 

de problemas da empresa (HENDERSON; COCKBURN, 1994); produzir produtos e sistemas 

de distribuição (COYNE, 1986); desenvolver e implantar recursos (MONTEALEGRE, 2002);  

fornecer produtos de alto desempenho e oferecer qualidade consistente (O'REGAN; 

GHOBADIAN, 2004);  compartilhar conhecimento, entender as necessidades e relacionar 

com clientes (BATTOR; ZAIRI; FRANCIS, 2008). 

As capacidades têm sido um dos recursos importantes que segundo Penrose (1959) 

dão significado aos ativos. Neste sentido, compreender as capacidades e a forma como são 

combinados com outros ativos dentro da empresa tornam-se necessários para obtenção de 

vantagem competitiva (WERNEFELT, 1984). Além disso, as capacidades de uma empresa 

são abordadas como uma forma de pensar a heterogeneidade e vantagem competitiva 

sustentável em gestão estratégica (BARNEY, 1991; HEIMERICKS et al., 2009) e se busca 

explicar o diferencial do desempenho da empresa pelas capacidades heterogêneas (BARNEY, 

1991; HOPPES; MADSEN, 2008). 

Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) apontam que existe uma lacuna sobre a 

abordagem de capacidades dentro da VBR, porque seus processos de desenvolver e 

implementar recursos são tratados como os próprios recursos, levando a pensar em termos de 

sua posse, em vez de em termos de integração e aplicação na empresa que melhorem sua 

capacidade organizacional. 

 No entanto, as capacidades não são algo que pode ser rapidamente produzido pelos 

mercados, ou seja, a empresa diferencia-se pela forma singular de organizar suas atividades 

diferentemente dos mercados tornando a capacidade um ativo que deva ser construído pela 

empresa, porque não pode ser comprada (TEECE, 1982; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Segundo Teece, Pisano e Shuen (1997) competências ou capacidades é considerada 

como o núcleo fundamental de negócios de uma empresa. Essas são consideradas essenciais e 

devem diferenciar-se de seus concorrentes por meio de seus produtos e serviços ofertados. Os 
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autores argumentam que o valor das competências essenciais pode ser reforçado pela 

combinação com os ativos complementares apropriados e seu grau de distinção depende de 

quão bem-dotado a empresa é em relação aos seus concorrentes, e sobre como é difícil para os 

concorrentes para replicar essas competências. 

Desta maneira, a orquestração de recursos discutida por (HELFAT, et al., 2007) e 

gerenciamento de ativos (SIRMON; HITT; IRELAND, 2007) identificam não somente a 

necessidade do portfólio de recursos, mas principalmente, a necessidade de agregação e 

alavancagem destes recursos em capacidades para obter vantagem competitiva (SIRMON et 

al., 2011). 

 As empresas que tem a capacidade de selecionar maneiras de obter novas capacidades 

por meio de seu desenvolvimento interno, ou seja, atividades internas, ou por fontes externas 

como aquisições e alianças, podem renovar suas capacidades de forma mais eficaz e obter 

vantagens de desempenho em longo prazo (CAPRON; MITCHELL, 2009). Porém, as 

empresas têm tido dificuldades para discriminar as condições que atendam às que se adequam 

ao desenvolvimento interno e aqueles que se adequam as fontes externas para obtenção de 

novas capacidades (JACOBIDES; BILLINGER, 2006; CAPRON; MITCHELL, 2009). 

Neste estudo, entende-se que capacidades que uma empresa detém e controla são 

utilizados para organizar e gerir um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis que fazem 

parte da base de recursos da organização para realizar uma tarefa ou para atingir um objetivo 

específico. Compreende-se que este objetivo neste estudo é de a empresa identificar 

capacidades que são relevantes na inovação aberta a ser discutida adiante.  

Na próxima seção (2.2) é estudada a abordagem de capacidades dinâmicas para a 

compreensão no estudo de inovação aberta, objeto deste estudo. 

 

2.2 Capacidades Dinâmicas 

 

Na abordagem das capacidades dinâmicas, mais importante que o estoque atual de 

recursos (VBR) tem sido a capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas 

configurações capazes de gerar fontes adicionais de rendas (VASCONCELOS; CYRINO, 

2000). Segundo os autores, a alteração das condições ambientais tem mudado também os 

recursos essenciais que garantiam a sobrevivência e o desempenho econômico diferenciado 

das empresas. Consequentemente, a antecipação dessas transformações nos portfólios de 
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recursos propicia às empresas a possibilidade de continuação da vantagem competitiva 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Trott (2012) observa que a abordagem de capacidades dinâmicas vê tanto o ambiente 

externo quanto o interno como dinâmicos. Segundo o autor, o ambiente externo está em 

constante mudança, na medida em que diferentes agentes nele se movimentam, e o ambiente 

interno também se movimenta continuamente. 

Na corrente das capacidades dinâmicas, as premissas são mais realistas que as 

estruturas cognitivas dos agentes econômicos - análise externa do ambiente - e das decisões 

estratégicas das firmas - análise interna das empresas (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 As críticas a Visão Baseada em Recursos - VBR tem sido pela análise estática dos 

recursos individuais (PRIEM; BUTLER, 2001) porque não considera o ambiente dinâmico de 

mudanças e inovações e sua capacidade de renovar competências (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997). Como apontado por Penrose (1959), o caráter específico dos recursos é 

encontrado na sua configuração, ou seja, em seu arranjo entre vários recursos de maneira 

interdependentes. 

Conforme apontam Teece, Pisano e Shuen (1997), capacidades no gerenciamento 

estratégico enfatizam apropriadamente a condição de adaptação, integração e reconfiguração 

de habilidades, recursos e competências funcionais que correspondam às exigências do 

ambiente de mudança e, assim, tem sido tratada como capacidades dinâmicas.  

Ao considerar a necessidade de competências para responder ao ambiente dinâmico e 

de inovação das empresas em resposta ao ambiente estático da VBR, estudos tem voltado à 

identificação das fontes de vantagem competitiva que residem nas capacidades e habilidades 

gerenciais (TIDD; BESSANT, 2015).  

Essas capacidades e habilidades de gestão são necessárias para que as empresas 

consolidem oportunidades tecnológicas e de mercado para identificar, desenvolver, explorar, 

coordenar e integrar mudanças que sejam difíceis de imitar pela concorrência (PRAHALAD; 

HAMEL, 1990) e criem valor para o cliente (BARNEY, 1991; TEECE, 2007; BOWMAN; 

AMBROSINI, 2010; CHESBROUGH, 2012; CHESBROUGH; BRUNSWICKER, 2014).  

Essa capacidade gerencial tem sido tratada na abordagem de capacidades dinâmicas 

consideradas como fonte de vantagem competitiva para explorar capacidades em ambientes 

dinâmicos (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, TEECE, 2007). Uma capacidade para ser 

estratégica deve estar a serviço de uma necessidade do cliente, ser única e ser de difícil 

reprodução (BARNEY, 1991; TEECE; PISANO, 1994). Assim, capacidades dinâmicas 
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refletem a habilidade da organização para alcançar novas e inovadoras formas de vantagem de 

acordo com a dependência de caminho competitiva e posição de mercado (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997). 

Conforme apontam Teece, Pisano e Shuen (1997), o termo "dinâmico" refere-se à 

capacidade de renovar competências de modo a alcançar a congruência com o ambiente de 

negócios em constante mudança; certas respostas inovadoras são necessárias quando o tempo 

de colocação no mercado e tempo são críticos, a taxa de mudança tecnológica é rápida, e a 

natureza da concorrência futura e comercialização são difíceis de determinar. O termo 

"capacidades" enfatiza o papel chave da administração estratégica em adaptar, integrar e 

reconfigurar habilidades internas e externas organizacionais, recursos e competências 

funcionais para corresponder às exigências de um ambiente em mudança. 

 Capacidades dinâmicas são vistas como a habilidade da empresa para levar o ato de 

equilíbrio entre continuidade e mudança nas suas capacidades que deve ser desenvolvida de 

forma eficaz e competitiva (DOSI; FAILLO; MARENGO, 2008). Neste sentido, capacidades 

da empresa busca redefinir e modificar a base de recursos em ambientes dinâmicos 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000; WINTER, 2003; HELFAT et al., 2007) para compreender 

como as empresas sustentam vantagem competitiva em ambiente de mudança (TEECE, 2007; 

HELFAT; PETERAF, 2009). 

No entanto, capacidade dinâmica ainda está em estágio de desenvolvimento, e o 

trabalho de pesquisa tem sido principalmente conceitual e focado em questões de nível 

fundamentais, incluindo a definição do termo, uma vez que existem muitos tipos diferentes de 

capacidades dinâmicas, a definição tem sido sempre intencionalmente de maneira ampla 

(HELFAT; PETERAF, 2009). 

Helfat et al. (2007, p. 1) definem capacidade dinâmica “como sendo a capacidade de 

uma organização em criar, estender ou modificar sua base de recursos propositadamente”. 

Segundo os autores, a palavra proposital indica um grau mínimo de intencionalidade para que 

se possa distinguir uma capacidade (dinâmica ou não) de pura sorte. Assim, esta intenção e 

esforço gerencial está associada a um desenvolvimento (produto, processo, serviço) para uma 

finalidade específica, ou seja, para atender a uma oportunidade de mercado percebido. No 

entanto, os autores observam que as intenções de mudança são frequentemente difusas e 

amplas que quaisquer mudanças observadas subsequentemente e consiste em mudanças 

incrementais podendo ser menos disruptivas. 



41 

 

Já, Teece (2007) define capacidade dinâmica como a capacidade que permite as 

empresas criar, implantar e proteger os ativos intangíveis para suportar um desempenho 

superior do negócio no longo prazo.  

Em outro ponto de vista, com foco em processos da empresa, Eisenhardt e Martin 

(2000) abordam o tema capacidades dinâmicas considerando o entendimento de que esses são 

utilizados os recursos específicos nos processos de integrar, reconfigurar, obter e liberar 

recursos para igualar e até mesmo criar uma mudança de mercado. De outra maneira, Winter 

(2003) define as capacidades dinâmicas como aqueles que operam para estender, modificar ou 

criar capacidades comuns. 

 Não obstante isso, Barreto (2010) revisa a literatura relacionada à capacidade dinâmica 

e afirma que inúmeras críticas têm sido feitas a abordagem de capacidades dinâmicas, dado a 

limitação voltada à necessidade de pesquisas adicionais, a fim de encontrar maior clareza de 

definições do que elas são. Essa limitação é devido ao baixo suporte de testes empíricos e de 

construção (BOWMAN; AMBROSINI, 2010), a identificação dos tipos e os efeitos de 

ambientes, a atenção aos pressupostos subjacentes de racionalidade gerencial e limitada e 

hipóteses de contingências (BARRETO, 2010). 

 No entanto, Barreto (2010) sugere uma definição de capacidades dinâmicas que busca 

acomodar antigas e novas definições e tenta superar algumas de suas limitações. Segundo o 

autor (p. 271), capacidade dinâmica “é o potencial da empresa para resolver problemas de 

forma sistemática, formadas por sua propensão a sentir oportunidades e ameaças para tomar 

decisões oportunas e orientadas para o mercado e para mudar sua base de recursos”. 

Capacidade dinâmica é uma fonte de vantagem competitiva que enfatiza dois aspectos 

segundo Teece e Pisano (1994). Primeiro, refere-se ao caráter inconstante do meio ambiente, 

segundo, enfatiza o papel chave da administração estratégica em adaptar, integrar e 

reconfigurar as competências internas e externas organizacionais, recursos e competências 

funcionais em relação a mudanças no ambiente e, terceiro, concentração sobre as 

especificidades do desenvolvimento de capacidades específicas à empresa e da maneira em 

que as competências são renovadas para responder às mudanças no ambiente de negócios. 

Conforme apontam Teece, Pisano e Shuen (1997) um passo fundamental na 

construção de uma estrutura conceitual relacionado com capacidades dinâmicas é identificar 

as bases sobre as quais vantagens distintivas e difíceis de replicar podem ser construídas, 

mantidas e melhoradas. Segundo os autores, o que é distintivo acerca das capacidades e 

competências das empresas são as formas de organizar e fazer as coisas que não podem ser 
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alcançados apenas usando o sistema de preços para coordenar a atividade, ou seja, 

capacidades não são facilmente adquiridas em fatores de mercado. 

Assim, segundo Teece (1997) as capacidades da empresa precisam ser compreendidas 

em termos de estruturas organizacionais e processos gerenciais que suportam a atividade 

produtiva que podem ser identificadas em várias classes de fatores divididas em três 

categorias e demonstrada na Figura 3:  

1) Processos gerenciais e organizacionais - referem-se à forma como as coisas são 

feitas na empresa, ou o que poderia ser referido como suas rotinas, ou padrões de 

prática atual e aprendizagem; 

2) Posição - refere-se a suas atuais dotações específicas de tecnologia, propriedade 

intelectual, ativos complementares, base de clientes e das suas relações externas 

com fornecedores e complementadores e,  

3) Caminhos - referem-se às alternativas estratégicas disponíveis para a empresa, 

bem como a presença ou ausência de retornos crescentes e dependências de 

caminho de atendimento (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; TEECE, 2007). 

 

Figura 3 - Classes de Fatores – Caminhos, Posições e Processos 

 

Fonte: Teece, Pisano e Shuen (1997) 

 

Segundo os autores, a essência das competências e capacidades é incorporada em 

processos organizacionais em uma das três categorias de classes de fatores. Assim, a 

vantagem competitiva das empresas se encontra com os seus processos de gestão e de 

organização, em forma por sua posição de ativos (específica), e os caminhos disponíveis para 

ele. Conforme apontam Helfat e Peteraf (2009) processos organizacionais desempenham um 

papel central em capacidades dinâmicas. 
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Os processos organizacionais dividem-se em três funções: 1) coordenação / integração 

(um conceito estático); 2) aprendizagem (um conceito dinâmico); e 3) reconfiguração (um 

conceito transformacional) (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). A coordenação e integração 

deve ser desenvolvida internamente de forma eficiente e eficaz para gerir as atividades nas 

estruturas organizacionais (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; TEECE, 2007).  

Eisenhardt e Martin (2000) afirmam que capacidades dinâmicas são as rotinas 

organizacionais e estratégicos pelas quais as empresas alcançam novas configurações de 

recursos, ou seja, de maneira geral, as capacidades dinâmicas são melhor conceituadas como 

ferramentas que manipulam configurações de recursos. 

 Segundo os autores, capacidades dinâmicas consistem de vários processos como em 

alianças, desenvolvimento de produtos e tomada de decisões estratégicas e tem seu valor 

identificado para a vantagem competitiva residente na sua capacidade de criar, integrar, 

recombinar e liberar na alteração da base de recursos da empresa conforme mostra a Figura 4. 

Os autores, argumentam que, em mercados moderadamente dinâmicos, rotinas na 

forma de capacidades dinâmicas são incorporados em conhecimento cumulativos existentes 

que envolvem a análise utilizando o conhecimento existente seguido de sua implementação. 

Em contraste, quando os mercados são altamente dinâmicos, capacidades dinâmicas 

são dependentes extensivamente de novos conhecimentos criado para situações específicas. 

Dessa maneira, as rotinas são propositadamente simples para permitir a adaptação emergente 

e são semiestruturadas, iterativas, cognitivamente conscientes, não linear e mais frágeis 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

 

Figura 4 - Recursos, Processos e Configuração de Recursos 

 

 

Fonte: Eisenhardt e Martin (2000) 
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Teece (2007) propõe capacidades necessárias para sustentar o desempenho 

empresarial superior em uma economia aberta e ambiente com rápida inovação e fontes 

dispersas globalmente de invenção, inovação e capacidade de produção. O autor destaca que 

empresas com fortes capacidades dinâmicas são intensamente empresarial, e dessa maneira, se 

adaptam a ecossistemas de negócios que dão forma por meio da inovação e da colaboração 

com outras empresas, entidades e instituições. 

Neste sentido, o autor propõe para efeito de análise que capacidades dinâmicas (CD) 

sejam desagregadas em capacidade (1) para detectar e adaptar ameaças e oportunidades, (2) 

para aproveitar as oportunidades, e (3) para manter a competitividade através da 

intensificação, combinação, proteção e, quando necessário, reconfiguração dos ativos 

tangíveis e intangíveis da empresa, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 - Capacidade Dinâmica e Desempenho da Empresa 

  

 

Fonte: Teece (2007) 

 

Conforme aponta Teece (2007), há um reconhecimento emergente pelos gestores que 

os alicerces do sucesso empresarial transcendem simplesmente a questão produtiva em 

pesquisa e desenvolvimento - P&D. A busca tem sido na introdução de novos produtos, na 

adoção de melhores práticas na oferta de produtos e serviços de qualidade. Não obstante, os 

autores sugerem que a empresa inovadora além de investir em P&D e desenvolver e proteger 

sua propriedade intelectual deve também gerar e implementar as inovações organizacionais e 

gerenciais complementares necessários para alcançar e sustentar a competitividade. 

Para Helfat e Peteraf (2007) a lógica da cadeia básica de capacidade dinâmica e 

desempenho da empresa a partir dos estudos de Teece, Pisano e Shuen (1997), Eisenhardt e 
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Martin (2000) e Teece (2007) compartilham de maneira semelhante o seu entendimento de 

que os processos organizacionais desempenham um papel central em capacidades dinâmicas. 

Camargo e Meirelles (2012) desenvolveram um modelo integrador das diversas 

definições sobre capacidades dinâmicas e as classificaram em duas visões: 1) como um 

conjunto de comportamentos, habilidades e capacidades organizacionais – que integrados 

criam as capacidades dinâmicas na organização e 2) como processos e rotinas que a 

organização utiliza para alcançar vantagem competitiva. 

Os autores propões uma definição do constructo de capacidades dinâmicas com base 

nas diferentes visões de diferentes autores que fazem uso de três elementos componentes no 

geral: i) comportamentos e habilidades; ii) rotinas e processos; iii) mecanismos de 

aprendizagem e governança do conhecimento. Assim, conforme a Figura 6 os autores 

propõem que à articulação destes elementos e mecanismos de suporte das capacidades 

dinâmicas resulta num modelo conceitual de capacidades dinâmicas identificados a partir de 

uma hierarquia de capacidades. 

 

Figura 6 - Modelo Integrado de Capacidades Dinâmicas: Comportamentos, Habilidades e 

Mecanismos de Aprendizagem e Governança do Conhecimento 

 

Fonte: Camargo e Meirelles (2012) 
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A busca de vantagem estratégica tem sido focada nos últimos anos por meio da 

integração de atividades e de tecnologias externas que desafiam a capacidade de gestão para 

combinar, recombinar, configurar e reconfigurar os recursos e capacidades de fora da 

empresa. Desse modo, essa necessidade crescente pode ser identificada pelas alianças e 

parcerias estratégicas, a empresa virtual e relações fornecedor – comprador, redes e 

colaboração tecnológica tem evidenciado esta importância desta fonte de integração externa 

para aprender, reconfigurar e transformar o ambiente interno da empresa (TEECE, 2007, 

2014, CHESBROUGH, 2003, 2006). 

O Quadro 2 mostra uma síntese dos conceitos de capacidade dinâmica identificados 

neste estudo. 

 

Quadro 2 – Conceitos de Capacidade Dinâmica Identificadas na Literatura 

 
Autores Conceitos 

Teece; Pisano; Shuen (1997) Capacidades no gerenciamento estratégico enfatizam apropriadamente 

a condição de adaptação, integração e reconfiguração de habilidades, 

recursos e competências funcionais que correspondam às exigências do 

ambiente de mudança. 

Refletem a habilidade da organização para alcançar novas e inovadoras 

formas de vantagem de acordo com a dependência de caminho 

competitiva e posição de mercado. 

Vasconcelos; Cyrino (2000) Capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas 

configurações capazes de gerar fontes adicionais de rendas. 

Dosi; Failo; Marengo (2008) A habilidade da empresa para levar o ato de equilíbrio entre 

continuidade e mudança nas suas capacidades que deve ser 

desenvolvida de forma eficaz e competitiva. 

Helfat et al. (2007, p. 1) “Como sendo a capacidade de uma organização em criar, estender ou 

modificar sua base de recursos propositadamente”. 

Teece (2007) A capacidade que permite as empresas criar, implantar e proteger os 

ativos intangíveis para suportar um desempenho superior do negócio 

no longo prazo. 

Eisenhardt; Martin (2000) São utilizados os recursos específicos nos processos de integrar, 

reconfigurar, obter e liberar recursos para igualar e até mesmo criar 

uma mudança de mercado. De outra maneira, são as rotinas 

organizacionais e estratégicos pelas quais as empresas alcançam novas 

configurações de recursos, ou seja, de maneira geral, as capacidades 

dinâmicas são melhor conceituadas como ferramentas que manipulam 

configurações de recursos. 

Winter (2003) Como aqueles que operam para estender, modificar ou criar 

capacidades comuns. 

Barreto (2010, p. 271) “É o potencial da empresa para resolver problemas de forma 

sistemática, formadas por sua propensão a sentir oportunidades e 

ameaças para tomar decisões oportunas e orientadas para o mercado e 

para mudar sua base de recursos”. 

Camargo; Meirelles (2012) 1) como um conjunto de comportamentos, habilidades e capacidades 

organizacionais – que integrados criam as capacidades dinâmicas na 

organização e 2) como processos e rotinas que a organização utiliza 

para alcançar vantagem competitiva. 

 

Fonte: Vários autores 
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Desde a apresentação do primeiro conceito de capacidade dinâmica atribuída por 

Teece e Pisano (1994), posteriormente Teece (2007) e Teece (2014) passam a explorar e 

apontar como alternativas a inovação aberta – Open Innovation para que as empresas possam 

expandir e inovar seu modelo de negócio adaptando-se ao ambiente utilizando redes, alianças 

e parcerias como forma de atender às necessidades atuais e futuras. 

Para efeito desta pesquisa entende-se por capacidades dinâmicas as habilidades que as 

empresas detêm para propositadamente buscar e gerar ideias, desenvolver e selecionar ideias e 

implementar e comercializar as ideias (processos, produtos e serviços) por meio da 

aprendizagem, combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e transformação 

da sua base de recursos e capacidades em seu ambiente interno da empresa. 

 

2.2.1 Tipos de Capacidades Dinâmicas Identificados na Literatura 

 

Capacidades dinâmicas podem ser reconhecidas em processos como desenvolvimento 

de novos produtos, alianças, fusões e aquisições e em tomadas de decisões estratégicas 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). Segundo os autores, o seu reconhecimento pode se dar em 

diferentes mercados, ou seja, mercados moderadamente dinâmicos e de alta velocidade. Em 

mercados moderados, capacidades dinâmicas são identificadas em processos estáveis com 

resultados previsíveis. Em contraste, em mercados dinâmicos de maior volatilidade são mais 

experienciais, tomam a forma de processos instáveis simples que dependem rapidamente da 

criação de novos conhecimentos e execução iterativa para produzir adaptabilidade, mas com 

resultados que podem ser imprevisíveis (WANG; AHMED, 2007). 

No entanto, Eisenhardt e Martin (2000) apontaram que capacidades dinâmicas podem 

ser comuns entre empresas eficazes, ou seja, podem estar arraigadas no que tem sido chamado 

de "melhores práticas". Sendo assim, capacidades dinâmicas têm maior equifinalidade, 

homogeneidade e substituibilidade entre as empresas e mecanismos de aprendizagem 

orientam a evolução das capacidades dinâmicas e estão na base da dependência de caminho 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Capacidades dinâmicas podem ser baseadas no conhecimento conforme proposto por 

Denford (2013). O autor organizou as capacidades dinâmicas em três dimensões – fonte 

interna/externa, foco em exploration/explotation e capacidade combinativa/absortiva para 

formar oito tipologias de capacidades dinâmicas. Segundo o autor, essas capacidades 

dinâmicas podem ser empregadas por empresas para integrar, construir e reconfigurar as suas 
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capacidades organizacionais. Os oito tipos de capacidades dinâmicas baseadas no 

conhecimento são identificados a seguir de acordo com Denford (2013): 

 Criação - reflete a exploração interna de uma empresa para novos conhecimentos por 

meio da combinação e interação. 

 Integração - reflete a exploração de uma empresa de novos conhecimentos por meio 

do reconhecimento, transferência, absorção e aplicação do conhecimento interno em 

novas atividades organizacionais. 

 Reconfiguração – reflete a mudança na posição do ativo de conhecimento por meio da 

combinação de diferentes recursos para transformar em face às mudanças ambientais 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Esta capacidade dinâmica coordena o acúmulo 

de conhecimento por meio da combinação, ampliação e exploração de know-how pré-

existente na empresa a partir de relacionados processos técnico e de negócios para 

construir pacotes de conhecimento (HELFAT, 1997). 

 Replicação - envolve a exploração interna do conhecimento a ser absorvido pela 

empresa. 

 Desenvolvimento – reflete o conhecimento em um contexto de aliança para designar 

acordos conjuntos de P&D como uma forma prevalente para a criação de novos 

conhecimentos de maneira cooperativa. 

 Assimilação - envolve a exploração externa para novos conhecimentos para ser 

absorvido pela empresa. 

 Sintetização – envolve a exploração externa de conhecimento para ser combinados na 

empresa dentro do contexto de uma aliança. 

 Imitação – envolve obter conhecimento externo para a empresa, permitindo que a 

organização absorva o conhecimento de outra empresa sem realizar a mesma história 

de seus concorrentes. 

 

Amit e Zott (2014) sugerem que o processo de design de modelo de negócio pode ser 

considerado uma capacidade dinâmica. A capacidade dinâmica relacionada com o design do 

modelo de negócios pode não ser específica de uma empresa, mas o centro da empresa, e 

pode estar ancorado em uma empresa focal como também envolver os seus parceiros e seus 

clientes (AMIT; ZOTT, 2014).  

Conforme sugerem os autores, as atividades envolvidas nas etapas do processo de 

design, à luz do paradigma de capacidades dinâmicas, correspondem à "apreensão", conjunto 
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de capacidades de ordem superior que envolve estruturas da empresa de projetos e 

procedimentos. 

Ambrosini, Bowman e Collier (2009) sugerem que existem três níveis de capacidades 

dinâmicas que estão relacionados com os gestores na percepção do dinamismo do ambiente de 

mudança. Segundo os autores, no primeiro nível são encontradas capacidades dinâmicas 

incrementais. Essas capacidades segundo eles, estão relacionadas com a melhoria contínua da 

empresa, ou seja, na base de recursos.  

Ambrosini, Bowman e Collier (2009) compreendem em um segundo nível a 

capacidade dinâmica de renovação, ou seja, aquelas que atualizam, adaptam e aumentam a 

base de recursos. No terceiro nível estão as capacidades dinâmicas regenerativas, ou seja, são 

aquelas que impactam não sobre a empresa – base de recursos -, mas em seu conjunto atual de 

capacidades dinâmicas, ou seja, mudam a maneira como a empresa altera sua base de 

recursos. Para os autores, capacidades dinâmicas não tem que ser desenvolvidas apenas 

internamente, mas podem advir de fontes externas. 

Wang e Ahmed (2007) identificam três tipos como os principais fatores componentes 

de capacidade dinâmicas: capacidade de adaptação, absorção e de inovação. Essas 

capacidades são os fatores e componentes mais importantes de capacidades dinâmicas no 

apoio da capacidade da empresa para integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus recursos e 

capacidades em linha com as mudanças externas (WANG; AHMED, 2007).  

Conforme afirmam os autores, as três capacidades – adaptação, absorção e de 

inovação - são três componentes que estão correlacionados, porém conceitualmente 

distintos. A capacidade adaptativa ressalta a capacidade da empresa de se adaptar em tempo 

hábil por meio da flexibilidade e alinhamento de recursos e capacidades com as mudanças 

ambientais. Dessa maneira, o foco de capacidade adaptativa passa a ser o alinhamento das 

capacidades organizacionais internos com fatores ambientais externos (WANG; AHMED, 

2007).  

Na capacidade de absorção, segundo Wang e Ahmed (2007), a importância está na 

tomada do conhecimento externo para combinar com o conhecimento interno e absorver para 

o uso interno. Já na capacidade inovadora, para os autores, tem a união efetiva da inovação 

inerente de uma empresa na vantagem baseada no mercado em termos de novos produtos e/ou 

mercados. De fato, a capacidade inovadora explica as ligações entre os recursos de uma 

empresa e capacidades com o seu produto-mercado (WANG; AHMED, 2007).  
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Wang e Ahmed (2007) no entanto, questiona se as empresas desenvolvem capacidades 

semelhantes ao longo do tempo? Segundo os autores, a resposta é que o caminho da criação 

das capacidades não é universal entre as empresas, e, portanto, o resultado do 

desenvolvimento de capacidades passa ser diferente entre elas que tendem a desenvolver 

capacidades como as que são dirigidas pelo estabelecido em suas estratégias.  

Em suma, o desenvolvimento de capacidades é um resultado de capacidades 

dinâmicas, muitas vezes dirigida por estratégia da empresa (WANG; AHMED, 2007). Assim, 

conforme apontam os autores, existe pouca clareza nas ligações entre processos específicos da 

empresa e os pontos comuns de capacidades dinâmicas das empresas. 

Dixon, Meyer e Day (2014) identificaram dois tipos distintos de capacidades 

dinâmicas que são fundamentais para a transformação organizacional. Segundo os autores, a 

primeira capacidade dinâmica é a de adaptação que está relacionada com rotinas de 

exploração de recursos e implantação, que são apoiados por aquisição, internalização e 

disseminação do conhecimento existente, bem como a reconfiguração de recursos, de 

desinvestimento e de integração. 

A segunda capacidade dinâmica é a de inovação que dizem respeito à criação de novas 

capacidades através de processos de exploração e criação de caminhos, que são apoiados por 

pesquisa, a experimentação e assunção de riscos, bem como a seleção de projetos, 

financiamento e implementação (DIXON; MEYER; DAY, 2014). 

Segundo os autores, o sequenciamento dos dois tipos de capacidades dinâmicas – 

adaptativa e de inovação – podem ajudar a organização, tanto para garantir vantagem 

competitiva a curto prazo e para criar a base de uma vantagem competitiva de longo prazo.  

Capacidade dinâmica de inovação “são capacidades operacionais que incluem 

processos de aprendizagem organizacional e rotinas enraizadas em conhecimento em 

inovação que envolvem a transformação dos recursos e rotinas de conhecimento em inovação 

de uma empresa (CHENG; CHEN, 2013, p. 445). Os autores sugerem que as empresas devem 

investir fortemente no desenvolvimento de capacidades dinâmicas de inovação nas empresas 

que implicam em maior nível de complexidade e pode exigir novas capacidades da base de 

conhecimento e de inovação. 

Neste estudo entende-se que novas capacidades dinâmicas devem ser identificadas e 

desenvolvidas na inovação aberta, além das capacidades dinâmicas já identificadas. Na 

próxima seção (2.3) busca-se a compreensão sobre inovação. 
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2.3 Inovação 

 

Desde Schumpeter (1934; 1943) e Penrose (1959) a inovação tem sido identificada 

como um recurso relevante para obtenção de lucro e crescimento e a capacidade da empresa 

de geri-la (CANTWELL, 2001).  

Ao longo do século XX aos dias atuais a inovação evoluiu da ciência em instalações em 

produção de grande escala com grande foco em pesquisa e desenvolvimento (P&D) interno 

nos processos de invenção e inovação e de especialização de competências para inovação de 

base científica combinada com as tecnologias de informação e comunicação em instalações 

informatizadas e produções flexíveis com acumulação de capacidades tecnológicas 

(CANTWELL, 2001). 

Neste contexto, as P&D internas tem sido cada vez mais direcionada para benefícios 

emergentes de combinação de novas e mais complexas diversificação tecnológica para o 

desenvolvimento de competências tecnológicas por meio de redes internas de empresas 

internacionais dependendo cada vez mais de inovação organizacional e novos tipos de 

capacidades de gestão (CANTWELL, 2001).  

Segundo Drucker (1985) a inovação é vista como ferramenta ou instrumento usado por 

empresários para explorar a mudança como uma oportunidade capaz de ser aprendido, assim 

como a ser praticada. Segundo o autor, a inovação é desenvolvida como uma prática baseada 

em quando, onde e como olhar de maneira sistemática para as oportunidades e como julgar as 

chances de seu sucesso ou os riscos associados ao seu fracasso. Assim, a inovação vista de 

maneira sistemática consiste na busca intencional e organizada de mudanças e a análise das 

oportunidades que essas mudanças podem oferecer para a inovação tanto econômica como 

social (DRUCKER, 1985).  

 No entanto, a identificação de oportunidades, ameaças, restrições e mudanças no 

ambiente – socioeconômico, legislação, concorrência, desenvolvimento de produtos, 

revolução tecnológica, mercado – requer capacidades da empresa para gerir a inovação de 

produtos, serviços e processos diferenciados e difíceis de imitar para obter vantagem 

competitiva (TIDD; BESSANT, 2015). 

 Como observado por Abernath e Clark (1985) modos de inovação e uso afetam a 

obtenção de vantagem competitiva que depende de aquisição ou desenvolvimento de 

habilidades particulares, relacionamentos e recursos. Os autores sugerem um mapa de 
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“transilience” – inovação para competição – que é “a capacidade de influenciar os recursos, 

competências e conhecimentos existentes na empresa”.  

Esse mapa compõe (inovação arquitetural, inovação de nicho de mercado, inovação 

regular e inovação revolucionário) que representam preferências de inovação e tendências. 

Desse modo, estão associados com diferentes mudanças de ambientes competitivos que 

requer diferentes habilidades organizacionais e gerenciais para combiná-los pela empresa 

(ABERNATH; CLARK, 1985). O Quadro 3 mostra uma lista de ingredientes competitivos 

relacionados com a inovação. 

 

Quadro 3 - Inovação e Competência da Empresa 

 
Inovação e competência da empresa 

Domínio da atividade 

inovativa – capacidades 

Extensão do impacto da inovação 

 

Contribuições para a melhoria do 

valor ou aplicabilidade das 

competências existentes da empresa 

(Conservador e disruptiva) 

I – Tecnologia/Produção 

Design/forma de 

realização da tecnologia 

Melhora/aperfeiçoamento  

Design estabelecido 

Oferta de novo design/radical 

Forma de realização oriunda do 

passado 

Organização/Sistema de 

produção 

 

Fortalece o existente 

Estrutura 

 

Faz a estrutura existente obsoleta 

Demanda de novo sistema, 

procedimentos, organização 

Competências (trabalho, 

gerencial, técnica) 

Estende-se a viabilidade de habilidades 

existentes 

Destrói o valor da expertise existente 

Relações 

fornecedores/materiais 

 

Reforça a aplicação de 

materiais/fornecedores correntes 

 

Extensa substituição de materiais; 

abertura de novas relações com novos 

fornecedores 

Bens de capital 

 

Estende o capital existente 

 

Extensiva substituição existente 

Capital com novos tipos de 

equipamento 

Conhecimento e 

experiência de base 

Constrói sobre uma reforçada 

aplicabilidade de conhecimentos 

existentes 

Estabelece novas ligações 

Disciplina científica/destrói valor 

existente da base de conhecimento 

II – Mercado/Cliente 

Relacionamento com a 

base de cliente 

Fortalece laços com clientes 

estabelecidos 

Atrai novos clientes 

Grupo/cria novos mercados 

Aplicações ao cliente Melhora o serviço do cliente 

estabelecido 

Cria novas fontes de aplicações/novas 

fontes de necessidades dos clientes 

Canal de distribuição e 

serviço 

Desenvolve e aumenta a eficácia da 

rede de distribuição 

estabelecida/organização de serviços 

Requer novos canais de 

distribuição/novos serviços, após 

manutenção do mercado 

Conhecimento do cliente Uso e expansão do conhecimento e 

experiência do cliente em estabelecer o 

produto 

Novas demandas de conhecimento 

intensivo dos clientes; destrói o valor 

da experiência do cliente 

Modos de comunicação 

com o cliente 

Reforça modos existentes/métodos de 

comunicação 

Totalmente novos modos de 

comunicação necessários (por 

exemplo, engenharia de vendas) 

 

Fonte: Adaptado: Abernath e Clark (1985) 
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Van de Ven et al. (2008) indicam que uma organização empreende uma viagem 

(processo) de inovação cada vez que inventa, desenvolve e implementa novos produtos, 

programas, serviços ou arranjos administrativos. Neste sentido, os autores destacam que neste 

processo normalmente inclui empresários que, com o apoio e financiamento dos gestores 

superiores ou investidores, empreendem uma sequência de eventos que cria e transforma uma 

nova ideia em uma realidade implementada. 

Neste processo incerto e dinâmico, diversos acontecimentos se desenrolam desde a sua 

iniciação à execução ou término que podem variar em número, duração e complexidade e o 

seu alcance emerge a novidade (VAN DE VEN et al., 2008). Conforme afirmam os autores, a 

relativamente pouca compreensão sobre o surgimento da inovação ou sobre o processo 

gerador pelo qual desenvolvem as inovações. 

A seção (2.3.1) trata dos conceitos de inovação. 

  

2.3.1 Conceitos de Inovação 

 

 “A inovação é mais do que simplesmente ter boas ideias; é o processo de fazê-las 

evoluir ao ponto de terem um uso prático” (TIDD; BESSANT, 2015, p. 18). A partir desta 

constatação, os autores assinalam que várias definições sobre inovação podem diferenciar-se 

na teoria, mas ressaltam que todas referem-se à necessidade de completar os aspectos de 

desenvolvimento e de aprofundamento de novos conhecimentos e não somente de sua 

invenção, ou seja, invenção não deve ser confundida com inovação, ela é apenas parte de um 

longo processo. 

Abernath e Clark (1985, p. 3) definem inovação como “sequência de atividades que 

envolve a aquisição, transferência e utilização de informação” enquanto para Tidd e Bessant 

(2015) a inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e 

tirar proveito delas. 

Damanpour (1996) identifica a inovação concebida pela sua adoção como um 

processo que inclui a geração, desenvolvimento e implementação de novas ideias ou 

comportamentos. O autor aponta que a inovação é como um meio de mudança de uma 

organização, quer como uma resposta a alterações no ambiente externo, ou como uma ação 

preventiva para influenciar o ambiente. Desse modo, abrange uma gama de tipos, incluindo 

novos produtos ou serviços, novas tecnologias de processo, novas estruturas organizacionais 
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ou sistemas administrativos, ou novos planos ou programas relativos a membros da 

organização. 

O caminho (processo) de inovação segundo Van de Ven et al. (2008) é um ciclo não-

linear de atividades divergentes e convergentes que podem repetir ao longo do tempo e em 

diferentes níveis organizacionais se recursos são obtidos para renovar o ciclo. No entanto, os 

autores sugerem que o processo central de inovação é semelhante em estruturas muito 

diferentes e em contextos organizacionais.  

Segundo os autores, esse resultado traz benefícios significantes que podem ser obtidos 

por meio da integração de princípios para a gestão da inovação e empreendedorismo de novas 

empresas Startups, Venturing corporativo e joint ventures interorganizational que em termos 

do processo de inovação podem ser altamente complementares. O Quadro 4 traz alguns 

conceitos desenvolvidos por alguns autores sobre inovação. 

 

Quadro 4 - Conceitos de Inovação 

 

Autor Conceito 

Drucker (1985) A inovação é vista como ferramenta ou instrumento usado por empresários para 

explorar a mudança como uma oportunidade capaz de ser aprendido, assim 

como a ser praticada. 

Abernath; Clark (1985) “Sequência de atividades que envolve a aquisição, transferência e utilização de 

informação”. 

Tidd; Bessant (2015) A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito delas. Inovação vista como processo de 

transformar ideias em realidade e lhes capturar o valor. 

Damanpour; Evan (1984) A inovação é definida como a adoção de uma invenção gerada internamente ou 

adquirida - sistema, política, programa, processo, produto ou serviço que é novo 

para a organização adotante. 

Damapour (1991) A adoção de inovações é concebida para abranger a geração, desenvolvimento e 

implementação de novas ideias ou comportamentos. Uma inovação pode ser um 

novo produto ou serviço, uma nova tecnologia de processo de produção, uma 

nova estrutura ou sistema administrativo, ou de um novo plano ou programa 

pertencentes a membros da organização. 

Damanpour (1996) A adoção de inovação é concebida como um processo que inclui a geração, 

desenvolvimento e implementação de novas ideias ou comportamentos. 

Van de Ven et al. (2008) O caminho (processo) de inovação é um ciclo não-linear de atividades 

divergentes e convergentes que podem repetir ao longo do tempo e em 

diferentes níveis organizacionais se recursos são obtidos para renovar o ciclo. 

 

Fonte: Vários autores 

 

Na seção (2.3.2) estão identificados os principais tipos de inovação para compreensão 

neste estudo. 
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2.3.2 Tipos de Inovação 

 

 A inovação se vista como processo, precisa ser considerado seus rendimentos, como 

inovar, que tipos de oportunidades existem para sua criação e como capturar valor destas 

ideias (TIDD; BESSANT, 2015). Os autores destacam que, para isso, é necessárias 

habilidades para identificar quando e onde novos mercados podem ser criados e aumentados e 

oferecer também novas formas de servir ao mercado já maduros e estabelecidos tornando-se 

importantes neste processo. 

Inovação e mudança são fortemente relacionados e assumem diversas formas que podem 

ser divididas em quatro categorias abrangentes (os “4 Ps” da inovação) (TIDD; BESSANT, 

2015). 

 Inovação de produto – mudanças no que (produtos/serviços) uma empresa oferece; 

 Inovação de processo – mudanças na forma como os produtos/serviços são criados e 

entregues; 

 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. 

 

De acordo com o Manual de Oslo, OCDE (2005), a inovação concentra-se em quatro 

tipos:  

1) inovação de produto - é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que se refere a suas características ou a seus usos previstos. Isso inclui 

melhoramentos expressivos nas especificações técnicas, componentes e materiais, softwares 

incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

2) inovação do processo - consiste na implementação de métodos de produção ou 

distribuição novos ou significativamente melhorados. Isso inclui mudanças significativas nas 

técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

3) inovação de marketing - é a implementação de um novo método de marketing 

envolvendo mudanças significativas na concepção ou na embalagem do produto, no 

posicionamento do produto, na promoção do produto ou na formação de preços. 
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4) inovação organizacional - consiste na implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas.  

Conforme propõe no Manual de Oslo, OCDE (2005) são dois critérios centrais que a 

empresa pode se guiar para identificar as inovações: a) a introdução de mudanças 

significativas e, b) o fato de serem novas para a empresa. Desse modo, uma mudança pode 

representar uma inovação para uma empresa e não para outra e muitas vezes são necessárias 

descrições mais detalhadas para determinar se uma mudança deve ser classificada como uma 

inovação e de qual tipo.  

Segundo aponta Tigre (2006), as mudanças tecnológicas diferenciam-se pelo seu grau de 

inovação e extensão de suas mudanças em relação a condição anterior.  

Na seção (2.3.3) são apresentados os níveis de inovação observados na atividade 

econômica. 

 

2.3.3 Grau ou Nível de Inovação 

  

Existem diferentes graus de novidade que envolvem desde melhorias incrementais 

consideradas menores até mudanças consideradas radicais que tem como objetivo transformar 

a forma de produtos, processos e serviços (TIDD; BESSANT, 2015). 

 Neste sentido, segundo os autores, muitas mudanças são comuns na atividade da 

empresa, mas algumas rompem de maneira radical – energia elétrica, máquina a vapor, 

tecnologias de comunicação e informática – e podem ocorrer no nível de componentes ou 

subsistemas e afetar o sistema como um todo.  

No entanto, esses níveis de inovação são interdependentes e depende de decisões 

estratégicas e da capacidade de inovação da empresa para definir suas escolhas conforme 

mostra a Figura 7. 
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Figura 7 - O Espaço da Inovação 

                     

Fonte: Tidd e Bessant (2015) 

 

O grau mais elementar e gradual de mudanças tecnológicas é identificado por 

inovação incremental que abrangem melhorias feitas no design, qualidade dos produtos, 

aperfeiçoamentos em layout e processos, novos arranjos logísticos e organizacionais e novas 

práticas de suprimentos e vendas (TIGRE, 2006).  

Para o autor, essas inovações ocorrem de forma contínua nas empresas e podem variar 

conforme pressões de demanda, fatores socioculturais, oportunidades e trajetórias 

tecnológicas. 

 De outra maneira, a mudança tecnológica de forma radical acontece quando rompe as 

trajetórias existentes, ou seja, uma nova rota tecnológica, rompe os limites da inovação 

incremental e normalmente origina de atividades de P&D e tem caráter descontínuo no tempo 

(TIGRE, 2006). 

  Di Benedeto, DeSarbo e Song (2008) examinaram as capacidades estratégicas como 

motores para desenvolvimento e lançamento de inovações radicais no portfólio de projetos de 

produtos das empresas americanas, japonesas e chinesas. Os autores identificaram que a 

capacidade de comercialização e marketing e a capacidade relacionada a recursos de 

tecnologia e tecnologia da informação são importantes drivers para inovação radical e são 

necessários no desenvolvimento de novas capacidades para penetrar e desenvolver novos 

mercados. 
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 Tidd e Bessant (2015) enfatizam que os fatores fundamentais para gestão da inovação, 

consiste no incremento estável de produtos ou processos e no uso do conhecimento 

acumulado acerca de componentes centrais. Entretanto, segundo os autores, algumas 

capacidades são necessárias para essa gestão, entre elas, capacidade de mobilizar, utilizar, 

comunicar, aprender e configurar o conhecimento e como esses são combinados (arquitetura 

de uma inovação). Assim, gerenciar inovações dada a sua complexidade requer um 

aperfeiçoamento de habilidades. 

A seção (2.3.4) discute o processo da inovação. 

 

2.3.4 O Processo da Inovação (Procura, Seleção, Implementação, Captura de Valor) 

 

Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) conceituam a gestão da inovação como a invenção, 

implementação de uma prática de gestão, processo, estrutura ou técnica que é novo para o 

estado da arte e destina-se a novas metas organizacionais. Os autores adotaram uma 

perspectiva evolucionária intraorganizacional no qual examinaram os papéis dos principais 

agentes de mudança dentro e fora da organização na condução e moldagem de quatro 

processos - motivação, invenção, implementação, teorização e rotulagem - que definem 

coletivamente um modelo de como a gestão da inovação acontece nas empresas. Assim, 

gestão da inovação implica a introdução de novidade em uma organização estabelecida, e 

como tal, representa uma forma particular de mudança organizacional (BIRKINSHAW; 

HAMEL; MOL, 2008). 

Um questionamento feito por Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) refere-se a quais são os 

processos através dos quais inovações gerenciais acontecem nas empresas? Com base nesta 

pergunta os autores apontaram quatro fases interligadas do processo de inovação e os papéis 

desempenhados pelos agentes chave das partes interessadas divididas em duas dimensões – 

horizontal e vertical conforme Figura 8.  

Na dimensão horizontal consiste em quatro fases do processo de inovação:  

(1) motivação - está preocupado com os fatores facilitadores e circunstâncias 

precipitantes que levam os indivíduos a considerar o desenvolvimento de sua própria gestão 

da inovação;  

(2) invenção - é um ato inicial de experimentação a partir da qual uma nova prática de 

gestão hipotético emerge;  
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(3) implementação - é o processo técnico de estabelecer o valor da nova gestão da 

inovação em um cenário real; e  

(4) teorização e rotulagem - é um processo social pelo qual os indivíduos dentro e fora 

da organização buscam o fazer sentido de validar a gestão da inovação para construir sua 

legitimidade (BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008). 

A Figura 8 mostra as ações dos agentes internos e externos que envolvem o contexto 

organizacional e ambiental na gestão do processo de inovação. 

 

Figura 8 - Framework Gerenciamento do Processo de Inovação 

 

 

Fonte: Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) 

 

Segundo os autores, este processo é moldado em sua grande parte, por ações 

conscientes e deliberadas de indivíduos-chave e ações involuntárias que levam a mudanças 

aleatórias dentro da organização que afeta a gestão do processo de inovação. 

Na dimensão vertical identificaram dois grupos de indivíduos que moldam o processo:  

(1) agentes de mudança internas - são empregados da empresa proativos para inovar e 

criar num processo de gestão da inovação em experimentação e validação, e  

(2) agentes de mudança externos – consultores independentes, acadêmicos e gurus 

proativos na criação de interesse em influenciar o desenvolvimento de legitimação da eficácia 

e retenção de novas práticas de gestão (BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008).  
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Para Birkinshaw, Hamel e Mol (2008), os agentes de mudança externos desempenham 

um papel importante na gestão da inovação porque fornecem legitimidade e experiência em 

muitas fases diferentes do processo e inovação. Esses podem dar credibilidade à ideia original 

que desencadeia a experiência dentro da empresa, podem agir como caixas de ressonância ou 

pesquisadores em ação que juntamente com a equipe interna durante a fase de implementação 

passam a desempenhar um papel na teorização e rotulagem sobre a inovação. 

Segundo os autores, os processos de inovação será tipicamente complexo e recursivo 

na iteração dos indivíduos e na capacidade dos agentes de mudanças internas para prosseguir 

nas atividades principais associadas com a gestão da inovação. 

De outra maneira, Van de Ven et al. (2008) propõem cinco conceitos para definição do 

processo de inovação – ideias, resultados, pessoas, transações e contextos. Esse processo de 

inovação foi definido pelos autores como “novas ideias que são desenvolvidas e 

implementadas para alcançar desejado resultado por meio de pessoas que engajam em 

transações (relacionamentos) com outros em contexto de mudança institucional e 

organizacional”. 

 Tidd e Bessant (2015) entendem a inovação como o processo de transformar ideias em 

realidade e lhes capturar valor que está associada à sobrevivência e ao crescimento, envolve 

um nível de abstração, e sendo assim, observam um processo subjacente comum em todas as 

empresas (busca, seleção, implementação e captura de valor).  

Segundo os autores, o desafio que as empresas enfrentam está em testar e procurar 

formas de gerenciar o processo na busca de solução para um problema de renovação. Assim, é 

central para os autores, que a gestão da inovação é uma capacidade que pode ser aprendida. 

A Figura 9 mostra o modelo do processo de inovação. 
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Figura 9 - Processo de Inovação 

 

 

Fonte: Tidd e Bessant (2015) 

 

A operacionalização desse processo de busca, seleção, implementação e captura de valor é 

explicado por Tidd e Bessant (2015) da seguinte maneira: 

 Busca – compreende analisar o cenário (interno e externo) à procura de – e processar 

sinais relevantes sobre – ameaças e oportunidades para mudança. 

 Seleção – compreende decidir (levando em consideração uma visão estratégica de 

como uma empresa pode se desenvolver melhor) quais desses sinais responder. 

  Implementação – compreende traduzir o potencial da ideia inicial em algo novo e 

lançar em um mercado interno ou externo. Os autores apontam que conseguir isso não 

é tarefa simples, pois requer atenção para adquirir as fontes de conhecimento que 

possibilitem a inovação, executar o projeto sob condições de imprevisibilidade – o que 

exige grande capacidade de resolução de problemas – e lançar a inovação em 

mercados internos ou externos relevantes. 

 Captura de valor por meio da inovação – compreende fazer tanto em termos de adoção 

sustentável e difusão quanto em relação ao aprendizado com a progressão ao longo do 

ciclo, de maneira que a empresa possa construir sua base de conhecimento e melhorar as 

formas como o processo é gerido. 

Nesse processo de inovação, podem variar em escala, natureza, grau de novidade e 

outros, da mesma maneira que variam as organizações inovadoras (TIDD; BESSANT, 2015). 

No entanto, segundo os autores, neste processo é importante detectar os sinais relevantes 

sobre potenciais necessidades e novas possibilidades tecnológicas, o desenvolvimento de um 
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conceito estratégico, o surgimento de opções e a concretização destas opções em produtos que 

possam ser comercializados. 

Para efeito do presente trabalho entende-se por processo de inovação a busca e geração 

de ideias, desenvolvimento e seleção de ideias e implementação e comercialização das ideias 

(processos, produtos e serviços) por meio da aprendizagem, na captura de valor para alcançar 

desejado resultado por meio de pessoas, que envolve transações ou relacionamentos num 

contexto de mudança institucional e organizacional na combinação e recombinação, 

configuração e reconfiguração e transformação da sua base de recursos e capacidades em seu 

ambiente interno da empresa. 

A seção (2.3.5) trata da inovação aberta no processo de inovação, objeto deste estudo. 

 

2.3.5 Inovação Aberta - Open Innovation 

 

A inovação aberta – Open Innovation tem sido proposta como uma importante 

alternativa estratégica para as empresas obterem vantagem competitiva por meio de 

colaboração interna e externa para identificar oportunidades e desenvolver novos mercados 

(CHESBROUGH, 2003, 2012). Essa conduz as empresas a adquirir conhecimento externo 

para reforçar capacidades e competências centrais e dinâmicas internas para acelerar o 

processo de inovação e de busca de rendas no mercado pelo conhecimento interno não 

utilizado (TEECE, 2014; VANHAVERBEKE, 2013; DAVENPORT et al., 2013; MULLER; 

HUTCHINS, 2012). 

 A inovação aberta é um processo que abrange inúmeras opções que envolvem 

parceiros externos, entrada do cliente, crowdsourcing, projetos de fontes abertas, aquisições 

de patentes, solicitações de ideias externas, integração de fornecedores, investimento de risco, 

e projetos de desenvolvimento em conjunto (MULLER; HUTCHINS; CARDOSO PINTO, 

2012; GAMBARDELA; PANICO, 2014).  

 Neste conjunto de opções o processo de inovação – geração de ideia, desenvolvimento 

da ideia e comercialização - pode ser melhor entendido pela identificação de oportunidades e 

de criação do modelo de negócios da empresa (MULLER; HUTCHINS, CARDOSO PINTO, 

2012). No entanto, conforme apontam os autores, a lacuna existe pela falta de compreensão de 

onde a falha ocorre no processo de inovação aberta e como progridem em seu 

desenvolvimento que possa melhor apoiar novas iniciativas de crescimento. 
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Muller, Hutchins e Cardoso Pinto (2012) recomendam olhar para a saída do processo 

de inovação da empresa em cada fase de desenvolvimento e considerar quais métodos de 

inovação aberta servem melhor aos objetivos de crescimento da empresa. Os autores sugerem 

o entendimento pela empresa de onde seus novos modelos de negócio de risco são mais 

fracos, e avaliar os pontos em que a inovação aberta pode adicionar algum ajuste necessário 

ao longo do tempo. Assim, o objetivo não é o estudo de cada processo, mas em vez disso, 

avaliar qualitativamente a saída em cada etapa do desenvolvimento de ideias do processo 

conforme Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Fases da Inovação Aberta 

 

Para onde apontar a inovação aberta 

 Geração de ideia Desenvolvimento da ideia Comercialização 

Você 

precisa 

considerar 

a inovação 

aberta se: 

Ideias surgem a partir de um 

número muito limitado de 

novos conhecimentos. 

As ideias vêm apenas de um 

pequeno número de 

funcionários. 

As mesmas ideias continuam a 

surgir. 

Ideias são principalmente 

incrementais. 

Ideias não conseguem se 

conectar com os consumidores 

ou estimular os empregados. 

As ideias são todos focados 

em produtos e não em outros 

aspectos do modelo de 

negócio. 

Uma grande parte das 

inovações são 

abandonados. 

As inovações não 

conseguem alcançar 

vantagem competitiva 

sustentável. 

Dia-a-dia do negócio 

expulsa tempo e recursos 

para o desenvolvimento de 

ideia é uma ''parte-tempo'' 

esforço e prestação de 

contas não é clara. 

Muitas vezes os custos de 

comercialização excedem 

previsões. 

Comercialização leva muito tempo 

e muitas vezes perde a janela do 

mercado. 

Ligações em falta na cadeia de 

valor e inibição da captura de 

valor. 

Comercialização depende de 

tecnologias e processos próprios e 

canais de distribuição existentes. 

Fontes de 

inovação 

aberta 

Especialistas para sessões de 

insights.  

Scouting de insights. 

Clientes. 

Comunidades inventoras. 

Crowdsourcing. 

Corretores de ideia. 

Fundos de capital de risco 

e incubadoras internos. 

Capitalistas de risco 

externos. 

Capitalistas de inovação. 

Pequenas empresas com 

produtos inovadores 

(aquisição). 

Integração de fornecedores. 

Licenciamento. 

Parceiros de distribuição. 

 

Fonte: Muller, Hutchins e Cardoso Pinto (2012) 

 

Segundo os autores, os processos de inovação são normalmente divididos em três 

fases conforme destacado no Quadro 5 durante as quais os elementos do modelo de negócios 

são concebidos e elaborados: geração da ideia, desenvolvimento da ideia e comercialização da 

ideia: 
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1. Geração da ideia - refere-se ao processo de coleta de ideias sobre os consumidores e 

suas necessidades, e, em seguida, geram ou identificam ideias potenciais - novos produtos, 

serviços ou tecnologias - que abordam esses insights. 

2. Desenvolvimento de ideia - transforma as mais promissoras dessas ideias em 

oportunidades de negócios prontos para o mercado, ajustando a cinco elementos-chave do 

modelo de negócios. 

3. A comercialização é o processo de testar hipóteses iniciais sobre a oportunidade, 

ajustando o modelo de negócio baseado em novos insights, e escalar a oportunidade para o 

lançamento. 

A inovação aberta tem sido motivada por diversas razões, por diferentes atores, nas 

mais diferentes interações de grupos de parceiros para fazer negócio – empresas, 

fornecedores, distribuidores, clientes, concorrentes, universidades que envolvem 

compartilhamento de riscos, agrupamento de habilidades, desenvolvimento de mercados, 

criação de produtos, dentre outros, para reagir a dinâmica do ambiente (CHESBROUGH; 

VANHAVERBEKE; WEST, 2006; TEECE, 2007; TIDD; BESSANT, 2015; 

GAMBARDELA; PANICO, 2014). 

O desafio tem sido encontrar novas abordagens de inovação aberta que envolve 

diversas relações que surgem de co-desenvolvimento na gestão da propriedade intelectual, 

licenciamento, spin-offs, e outros métodos para absorver e criar mais vias de ideias externas à 

empresa para levar ao mercado (TIDD; BESSANT, 2015; GAMBARDELA; PANICO, 

2014). 

 A inovação aberta é entendida como "o uso intencional de entradas e saídas de 

conhecimento para acelerar a inovação no seu próprio mercado, e expandir o uso do 

conhecimento interno em mercados externos, respectivamente" (CHESBROUGH, 2003; 

2012). Para Tidd e Bessant (2015) inovação aberta adota práticas que possibilitam a 

construção de vínculos eficientes fora da organização com o propósito de identificar, prover e 

implementar inovações. 

Chesbrough (2003) argumenta que tem ocorrido uma mudança de inovação interna – 

fechada – para um processo de abertura a fontes externas (cooperações em P&D). Segundo o 

autor, no modelo fechado o principal argumento para obtenção de um processo bem-sucedido 

de inovação depende da geração interna de ideias no desenvolvimento, fabricação, 

comercialização e distribuição. Dessa maneira, o autor destaca como consequências a 

necessidade de maior aporte de investimentos em P&D interno para reforçar as instalações 
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com pesquisadores e recursos. Além disso, alguns problemas podem ser identificados no 

processo de inovação fechada: ascensão e mobilidade de trabalhadores do conhecimento, 

dificuldade para as empresas no controle de ideias proprietárias e de conhecimentos, a 

crescente disponibilidade de capital de risco e complexidade dos projetos e maior nível de 

especialização em P&D (CHESBROUGH, 2003). 

Por outro lado, no modelo de inovação aberta conforme a Figura 10, o autor 

argumenta que muitas vezes é mais barato e se obtém melhores resultados comprando P&D 

do que os desenvolvendo.  

Nesse processo, as empresas podem comercializar ideias externas para o mercado 

quanto comercializar suas ideias internas por meio de canais fora de seus negócios atuais e de 

geração de valor (CHESBROUGH, 2003). 

 

Figura 10 - Modelo de Inovação Aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chesbrough (2003) 

 

Chesbrough (2003) argumenta que uma empresa não deve trancar sua propriedade 

intelectual, mas encontrar maneiras de lucrar com o uso dessa tecnologia externa por meio de 

acordos de licenciamento, joint ventures e outros arranjos para sua comercialização para 

evitar a perda de potenciais oportunidades.  

Neste contexto, conforme Quadro 6, o autor aponta três áreas principais de atividade 

como modos de inovação que as empresas devem focar na inovação aberta: financiamento, 

geração ou comercialização. 
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Quadro 6 - Principais Modos de Inovação Aberta 

 
 

 

 

Financiamento 

Dois tipos de organizações:  

1. Capital de risco - ajudam a mover ideias de corporações, universidades e no 

mercado normalmente por meio da criação de startups e também em ampla variedade 

por meio de investidores anjos, entidades de investimento corporativo, investidores 

privados de capital, investimentos em pequenas empresas e licenciamentos. 

2. Benfeitores da inovação - proporcionam novas fontes de financiamento da pesquisa 

com foco nas fases iniciais de descoberta. Exemplo: filantropia de fundações privadas.  

 

 

 

 

 

 

Geração 

Quatro tipos de organizações: 

1. exploradores de inovação – realizam a função de descoberta da pesquisa que 

anteriormente ocorreram principalmente em laboratórios de P&D das empresas. 

Exemplo: Spin-off de laboratórios, laboratórios governamentais. 

2. Comerciantes de inovação – tem suas atividades concentradas em um conjunto 

restrito de tecnologias que são codificados em propriedade intelectual e agressivamente 

comercializados a outros. Exemplo: Licenciamentos, portfólio de propriedade 

intelectual - IP. 

3. Arquitetos de inovação – fornecem um serviço em um universo complicado de 

tecnologias no desenvolvimento de arquiteturas. Exemplo: produção de partes de 

sistemas, soluções de sistemas, parcerias. 

4. Missionários – consiste de pessoas e organizações na promoção de tecnologias para 

servir a uma causa, mas não procuram lucros financeiros de seu trabalho, quer para a 

missão. Exemplo: comunidade baseada no não lucro, grupos religiosos e também em 

indústria de software – programadores de softwares livres como Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialização 

Dois tipos de organização: 

1. Comerciantes de Inovação - buscam realizar algumas das funções dos outros tipos 

de organização, mas a sua definição de atributo é a sua capacidade de comercializar 

suas ideias e de outros de forma rentável. São comerciantes que focam no 

desenvolvimento de uma compreensão profunda do atual e potenciais necessidades dos 

clientes no mercado. Exemplo: aquisição de produtos como software de contabilidade 

para pequenos negócios e soluções de tecnologia de informação. 

2. Os centros de One-Stop - fornecem produtos e serviços abrangentes. Eles tomam as 

melhores ideias (de qualquer origem) e entregam essas ofertas aos seus clientes a preços 

competitivos. Como profissionais de marketing de inovação, eles prosperam com a 

venda de outras ideias criando conexões fortes para os usuários finais e aumentando o 

gerenciamento dos recursos dos clientes às suas especificações. Exemplo: vendas de 

produtos de software financeiro pessoal, soluções de tecnologia de informação, 

interações de business-to-business. 

 

 

Fonte: Adaptado: Chesbrough (2003) 

 

Assim, diferentes modos de inovação podem coexistir em diferentes mercados e todos 

envolverão ambiente de inovação aberta e provavelmente para o futuro novos modos de 

inovação irão surgir (CHESBROUGH, 2003).  

O autor sugere que as empresas devem equilibrar a criação de valor com a necessidade 

de capturar uma parcela desse valor, devem buscar oportunidades no desenvolvimento e 

inovação de marketing para acelerar o processo de inovação como a necessidade de trabalhar 

em redes neste novo sistema. Para Chesbrough (2003, p. 40), “Conhecimento útil tornou-se 

generalizado, e as ideias devem ser usados com entusiasmo. Se não, eles serão perdidos”. 
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 Chesbrough e Brunswicker (2014) em um estudo sobre inovação aberta em 2011 

identificaram que as principais práticas específicas de fora para dentro “outside-in” foram a 

co-criação do cliente, rede informal e pesquisas universitárias como práticas de entrada e de 

dentro para fora “inside-out”, as joint ventures, venda de produtos prontos para o mercado e 

de normalização como práticas de saída. Entretanto, conforme apontam os autores, as grandes 

empresas são mais propensas a receber livremente informações do que estão dispostas a 

fornecer ou revelar determinadas informações. 

Tidd e Bessant (2015) destacam a interação, posição e poder ao analisar a inovação 

aberta na perspectiva em rede. Segundo os autores, os atores econômicos interagem e são 

influenciadas pelo contexto social em que estão inseridos e apontam como as ações podem ser 

influenciadas por suas posições em um conjunto de relações dinâmica. Redes de inovação são 

uma resposta organizacional a complexidade ou incerteza da tecnologia e dos mercados, 

diferentemente do resultado de qualquer processo linear considerado inovação fechada 

(CHESBROUGH, 2006; TIDD; BESSANT, 2015). 

Tidd e Bessant (2015) identificam que os atores de uma inovação em rede tentam 

reduzir a incerteza associada à complexidade por meio de um processo recursivo de 

aprendizagem e ensaio. Para os autores, a rede influencia as ações de seus membros de duas 

maneiras: 1) pelo fluxo e compartilhamento de informação no interior da rede, e 2) por meio 

de diferenças de posição dos atores na rede, o que promove desequilíbrios de poder e controle. 

No entanto, a posição que uma empresa ocupa em uma rede é uma questão de grande 

importância estratégica, e reflete seu poder e influência naquela rede. O poder envolvido em 

um relacionamento de inovação aberta relacionado com a parte que possui um ativo chave 

tende a gozar de poder de barganha que desencoraja os investimentos da outra parte envolvida 

na colaboração (VANHAVERBEKE, 2013).  

Além disso, alguns estudos de inovação aberta sugerem o aprofundamento dos 

incentivos das empresas para a troca de conhecimento (WEST et al, 2014; ERDEN et al, 

2012) e a compreensão das condições em que as empresas ou outros agentes se envolvem em 

relacionamentos abertos, os fatores que afetam os seus incentivos para investir nas relações, e 

da gestão dos sistemas de inovação aberta (GAMBARDELA; PANICO, 2014).  

 Hsich e Tidd (2012) argumentam que a inovação aberta tem sido identificada como 

um modelo normativo e ainda há relativamente poucas evidências sobre sua eficácia em 

diferentes contextos ou os mecanismos específicos necessários para apoiar a sua 

implementação. Tidd e Bessant (2015) reforçam que a disseminação do conceito revela a 
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dificuldade de pesquisa e de implementação – envolve apenas a ideia de “tudo para todos” - e 

não tem qualquer poder explicativo ou de previsão. Conforme os autores, existem poucas 

evidências de estudos empíricos sobre sua utilidade e as indicações práticas são generalistas – 

estudos de caso, narrativas simples – que revelam pouco sobre as condições, mecanismos e as 

limitações da inovação aberta. 

  As críticas referem-se a questões não resolvidas como a linearidade do modelo, ou 

seja, uma variação do modelo stage-gate sem feedback para o aperfeiçoamento de ideias e 

competências, perigo potencial de vazamento de conhecimento, limitação interna do fluxo de 

conhecimento, insuficiente credibilidade a pesquisadores anteriores que descreveram, 

analisaram e argumentaram a favor da maioria dos princípios sobre os quais a inovação aberta 

foi fundada, muito antes de o termo para este novo modelo ter sido cunhado (TROTT; 

HARTMANN, 2009; 2013). Para os autores, o conceito de inovação aberta ganhará 

credibilidade quando evidências científicas para a correção dos princípios básicos do modelo 

na literatura existente for reconhecida adequadamente. 

 Portanto, a exploração dos diferentes graus e tipos de abertura e o quanto uma empresa 

pode se beneficiar de recursos externos e internos e de conhecimentos sobre o processo de 

inovação tornam-se necessários (TIDD; BESSANT, 2015). Os autores destacam que é 

necessário identificar as oportunidades de investigar as diversas estratégias de colaboração e 

os tipos e contextos das fontes da inovação e administrar as diferentes categorias e graus dos 

relacionamentos de uma empresa com parceiras externas que implica graus distintos de 

abertura para a inovação na captura de valor. 

 Lazzarotti e Manzini (2009) identificaram quatro modelos diferentes de inovação 

aberta: inovação aberta e fechada e colaboradores integrados e especializados. Segundo os 

autores, os modelos integrados e especializados podem ser considerados variáveis 

intermediárias para os modelos aberto e fechado e, portanto, opções viáveis para as empresas 

que não são agressivas para a inovação e que não querem fazer grandes investimentos para a 

abertura do processo de inovação. Consequentemente, essas empresas podem ter expectativas 

limitadas em termos de formas de benefícios de inovação aberta, mas, por outro lado, não 

querem abandonar completamente a oportunidade de acesso a fontes externas de 

conhecimento (LAZZAROTTI; MANZINI, 2009). 

 Hsich e Tidd (2012) em uma análise de desenvolvimento de dois tipos de projetos de 

serviços em empresas contrastaram duas abordagens que variam de acordo com o grau de 

novidade: 1) caracterizada como convencional ou fechada e, 2) mais aberta. Para os autores, 
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os níveis mais elevados de novidade do projeto exigem maior intensidade de partilha de 

conhecimentos e de comunicação que demandam o desenvolvimento de novos serviços mais 

fechado que tende a reduzir o tempo de desenvolvimento. Por outro lado, quando a 

abordagem é mais aberta, melhora a variedade e qualidade da inovação.  

 Tidd e Bessant (2015) apontam vantagens e limitações da inovação aberta conforme 

Quadro 7.  

 

Quadro 7 - As Vantagens e Desafios da Inovação Aberta 

 

Os seis princípios da 

inovação aberta 

As vantagens em potencial Os desafios na aplicação 

Aproveitamento de 

conhecimentos externos. 

Aumento da base de 

conhecimento 

Redução da dependência de 

conhecimentos internos 

limitados. 

A busca e a identificação de fontes 

relevantes de conhecimentos. 

O compartilhamento e a transferência 

desses conhecimentos, especialmente os 

tácitos e sistêmicos. 

Pesquisa e desenvolvimento 

têm valor significativo. 

Redução de custos e da 

incerteza associados com 

pesquisa e desenvolvimento 

internos, aumento do alcance 

destes esforços. 

Chances menores de abrir espaço para 

competências diferenciadoras, dificuldade 

maior de diferenciar. 

A pesquisa não é condição 

essencial para obter lucro. 

Redução de custos de pesquisa 

e desenvolvimento internos, 

mais recursos para estratégias 

e relacionamentos de busca 

externa. 

Capacidade para identificar, avaliar e 

adaptar os esforços externos em pesquisa e 

desenvolvimento. 

Construção de um modelo 

de negócios melhor traz 

mais vantagens do que ser o 

primeiro a entrar no 

mercado. 

Ênfase na captura, não na 

criação de valor. 

As vantagens das entrantes dependem da 

tecnologia e do contexto do mercado 

O desenvolvimento de um modelo de 

negócios exige negociação com outros 

atores. 

Melhor uso de ideias 

internas e externas, não a 

geração de ideias. 

O equilíbrio de recursos para 

buscar e identificar ideias, não 

as gerar. 

A geração de ideias é apenas uma parte do 

processo de inovação. 

A maior parte das ideias não podem ser 

comprovadas ou não têm valor, por isso, o 

custo da avaliação e do desenvolvimento é 

alto. 

Lucros provenientes da 

propriedade intelectual de 

terceiros e uso da 

propriedade intelectual 

própria da empresa por 

terceiros. 

O valor da propriedade 

intelectual é muito sensível às 

competências complementares 

como a marca, a rede de 

vendas, a produção, a logística 

e produtos e serviços 

secundários. 

Os conflitos de interesses comerciais ou de 

direção estratégica. 

A negociação de formas aceitáveis e dos 

termos de licenças de uso da propriedade 

intelectual. 

 

Fonte: Tidd e Bessant (2015) 

 

Para os autores, o modelo de inovação aberta enfatiza a noção de que as empresas 

devem adquirir recursos valiosos de terceiros e compartilhar recursos internos para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. No entanto, este modelo não esclarece a 
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questão de quando e como uma companhia obtém conhecimentos externos e compartilha 

conhecimentos internos. 

Davenport et al. (2013) identificam uma nova manifestação organizacional de 

inovação aberta da empresa, considerada uma variante de crowdsourcing para P&D, o 

problemsurcing. Conforme apontam os autores, uma diferença essencial entre crowdsourcing 

e problemsourcing é a localização da atividade inovadora. Com o crowdsourcing, a atividade 

inovadora é distribuída em algum lugar no meio da multidão de fontes e colaboradores, e com 

o problemsourcing, a atividade inovadora permanece dentro dos limites da organização de 

P&D, o que, segundo os autores, atenua muitos dos riscos e perigos associados com as 

iniciativas típicas de crowdsourcing – relacionadas com o desenvolvimento de propriedade 

intelectual e de relacionamento de longo prazo. 

Almirall et al. (2014) destacam que na inovação aberta a organização de fontes 

externas de forma correta tem sido uma capacidade crítica e sugere que as fontes externas 

devem ser organizadas ou como comunidades colaborativas ou como mercados competitivos 

ou de maneira integrada em que as necessidades de todo o ecossistema de fontes e apoiantes 

da inovação são organizados para atender às necessidades tanto competitivos e comunitários.  

Inovadores externos são organizados em mercados competitivos e sua motivação é 

para o lucro dos participantes e, desse modo, é enfatizada as relações regidas por contratos de 

longo prazo onde há pouca partilha entre os participantes externos (ALMIRALL, et al, 2014).  

 Por outro lado, os autores ressaltam que a comunidade colaborativa é caracterizada por 

enfatizar uma série de motivos extrínsecos e intrínsecos como relações informais e onde não 

há compartilhamento de tecnologia substancial. Sendo assim, a inovação aberta é provável 

que tenha sucesso somente quando as necessidades de todo o ecossistema de fontes e 

apoiantes são organizados de maneiras que fomentem a concorrência e colaboração 

(ALMIRALL, et al, 2014).  

Neste trabalho entende-se por inovação aberta a busca e geração de ideias, 

desenvolvimento e seleção de ideias e implementação e comercialização das ideias 

(processos, produtos e serviços) por meio da aprendizagem e ferramentas de fontes internas e 

externas, na captura de valor para alcançar desejado resultado por meio de pessoas, que 

envolve transações ou relacionamentos num contexto de mudança institucional e 

organizacional na combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e 

transformação da sua base de recursos e capacidades em seu ambiente interno e externo. 

A seção (2.3.6) trata de alianças e colaboração na inovação aberta.  
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2.3.6 Alianças e Colaboração na Inovação Aberta 

 

A maioria das inovações exigem algum tipo de arranjo cooperativo para seu 

desenvolvimento ou comercialização de novas tecnologias, produtos e novos negócios (TIDD; 

BESSANT, 2015). 

Barney e Hesterly (2011) identificam que uma aliança estratégica passa a existir 

sempre que duas ou mais organizações independentes cooperam no desenvolvimento, na 

produção ou na venda de produtos ou serviços e esta aliança pode criar valor no momento em 

que passa a explorar as oportunidades e neutralizar as ameaças com que elas se deparam. 

A aliança estratégica tem sido tratada de maneira geral, como aliança, parceria, joint 

venture ou fusão com distinções e características específicas. Segundo Telles e Siqueira 

(2012), de maneira geral, destacam que as alianças têm decorrido da fixação de objetivos e 

estratégias compartilhadas entre duas ou mais empresas, e o período de atuação conjunta ou 

integrada pode ter um horizonte temporal limitado ou não, a priori. 

Tidd e Bessant (2015) distinguem as formas de colaboração em joint ventures, formais 

ou não formais, onde ambas se constituem em um acordo entre duas ou mais empresas para o 

codesenvolvimento de uma nova tecnologia ou de novo produto. De outro modo, os autores 

apontam que as alianças estratégicas envolvem projetos de desenvolvimento que visam 

mercados próximos das empresas, tem um objetivo específico, um tempo estabelecido e não 

toma a forma de uma companhia à parte como as joint ventures. 

Joint ventures podem ser identificados por dois tipos básicos: uma nova companhia 

formada por duas ou mais organizações distintas, que caracteristicamente alocam a 

propriedade a partir do controle acionário; ou uma base contratual mais simples para a 

colaboração (TIDD; BESSANT, 2015). Assim, para os autores, a distinção essencial entre os 

dois tipos é que um acordo de equidade exige a formação de uma entidade separada, ou seja, a 

gestão é delegada a joint ventures, o que se diferencia das outras formas de colaboração. 

Powell et al., (1996) apontam o crescimento da colaboração nas mais diferentes 

esferas da indústria e as razões, segundo eles envolvem compartilhamento de riscos, 

agrupamento de habilidades, desenvolvimento de mercados, criação de produtos, dentre 

outros. Assim, refere-se à capacidade de compreender que uma colaboração muitas vezes 

atinge objetivos que isoladamente não seriam atingidos e requer transferência de ativos 

internos que ao mesmo tempo em que os desenvolve e fortalece. As redes de cooperação entre 

as empresas, ao facilitar a difusão da informação e o compartilhamento de conhecimento, 
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podem ser significativas no contexto tecnológico, pois a inovação é frequentemente uma 

atividade intensiva em informação e em conhecimentos externos (POWELL et al., 1996). 

No estudo de Estrella e Bataglia (2013) identificaram que os gestores devem focar 

atividades de planejamento, otimização da execução, controle, organização das atividades e 

tomada de decisões envolvendo cada aliança e a carteira de alianças.  

Para os autores, as atividades de coordenação devem focar a atribuição de recursos, 

tarefas e atividades e a sincronização entre os parceiros. Assim, a aprendizagem deve ser 

administrada no sentido de garantir a transferência de conhecimento dos parceiros, e ainda a 

busca de parceiros adequados que exige pesquisa e exploração de novas oportunidades. 

O ambiente competitivo e as alianças sofrem mudanças estruturais ao longo de sua 

existência exigindo adaptação. Neste sentido, é necessário se definir como será a estrutura 

organizacional para desenvolvimento das atividades de buscar, identificar, fazer e gerir as 

alianças.  

Helfat et al., (2007) destacam que as capacidades relacionais geram valor, 

especialmente pela criação de novos ativos, pelo fluxo substancial de troca de conhecimentos, 

pelo acesso aos recursos complementares e pela presença de mecanismos eficazes de 

governança. Assim, a parceria possibilita criar ativos específicos, que isoladamente talvez 

fosse difícil conseguir. Portanto, é necessária que haja alinhamento dos objetivos e culturas, 

complementariedade, respeito às diferenças, competição restrita entre parceiros. 

Helfat et al. (2007, p. 6) incluem neste contexto que a capacidade relacional de gestão 

da aliança, refere-se a um “tipo de capacidade dinâmica com habilidade para propositalmente 

criar, ampliar ou modificar a base de recursos da empresa, aumentada para incluir os recursos 

de seus parceiros da aliança”. Estrella e Bataglia (2013) destacam que a capacitação relacional 

permite às empresas terem acesso a recursos inerentes à relação, tais como mão-de-obra 

qualificada, recurso financeiro, novas tecnologias e processos, novos produtos e serviços. 

Ainda, segundo os autores, ela aumenta a capacidade de absorção de novos 

conhecimentos pela maior efetividade na gestão das alianças, ou seja, na sincronização e 

integração das tarefas dos parceiros, na gestão da transferência de conhecimentos, na sinergia 

da carteira de alianças e no estabelecimento e adaptação das parcerias, levando ao 

crescimento econômico e à vantagem competitiva.  

Vale notar a contribuição de Fischer (2002; 2005) que sugere estudos de aliança 

intersetorial, e identifica que o estado das alianças das organizações indica que elas detêm 

grande potencial de se tornarem modelos de gestão efetivos para a prática de atuação social, 
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mas há amplo espaço aberto aos aperfeiçoamentos técnico, administrativo e gerencial dessas 

formas de articulação organizacional. 

Neste contexto, compreende-se que a escolha do parceiro parece resultar em 

procedimentos que deveriam ser desenvolvidos, implementados e flexibilizados de forma 

comum, que resulta em competências não só tecnológicas, mas, sobretudo relacional, que 

pode garantir comunicação estreita e efetiva ao longo da parceria, e levar a melhoria do 

desempenho e obtenção de vantagem competitiva nas organizações. 

Para Powell et al. (1996), empresas que estão inseridas em um ambiente de rápidas 

mudanças tecnológicas, de conhecimento organizacional complexo e disperso, é necessário 

desenvolver uma rede de aprendizagem, capaz de garantir alianças com resultados mais 

positivos do que se desenvolvido individualmente.  

Assim, há uma cooperação entre empresas com o intuito de unir capacidades e 

recursos em prol de objetivos comuns, dentre eles: redução de incertezas e aprendizagem 

organizacional. O processo de inovação requer, muitas vezes, a interação entre os agentes, 

através do desenvolvimento de capacitações específicas para o relacionamento e capacitações 

técnicas (POWELL ET AL., 1996). 

Assim, as organizações buscam identificar estratégias de cooperação, que segundo 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), é uma estratégia em que as empresas trabalham juntas para 

atingir um objetivo comum, e ainda, esta cooperação é mais uma estratégia que a organização 

pode utilizar para criar valor para um cliente e estabelecer uma posição favorável em relação 

aos concorrentes. Para os autores, uma aliança estratégica “é uma estratégia de cooperação em 

que as empresas combinam alguns de seus recursos e capacitações para criar uma vantagem 

competitiva”.  

O sucesso de uma rede de colaboração depende da habilidade da organização para 

desenvolver relacionamentos sólidos, pautados na confiança, de forma a valorizar a parceria 

em detrimento do individualismo, que segundo Powell et al. (1996) reforçam que a 

colaboração entre organizações é benéfica, mas é consideravelmente complexa.  

Os autores argumentam que, para ser bem-sucedida, a parceria requer confiança, 

capacidade de aprender novas habilidades, ter consciência da complexidade que é desenvolver 

um projeto conjunto e à capacidade de discernir aliança de concorrência. Desta forma, eles 

reforçam que características como posição na cadeia de valor, sofisticação tecnológica e 

limitações de recursos são relevantes para seu sucesso. 
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Heimeriks, Klijn e Reuer (2009) apontam a construção de capacidades para as 

carteiras da aliança e identificam que os profissionais devem considerar a implementação de 

soluções ao expandir sua carteira de aliança, e assim, pode ajudar a melhorar o desempenho 

do portfólio. Os autores classificam essas práticas da aliança para o desenvolvimento de 

capacidades para as carteiras de aliança em quatro categorias conforme o Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Quatro Tipos de Soluções de Gerenciamento da Aliança 

 

Categoria de 

soluções 

Descrições 

1) Funcional e 

soluções de 

pessoal 

As unidades ou funções dentro de unidades que estão autorizadas com a responsabilidade 

de gerir e coordenar as atividades da aliança dentro da empresa, por exemplo, gerente de 

aliança, Vice-presidente de alianças, departamento aliança. 

2) Soluções 

baseadas em 

ferramentas 

Instrumentos contendo orientações sobre questões de gestão de aliança em diferentes fases 

do ciclo de vida da aliança, por exemplo, protocolo para seleção de parceiro, planejamento 

conjunto de negócios, melhores práticas codificadas. 

3) Soluções de 

treinamento 

Programas organizado interna ou externamente para nutrir a compreensão e a 

responsabilidade pelas questões críticas na gestão da aliança para os funcionários 

envolvidos, por exemplo, cursos internos da empresa, programas de formação intercultural, 

cursos por especialistas externos. 

4) Soluções de 

terceiros 

Especialistas externos que fornecem conteúdo especializado relacionados a mediação de 

conflitos, questões jurídicas, financiamento e gestão de alianças e, também, por exemplo, 

consultores, especialistas financeiros, mediadores, especialistas legais. 

 

Fonte: Adaptado: Heimeriks, Klijn e Reuer (2009) 

  

A acumulação de experiência é identificada na dependência de caminho no 

desenvolvimento de capacidades da aliança (HEIMERIKS; KLIJN; REUER, 2009). 

Entretanto, a demora na aprendizagem, armadilhas e limitações nesta trajetória são apontadas 

pelos autores como os que se relacionam com métricas de desempenho que muitas vezes 

podem ser ambíguas, as causas de um determinado desempenho superior podem ser difíceis 

de discernir, a heterogeneidade das alianças limita a comparabilidade, e as empresas podem 

aplicar as lições inadequadas de acordos de colaboração anteriores aos negócios 

aparentemente semelhantes. 

 Heimeriks (2010) argumenta que é necessário o equilíbrio entre competência e 

confiança na gestão das alianças. Para tanto, segundo o autor, o desafio reside na otimização 

da utilização das experiências anteriores, institucionalizando as atividades de rotina, ao 

mesmo tempo, garantindo que as novas práticas possam ser renovadas sem cair na armadilha 

do excesso de confiança. 

 A colaboração na aliança pode ser agrupada nas seguintes bases lógicas ligadas a 

motivos tecnológicos, de mercado e empresariais na inovação aberta (TIDD; BESSANT, 

2015). Razões tecnológicas podem ser consideradas custo, tempo e complexidade de 
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desenvolvimento que leva a empresa a tomar a decisão de análise sobre desenvolver 

internamente seus produtos e serviços como uma abordagem mais eficiente, além de definir 

sobre a produção de tecnologias periféricas externamente (TIDD; BESSANT, 2015).  

Neste contexto, para os autores, as razões tecnológicas envolvem a identificação da 

importância competitiva, complexidade e capacidade de codificação, além de requerer 

atenção a alguns riscos potenciais associados à colaboração como o vazamento de 

informações, perda de controle ou domínio e metas e objetivos divergentes que resultam em 

conflito. 

 Razões de mercado envolve a estratégia estabelecida pela empresa em gerar a 

tecnologia internamente e aquisição externa, o grau de sua determinação que deva seguir entre 

a política de diferenciação tecnológica ou de liderança, a identificação de competências 

existentes, a cultura corporativa e o conforto na gestão (TIDD; BESSANT, 2015).  

Segundo os autores, capacidades técnicas internas fracas levam à necessidade de 

aquisição externa e capacidades fortes favorecem o desenvolvimento interno da tecnologia e o 

maior controle pela empresa. No entanto, quando essas capacidades apropriadas estão em 

falta, o uso de fontes externas pode ser mais rápido do que o desenvolvimento de habilidades 

necessárias.  

Conforme afirmam Tidd e Bessant (2015), a cultura corporativa deve estar aberta a 

aprendizagens com parceiros externos (globais) e não ficar presa em seu conhecimento, ter 

capacidade de absorver tecnologias potenciais importantes antes dos concorrentes nas redes 

internacionais e ter capacidade de monitorar os desenvolvimentos em tecnologias quando 

estiverem em países hospedeiros.  

Além disso, os autores apontam o grau de conforto da gestão quando domina 

determinada tecnologia que leva ao encorajamento da equipe em desenvolver nova 

habilidades e a diversificação em novas áreas científicas (TIDD; BESSANT, 2015). 

Para Tidd e Bessant (2015), a gestão das alianças envolve a seleção do parceiro, 

confiança e comunicação, objetivos e recompensas. Não obstante, as alianças podem ser 

caracterizadas em horizontais e verticais, identificadas pela sua duração e nas vantagens e 

desvantagens que cada tipo oferece de colaboração conforme Quadro 9. 
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Quadro 9 - Os Tipos de Colaboração Horizontal e Vertical 

 

Tipo de colaboração Duração 

Típica 

Vantagens 

(fundamentação) 

Desvantagem 

(custo de transação) 

Terceirização/ 

Relações de 

suprimentos 

Curta Redução de custos e riscos. 

Redução de tempo de espera 

Identificação de custos, 

produto, desempenho e 

qualidade 

Licenciamento Prazo fixo Aquisição de tecnologia Custo do contrato e restrições 

Consórcios Prazo 

médio 

Perícia, padrões, fundo 

compartilhado 

Vazamento de conhecimento. 

Subsequente diferenciação 

Aliança estratégica Flexível Baixo comprometimento de acesso 

ao mercado 

Possível imobilização. 

Vazamento de conhecimento 

Joint venture Longa Conhecimento complementar. 

Gestão dedicada 

Flutuação estratégica. 

Desajuste cultural. 

Rede Longa Dinâmica, potencial de aprendizado Ineficiência, imobilismo 

 

Fonte: Tidd e Bessant (2015) 

 

As atividades de inovação aberta exigem que uma empresa colabore abertamente com 

seus terceiros, e este processo de cooperação ativa aumenta a chance de a empresa encontrar 

as ideias revolucionárias adequadas que necessita. Portanto, esta cooperação aberta pode 

ajudar a empresa a integrar com sucesso os recursos internos e externos que exige a inovação 

revolucionária (CHENG; CHEN, 2013). 

Conforme afirmam Bessant e Philips (2013), empresas inovadoras bem-sucedidas tem 

percebido a importância das ligações e conexões. Segundo os autores, assim, essas têm ficado 

perto dos clientes para entender suas necessidades, buscam trabalhar com os fornecedores 

para oferecer soluções inovadoras, associam-se com os colaboradores, centros de investigação 

e até mesmo com concorrentes para construir e operar sistemas de inovação. Assim, diversas 

empresas têm buscado novas bases de conhecimentos construindo ligações e relações externas 

globais - GlaxoSmithKline, Procter & Gamble "conectar e desenvolver", GSK, 3M, Natura – 

tendo como desafio inovar de forma aberta não apenas sobre o lado de P&D, mas, também, 

sobre o conhecimento do mercado em torno das necessidades dos clientes e desejos 

(BESSANT; PHILIPS, 2013).  

A globalização fez com que os mercados ficassem cada vez mais fragmentados, e 

então, entender o lado da demanda para a inovação tornou-se massivamente mais complexo 

(BESSANT; PHILIPS, 2013). Não obstante, os autores reforçam que a diferença está no 

contexto que exige que as empresas prestem muito mais atenção ao desafio das redes de 

conhecimento externo, como tem exigido esforços significativos em torno de criar novas 

rotinas e estruturas para lidar com este desafio que estende o princípio fora da empresa e 

permite um mundo de novas possibilidades de colaboração. 
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Neste trabalho entende-se que na inovação aberta na busca e geração de ideias, 

desenvolvimento e seleção de ideias e implementação e comercialização das ideias 

(processos, produtos e serviços) por meio da aprendizagem e ferramentas de fontes internas e 

externas, na captura de valor para alcançar desejado resultado por meio de pessoas, que 

envolve transações ou relacionamentos num contexto de mudança institucional e 

organizacional na combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e 

transformação da sua base de recursos e capacidades em seu ambiente interno e externo é 

necessário capacidades dinâmicas para desenvolvê-las por meio de redes, alianças e 

colaboração. 

 A próxima seção (2.4) discute capacidades dinâmicas na inovação aberta. 

 

2.4 Capacidade Dinâmica X Inovação Aberta 

 

Conforme aponta o relatório da União Europeia em 2014 sobre impulsionar a inovação 

aberta e o compartilhamento de conhecimento (EUROPEAN UNION, 2014), trata-se de 

desafios para as competências de gestão e liderança em um ambiente mais interativo, em rede 

e colaborativo para absorção de ideias internas e externas como a chave para desencadear o 

crescimento.  

De acordo com o relatório, a evidência desta necessidade tem se tornado um desafio 

para empresas e países inequívoca como a formação de clusters bem-sucedidos de empresas 

que crescem em ecossistemas conscientemente projetados em que se identificam fortes redes 

de relacionamento entre instituições que vão desde bancos a universidades, explicitando a 

necessidade de alta capacidade de absorção para o externo e o novo, e que procuram 

ativamente promover relações externas criativas. Assim, este tem sido um mecanismo por 

meio do qual as oportunidades podem ser apreendidas e os muitos riscos associados com o 

investimento e a inovação na fronteira do conhecimento mitigados (EUROPEAN UNION, 

2014). 

Vanhaverbeke (2013) aponta que a inovação aberta pode ser útil para as empresas que 

não estão envolvidas em novas atividades de desenvolvimento de produto. Segundo o autor, 

em primeiro lugar, as empresas podem se beneficiar por meio da criação de uma estratégia de 

colaboração em que as atividades de inovação aberta de outras empresas (em diferentes 

setores) ajudam a melhorar a força competitiva da primeira. Em segundo lugar, o autor 

argumenta que o potencial de inovação aberta não pode ser realizado desde que não esteja 
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ligado à estratégia corporativa. Sendo assim, algumas empresas usam a inovação aberta de 

uma forma completamente diferente do que os estudos de caso padrão tem se apresentado na 

literatura (VANHAVERBEKE, 2013).  

As empresas têm integrado a inovação aberta firmemente com o crescimento das 

empresas e os objetivos de renovação corporativos que tem levado a uma nova aplicação da 

inovação aberta, ou seja, quando a colaboração com parceiros de tecnologia ocorre 

principalmente para a construção de novas competências tecnológicas internas 

(VANHAVERBEKE, 2013). 

 Conforme defende Vanhaverbeke (2013), quando a inovação aberta é incorporada 

como um elemento essencial na estratégia de crescimento da empresa, pode-se esperar que 

novos desenvolvimentos de competências se tornem um tema central. Não obstante isso, o 

autor argumenta que a inovação aberta não é apenas um instrumental no desenvolvimento de 

produto durante seu processo de pesquisa e lançamento no mercado. Em iniciativas 

corporativas que vislumbram o crescimento em novas tecnologias e áreas de negócio, novas 

competências têm que ser desenvolvidas ao longo do caminho (VANHAVERBEKE, 2013). 

Segundo o autor, essa condição oferece uma oportunidade de colocar o papel da inovação em 

desenvolvimento de novas competências e capacidades dinâmicas em foco. Assim, 

capacidades dinâmicas não tem que ser desenvolvidas apenas internamente, mas podem ser 

provenientes de fora da empresa (AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2009). 

 O rápido avanço técnico e diversificado dos setores industriais tem forçado as 

empresas aumentarem suas buscas para o desenvolvimento de P&D por meio da avaliação, 

exploração e absorção em diversas áreas de conhecimento (CHRISTENSEN, 2006). Dessa 

maneira, segundo o autor, relações externas são necessárias na inovação tecnológica que tem 

refletido nas práticas e teorias de gerenciamento da inovação em como lidar com a inovação 

como em nível de projeto e no contexto de P&D das empresas. Assim, a emergente forma 

cada vez mais aberta de gerenciar a inovação tecnológica nas empresas refletem mudanças 

substanciais na condição externa de conduzir essa inovação (CHRISTENSEN, 2006). 

 Ao longo da década de 1990 diversas mudanças ocorreram na dinâmica de inovação 

nas empresas que levaram a ascensão ao modelo de inovação aberta (CHRISTENSEN, 2006). 

Essas mudanças relacionaram-se com: 1) a tendência por meio da desintegração vertical, 

modularização, terceirização e redes; 2) a tendência por meio dos mais diversos perfis 

tecnológicos de grandes empresas intensivas em P&D e, 3) a tendência por meio de maior 

distribuição do modo de organização de P&D em grandes empresas (CHRISTENSEN, 2006). 
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 A base tecnológica interna das empresas tem sido complementada com fontes externas 

tratadas como capacidade integrativa (KOGUT; ZANDER, 1992). Essa capacidade relaciona-

se pela aplicação de conhecimento específico (corpos de práticas) que envolve design de 

produto – componentes e arquitetural – incluindo o processo pelo qual as empresas sintetizam 

e adquirem recursos de conhecimentos e os transformam dentro de aplicações práticas 

(KOGUT; ZANDER, 1992). 

 Na condição gerencial, conforme observa Christensen (2006), a competência 

integrativa está relacionada a responsiva e adaptativa mudanças contingenciais externas – 

mudança no componente de mercado, emergência de nova tecnologias externas – que se 

aproximam do conceito de capacidade dinâmica de Teece, Pisano e Shuen (1997); Eisenhardt 

e Martin (2000) e é mais consistente com o modo de inovação aberta de Chesbrough (2003). 

Diferentemente, as competências centrais de Prahalad e Hamel (1990) usualmente assumem 

para serem subjetivas nas estratégias de longo prazo para cumulatividade de construção e 

melhoria do desempenho das empresas (CHRISTENSEN, 2006). 

 Para Chesbrough (2003), inovação aberta pode ser concebida como uma inovação 

organizacional na maneira como as grandes empresas buscam enfrentar as mudanças no 

contexto de inovação tecnológica. No entanto, Christensen (2006) argumenta que a empresa 

mantém diferentes maneiras de coordenação de P&D a nível de centralização e 

descentralização e não externalizam todas as suas pesquisas e inovações na transição de 

inovação mais fechado para mais aberto. 

 No gerenciamento da inovação, as relações externas são consideradas fatores críticos 

de sucesso, mas também são limites a serem superados em projetos de inovação (LAURSEN; 

SAULTER, 2006). O direcionamento que uma empresa se move pode ser influenciada além 

da delegação e externalização por variações contingenciais, mas, também, podem 

parcialmente mudar a sua trajetória por meio da rescentralização e internalização 

(CHRISTENSEN, 2006).  

 Assim, a inovação aberta surge como uma emergente fronteira para empresas que 

buscam nas mais diversas formas de colaboração, por exemplo (empreendedores 

tecnológicos, universidades, instituições de pesquisa) proverem capacidades tecnológicas e, 

por seu lado, busca prover competências dinâmicas e integrativas (CHRISTENSEN, 2006). 

 Na perspectiva de ativo inovativo de Christensen (1995; 1996) as empresas têm focado 

tanto interna quanto externamente, buscado novas ideias, tecnologias, conceitos ou 

propriedade intelectual para se alinharem com elas e integrarem-se em novas, melhoradas 
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arquiteturas de produtos (CHRISTENSEN, 2006). Já, na perspectiva de ativo operacional, 

segundo o autor, as empresas têm focado interna e externamente para inovações na busca de, 

e às vezes em troca para, serviços de marketing, fabricação, pós-venda, ou seja, ativos 

complementares (TEECE, 1986).  

 Neste sentido, a inovação aberta tem como premissa a presença de conhecimento útil 

generalizado, de tal forma que mesmo os maiores e mais experientes empresas não podem 

desenvolver todas as tecnologias importantes de que necessitam por conta própria 

(CHRISTENSEN, 2006). O autor argumenta que cresce a importância de construção de 

competência arquitetônica por meio de reconfiguração dinâmica das partes da base de 

conhecimento da empresa.  

 Chesbrough (2003) defende que o conhecimento arquitetural será cada vez mais 

importante conforme o conhecimento tem se tornado amplamente disponível. No entanto, 

conforme aponta Christensen (2006), isto não significa que o conhecimento arquitetural será o 

mais importante para as empresas que o desenvolver, e também, competências essenciais 

arraigadas ao longo dos anos, mas, será prevalente para explorar oportunidades tecnológicas 

interna e externamente, capacidade de reconfiguração do conhecimento e da base de recursos 

da empresa que tem se tornado um ativo central. 

A inovação aberta enfatiza o uso flexível de recursos e a reconfiguração dos processos 

de inovação com terceiros, permite que as empresas alcancem vantagem competitiva por meio 

de uma coordenação aberta (CHESBROUGH, 2010). Conforme afirmam Teece, Pisano e 

Shuen (1997), as empresas com alguma vantagem competitiva são aquelas que demonstram a 

capacidade de resposta rápidas e de desenvolver inovações velozes, além de desenvolver 

habilidade de coordenar e redirecionar competências internas e externas com eficiência. 

Chesbrough (2010) sugere que as atividades de inovação aberta promovam a 

coordenação aberta de recursos para apoiar vários desenvolvimentos na inovação. Assim, 

reforçam Cheng e Chen (2013) que as empresas com fortes capacidades dinâmicas de 

inovação poderiam usar atividades de inovação aberta para coordenar os seus recursos com 

terceiros.  

 Neste contexto, a ligação de capacidade dinâmica e inovação aberta tem sido 

relacionado a aprendizagem (TIDD; BESSANT, 2015). Os autores argumentam que há uma 

aquisição de novos conhecimentos que são adicionados ao estoque de recursos existente na 

empresa – conhecimentos tecnológicos, mercadológicos, regulatórios e competitivos – e a 

inovação representa uma estratégia essencial para o desenvolvimento e conservação da 
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competitividade. No entanto, segundo os autores, para que isso ocorra, é necessário adquirir a 

capacidade de implementar tal estratégia que depende da acumulação, da assimilação e da 

utilização de novos conhecimentos. 

 Tidd e Bessant (2015) alertam para a necessidade de considerar o conhecimento sobre 

o próprio processo de inovação, ou seja, as maneiras como a empresa organiza e administra a 

inovação e as rotinas que permitem planejar e conduzir a jornada da inovação. Assim, 

conforme afirmam os autores, é preciso ter capacidade de criar uma operação como uma 

estrutura nas empresas, isto é, ter competência na inovação. 

 Bessant e Philips (2013) ressaltam a importância da gestão do processo de inovação e 

apontam que a chave para uma gestão eficaz da inovação no século 21 vai ser o 

desenvolvimento de capacidades/habilidades - construção e execução de complexas e ricas 

redes ao longo do fluxo de conhecimento.  

 Porém, em um ambiente em constante mutação de mercados, tecnologias, fontes de 

concorrência e regulamentações é preciso capacidade dinâmica para ser capaz de se adaptar e 

mudar as estruturas (TIDD; BESSANT, 2015). Não obstante, os autores reforçam que essa 

capacidade dinâmica neste processo de constante modificação e desenvolvimento de 

competências em inovações, envolve a adição de novos elementos, o fortalecimento de 

elementos existentes e o abandono daqueles que perderam utilidade. 

 Tidd e Bessant (2015) destacam que a falta desta capacidade dinâmica tem levado 

muitas empresas a dificuldades e fracassos e apontam entre elas: 

 Falha em reconhecer e aproveitar novas ideias que desafiem um conjunto de saberes já 

estabelecido – o problema do “não inventado aqui”. 

 O problema da proximidade demasiada com clientes existentes e atendimento total à 

suas necessidades, impedindo-se de avançar para novos campos tecnológicos a 

tempo. 

 Problema de adotar nova tecnologia – seguindo as tendências tecnológicas – sem um 

plano estratégico pré-concebido. 

 Problema da falta de codificação de conhecimento tácito. 

 

Estes desafios destacam a preocupação central com a gestão da inovação que levam a 

necessidade de atualizar os nossos modelos mentais de como funciona o processo 

(BESSANT; PHILIPS, 2013). Neste sentido, conforme os autores, a inovação tem se tornado 

cada vez mais uma tarefa de toda a empresa e tem se estendido além dos limites dela. Assim, 
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pessoas com habilidades e experiências em criação e gestão de relacionamentos e redes em 

uma base entre empresas podem desempenhar um papel cada vez mais significativo 

(BESSANT; PHILIPS, 2013). 

 No capítulo três, são indicados os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa. Inicia-se com o método a ser utilizado nesta pesquisa. Em seguida, é discutido o 

tipo, as estratégias, a unidade de análise da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a 

técnica de análise dos dados. E por fim, é discutido a credibilidade, validade e qualidade da 

pesquisa. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 O objetivo principal desta pesquisa é compreender como e quais capacidades 

dinâmicas são relacionadas com a inovação aberta. 

 Para o design da pesquisa, neste projeto, foi necessário desenvolver um conjunto de 

procedimentos e técnicas adaptado de Strauss e Corbin (2008) e Charmaz (2009) por meio da 

abordagem da pesquisa qualitativa e a estratégia da Grounded Theory (teoria fundamentada 

nos dados).  

 A teoria fundamentada é um método de condução da pesquisa qualitativa que se 

concentra na criação de esquemas conceituais de teorias por meio da construção da análise 

indutiva a partir dos dados (CHARMAZ, 2009). Conforme a autora, por essa razão, as 

categorias analíticas são diretamente “fundamentadas” nos dados. Dessa forma, o método 

privilegia a análise e não a descrição, as categorias novas em vez de ideias preconcebidas e 

teorias existentes, e a coleta de dados sequencial sistematicamente focada em vez de amplas 

amostras iniciais (CHARMAZ, 2009). 

 Segundo a autora, esse método distingue-se dos demais métodos, uma vez que implica 

o comprometimento do pesquisador na análise dos dados durante a coleta desses dados, 

utilizando essa análise para instruir e determinar uma nova coleta de dados. Dessa maneira, a 

distinção nítida entre a coleta de dados e as fases de análise da pesquisa tradicional é 

intencionalmente obscurecida nos estudos da teoria fundamentada (CHARMAZ, 2009). 

 Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 35) “teoria denota um conjunto de categorias bem 

desenvolvidas (ex.: temas, conceitos) que são sistematicamente inter-relacionadas através de 

declarações de relação para formar uma estrutura teórica que explique alguns fenômenos 

relevantes sociais, psicológicos, educacionais, de enfermagem ou outros”. 

Uma teoria pode ser classificada em substanciais e em formais (STRAUSS; CORBIN, 

2008; CHARMAZ, 2009). Segundo os autores, teoria substantiva é uma interpretação ou 

explicação teórica de um problema delimitado em uma área específica, já na teoria formal, 

busca-se uma versão de um tema ou processo genérico que cobre várias áreas de estudo, são 

menos específicas para um grupo ou local, ou seja, aplicam-se a um âmbito mais amplo de 

preocupações e problemas disciplinares.   

Nesta pesquisa buscou-se uma teoria substantiva e, para tanto, adotou-se um 

posicionamento pelo paradigma construtivista, em que a subjetividade do pesquisador é 

considerada (CHARMAZ, 2009). 
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 O construtivismo “é uma perspectiva científica social que trata de como as realidades 

são construídas” (CHARMAZ, 2009, p. 250). Segundo a autora, essa perspectiva supõe que as 

pessoas, inclusive os pesquisadores, constroem as realidades das quais participam. A autora 

observa que a investigação construtivista tem início com a experiência e questiona como os 

membros a constroem. Neste contexto, da melhor forma possível, os construtivistas inserem-

se no fenômeno, obtêm perspectivas múltiplas deste, situam-no na sua rede de conexões e 

restrições e, assim, os construtivistas reconhecem que as suas interpretações do fenômeno 

estudado são uma construção (CHARMAZ, 2009). 

 

3.1 Método da Pesquisa 

 

Os métodos, segundo Charmaz (2009, p. 31) se constituem em ferramentas, que 

quando combinadas com insight e esmero na teoria fundamentada, oferecem instrumentos 

apurados para gerar, extrair e produzir sentido dos dados. Desse modo, a teoria fundamentada 

pode trazer diretrizes flexíveis e não prescrições rígidas ao estudo, e assim, deixar a 

imaginação fluir (CHARMAZ, 2009). Segundo a autora, é necessário deixar o problema de 

pesquisa orientar os métodos a serem escolhidos podendo utilizar abordagens combinadas ou 

em sequência que podem levar o pesquisador a construir novos métodos de coleta de dados e 

a revisar os anteriores.  

A pesquisa qualitativa foi adotada neste estudo e refere-se, segundo Strauss e Corbin 

(2008, p. 24), “ao processo não matemático de interpretação a ser feito com o objetivo de 

descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar esses conceitos e relações em 

um esquema explanatório teórico”. Segundo os autores, os dados devem consistir de 

entrevistas e de observações, como também, devem incluir documentos, filmes ou gravações 

em vídeo ou dados de censo. 

 A razão pela escolha do método qualitativo está relacionada ao problema de pesquisa 

que, conforme Stern (1984), busca explorar uma área substancial sobre as quais pouco se sabe 

ou sobre as quais se sabe muito e busca ganhar novos entendimentos. Creswell (2010) orienta 

que se um conceito ou fenômeno precisa ser entendido pelo fato de ter sido feita pouca 

pesquisa sobre ele, então é melhor uma técnica qualitativa. Neste estudo, entende-se que há 

pouco conhecimento sobre como se desenvolvem as capacidades dinâmicas utilizadas na 

inovação aberta. Na pesquisa qualitativa há três componentes principais básicos (STRAUSS; 

CORBIN, 2008): 
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1) Dados – que podem vir de várias fontes, tais como entrevistas, observações, 

documentos, registros e filmes. 

2) Procedimentos – que os pesquisadores podem usar para interpretar e organizar os 

dados. Geralmente consistem de conceituar e reduzir os dados, elaborar categorias em termos 

de suas propriedades e dimensões, ou seja, o processo de codificação (CHARMAZ, 2009) e 

relacioná-los a uma série de declarações preposicionais. Outros procedimentos incluem no 

processo analítico a amostragem não-estatística, a redação de memorandos e diagramação. 

3) Relatórios escritos e verbais – podem ser apresentados como artigos em jornais 

científicos, em palestras ou em livros.    

 

O método comparativo constante foi utilizado para análise dos conjuntos de dados 

coletados e que foram codificados de forma aberta na teoria fundamentada (GLASER; 

STRAUSS, 1967; STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009). Esse método foi utilizado 

para estabelecer distinções analíticas e realizar comparações a cada nível do processo 

analítico, ou seja, há a comparação de dados com dados para identificar as semelhanças e as 

diferenças das entrevistas (CHARMAZ, 2009). 

 

3.2 Tipo da Pesquisa 

 

O tipo de pesquisa que foi adotado neste projeto é de natureza exploratória e 

descritiva. A pesquisa de natureza descritiva segundo Collis e Hussey (2005, p. 24) “é a 

pesquisa que descreve o comportamento dos fenômenos, utilizada para identificar e obter 

informações sobre as características de um determinado problema ou questão”. Este tipo de 

pesquisa tem sido utilizado para descrever uma situação social circunscrita na pesquisa 

qualitativa, ou seja, a questão dos mecanismos e dos atores (o “como” e o “que” dos 

fenômenos) por meio da precisão dos detalhes para fornecer informações contextuais 

(DESLAURIES; KÉRISIT, 2008). Assim, a pesquisa é descritiva na medida em que busca 

descrever o comportamento dos fenômenos e é usada para identificar e obter informações 

sobre as características de um determinado problema ou questão (COLLIS e HUSSEY, 2005). 

Conforme orientam Collis e Hussey (2005), a utilização do tipo de pesquisa de 

natureza exploratória é porque há pouco ou nenhum estudo anterior e seja possível buscar 

informações sobre um problema ou questão de pesquisa e tem como objetivo procurar 

padrões, ideias ou hipóteses (em vez de testar hipóteses ou confirmar uma hipótese). O foco 
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deste tipo de pesquisa segundo os autores é obter insights e familiaridade com a área do 

assunto para investigação mais rigorosa em um estágio posterior. 

A descrição é a base para interpretações de dados mais abstratos e para 

desenvolvimento de teoria na Grounded Theory (Teoria Fundamentada), que incorpora 

conceitos explicando por que, quando, onde, o que e como os fatos ou acontecimentos 

ocorrem (STRAUSS; CORBIN, 2008). No entanto, segundo os autores, a descrição não é a 

teoria, mas ela é fundamental para sua teorização.  

  

3.3 Estratégia da Pesquisa e Unidade de Análise 

 

A estratégia de investigação adotada nesta pesquisa qualitativa foi a Grounded Theory 

conforme indicam Strauss e Corbin (2008) e Charmaz (2009). Nessa estratégia de pesquisa, o 

pesquisador tenta deduzir uma teoria geral e abstrata de um processo, de uma ação ou de uma 

interação com base nas visões dos participantes de um estudo (CRESWELL, 2010). Esse 

processo envolve o uso de estágios múltiplos de coleta de dados e o refinamento e a inter-

relação de categorias de informações (STRAUSS; CORBIN, 2008). Desse modo, duas 

características primárias desse processo foram utilizadas: a comparação constante de dados 

com categorias emergentes e a amostra teórica de diferentes grupos para maximizar as 

similaridades e as diferenças de informação (CRESWELL, 2010; STRAUSS; CORBIN, 

2008; CHARMAZ, 2009). 

A Grounded Theory tem sua origem de Glaser e Strauss (1967) e desenvolvimento 

posteriores em Glaser (1978), Strauss (1987), Strauss e Corbin (2008) e Charmaz (2009). A 

Grounded Theory é, geralmente, apontada como uma abordagem de pesquisa qualitativa 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009).  

Bandeira-de-Mello e Cunha (2003) observam que ao longo do seu desenvolvimento, 

duas linhas divergiram quanto ao método. Segundo os autores, uma linha da teoria 

fundamentada é defendida por Glaser (1992) pioneiramente que dá ênfase à característica 

emergente do método e aos processos indutivos desenvolvidos pelo Departamento de 

Sociologia da Universidade de Columbia nos anos de 1950 e 1960. Os autores destacam que a 

outra linha foi desenvolvida por Strauss (1987) e discutida posteriormente em Strauss e 

Corbin (1998, 2008), com característica que permite a influência de preconcepções do 

pesquisador. Esses precursores do método Grounded Theory ou teoria fundamentada nos 

dados têm tornado o método, suas técnicas e procedimentos populares entre os pesquisadores 
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para sua aplicação como uma alternativa estratégica na pesquisa qualitativa (BANDEIRA-

DE-MELLO; CUNHA, 2003). 

 A definição para teoria neste estudo enfatiza “a compreensão e não a explicação” 

conforme Charmaz (2009, p. 173). Segundo a autora, os proponentes desta definição veem a 

compreensão teórica como sendo abstrata e interpretativa e a compreensão absoluta é obtida a 

partir da teoria que se baseia na interpretação do teórico acerca do fenômeno estudado. As 

teorias interpretativas permitem a indeterminação sem buscar a causalidade e dão prioridade à 

revelação de padrões e conexões e não ao raciocínio linear (CHARMAZ, 2009). 

O propósito desta pesquisa foi de gerar uma teoria substantiva a partir da coleta e 

análise dos dados para essa compreensão. Sendo assim, a unidade de análise neste estudo foi a 

inovação aberta no processo de inovação em que se busca identificar e compreender as 

capacidades dinâmicas que são desenvolvidas a partir dos dados coletados, sua codificação e 

análise das categorias enunciadas. 

Para tanto, foram necessárias práticas de codificação como estratégia de análise que 

envolveu a codificação palavra por palavra, linha a linha, incidente por incidente e utilizou os 

métodos comparativos constantes para estabelecer distinções analíticas e, assim, poder 

realizar comparações a cada nível do processo analítico (CHARMAZ, 2009). 

 

3.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Os passos da coleta de dados segundo Creswell (2010) incluem estabelecer as 

fronteiras para o estudo, coletar informações através de observações e entrevistas 

desestruturadas (ou semiestruturadas), documentos e materiais visuais, bem como estabelecer 

o protocolo para registrar informações. 

 Charmaz (2009) propõe que as teorias fundamentadas podem ser construídas com 

diversos tipos de dados, como por exemplo, notas de campo, entrevistas e informações de 

gravações e relatórios. No entanto, a autora chama a atenção, ao ajuste entre os interesses de 

pesquisa inicial e os dados que emergem, ou seja, não se força ideias preconcebidas e teorias 

diretamente sobre os dados, pelo contrário, deve-se seguir as indicações definidas nos dados. 

Assim, buscou-se ponderar sobre a forma de redação das questões, evitando assim, que 

questões capciosas prejudicassem a coleta de dados e, por outro lado, forçassem respostas 

dentro de categorias restritas (CHARMAZ, 2009).  
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 Charmaz (2009) aponta que muitos pesquisadores podem ter alguma posição 

consolidada ou alguma intimidade com o tema de pesquisa e com a bibliografia a ser 

estudada. Desta maneira, a autora reforça que os estudos podem partir destas perspectivas já 

conhecidas sobre a área de estudo, mas ressalta que o pesquisador deve permanecer o mais 

aberto, quanto for possível, a tudo o que se vê e sente nas etapas iniciais da pesquisa. Assim, 

isto envolve os conceitos sensibilizadores e as perspectivas sobre o tema a ser estudado como 

sendo um ponto de começo do estudo. 

Neste trabalho, foi adotada a técnica de entrevista com roteiro semiestruturado 

(Apêndice A), com perguntas abertas padronizadas e adequadas posteriormente as etapas 

conforme a coleta e análise dos dados na codificação inicial. Em fases posteriores utilizou-se 

o (Apêndice D), na coleta e análise dos dados, na codificação focalizada e, (Apêndice F), na 

coleta e análise dos dados, na codificação teórica. 

Com vistas ao aumento da credibilidade, da validade e da qualidade da pesquisa 

utilizou-se inicialmente roteiro de entrevista (Apêndice A), com questões e tópicos baseados 

na revisão de literatura preliminar e desenvolvidos a partir de uma matriz de validação 

(Apêndice B), que vinculou os objetivos específicos aos principais conceitos do referencial 

teórico identificados até o momento. 

 

3.4.1 Ambiente de Pesquisa e Entrevistados 

 

O ambiente de pesquisa e os sujeitos entrevistados, neste estudo, foram os gestores das 

empresas “3M” e “Natura”, cuja escolha deu-se, principalmente, por desenvolverem 

atividades ligadas às práticas de inovação aberta, sendo este, o principal foco desta pesquisa.  

A constatação de que as empresas praticam inovação aberta foi verificado 

preliminarmente no site das respectivas empresas, 3M e Natura, como em diversas matérias 

sobre inovação e, inovação aberta, publicadas a partir de suas práticas e interações, por meio 

de suas plataformas sociais. 

A revista “Valor Inovação Brasil”, em 2015, através da 1ª edição e, 2016 na 2ª edição, 

lançaram o anuário “Valor Inovação Brasil” e, nelas, as empresas “3M Brasil” e “Natura” 

configuram na lista respectivamente, em segundo e, terceiro lugar, nas duas edições, entre as 

10 empresas mais inovadoras no Brasil, de acordo com o ranking da revista (VALOR 

INOVAÇÃO BRASIL, 2015; 2016). 
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A empresa “3M” descreve o seu entendimento de inovação aberta em seu site da 

seguinte maneira: 

 

O conceito de colaboração é tão forte na 3M que ultrapassa as fronteiras da 

companhia e abrange a relação que estabelecemos com parceiros, clientes, centros 

de pesquisa, entidades governamentais, universidades, startups, investidores e 

outros. É o que se chama de Inovação Aberta. Desenvolvemos relacionamentos 

sólidos com estes diferentes públicos, com o desafio de criar novas soluções de 

mercado e transformar indústrias, gerando inovação que faça nossa vida melhor. 

Entendemos que a Inovação Aberta é uma fantástica oportunidade de inovação, com 

possibilidades de co-criação por meio de compartilhamento de recursos, 

competências, conhecimentos, investimentos e até mesmo riscos (3M BRASIL, 

2016). 

 

A empresa “Natura” descreve o seu entendimento de inovação aberta, em seu site, a 

partir de um dos seus produtos – Natura Campus - da seguinte maneira: 

 

Por meio do Natura Campus, trabalhamos com a inovação aberta há sete anos, 

compartilhando desafios com a comunidade científica do Brasil e do exterior. Isso 

significa que, além dos cientistas e das pesquisas internas - são mais de 250 

colaboradores diretamente envolvidos com Pesquisa e Desenvolvimento -, seu 

negócio está fortemente vinculado às parcerias com instituições científicas do Brasil 

e do mundo para desenvolver novos conceitos, metodologias, produtos e processos. 

Por meio do portal do Natura Campus, conectamos os pesquisadores e lançamos 

editais e desafios para investimento em pesquisa, além de gerarmos e 

compartilharmos conhecimento (NATURA, 2016). 

 

A maneira como as empresas “3M” e “Natura” comunicam suas práticas de inovação 

aberta, é que despertou o interesse pela pesquisa e, ao mesmo tempo, em contatar estas 

empresas.  

Apesar de serem de setores diferentes, a Natura atuando no mercado de cosméticos, 

fragrâncias e higiene pessoal e a 3M atuando em diversos mercados como comunicação, 

consumidor, cuidados à saúde, design e construção, eletrônicos, energia, indústria 

automobilística, manufatura, mineração, petróleo e gás, segurança, soluções comerciais e 

transporte, ambas têm algo em comum, em demonstrar e desenvolver práticas de inovação 

aberta, com diversos parceiros e colaboradores, nos mercados que atuam. 

Para a realização das entrevistas, nas empresas Natura e 3M, iniciou-se o 

relacionamento a partir de e-mail, encaminhado aos gestores que estão envolvidos com 

inovação e inovação aberta, inicialmente, explicando o objetivo da pesquisa. Os perfis dos 

entrevistados serão indicados na seção 4.1 e 4.2 - Entrevista e Coleta de Dados para a 

codificação inicial e nas seções subsequentes, seção 4.3 – codificação focalizada e seção 4.4 – 

codificação teórica. 
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Creswell (2010) observa que no ambiente de pesquisa, busca-se identificar os locais 

ou as pessoas propositalmente selecionadas para o estudo. Para o autor, a ideia por trás da 

pesquisa qualitativa é selecionar propositalmente participantes ou locais (ou documentos ou 

materiais gráficos) mais indicados para ajudar a entender o problema e a questão de pesquisa. 

Isso não sugere necessariamente amostragem aleatória ou seleção de um grande número de 

participantes e locais, como geralmente vemos na pesquisa quantitativa segundo o autor. 

Creswell (2010) relata e, Miles e Huberman (1994) identificam, em relação à 

discussão sobre os participantes e o local que envolve a compreensão de quatro aspectos:  

1) o cenário (onde a pesquisa vai ocorrer) – no caso dessa pesquisa, as empresas 3M e Natura. 

2) os atores (quem serão os observados ou entrevistados) – gestores ligados a inovação e 

inovação aberta. 

3) os eventos (o que os atores estarão fazendo enquanto forem observados ou como serão 

entrevistados) – entrevista individual e focus group, e 

4) o processo (a natureza evolutiva dos eventos vividos pelos atores dentro do cenário) – 

Identificação das capacidades dinâmicas desenvolvidas na inovação aberta. 

.  

3.4.2 Procedimentos de Coleta e Análise dos Dados 

 

Charmaz (2009) orienta que o pesquisador deve refletir sobre o que está vendo e 

ouvindo na coleta e análise dos dados, o pesquisador deve atentar-se para perguntas que 

podem ser enganosas, com respostas ingênuas que levam a um nível bastante superficial e não 

alcançar os processos sociais fundamentais para o estudo. Para evitar essa condição, Charmaz 

(2009, p. 39) orienta as seguintes maneiras para a construção dos dados para a entrevista: 

 Observar as ações e processo, bem como as palavras. 

 Delinear o contexto, as cenas e as circunstâncias da ação com cautela. 

 Registrar quem fez o que, quando ocorreu, por que aconteceu, e como ocorreu. 

 Identificar as condições nas quais determinadas ações, intenções e processos 

emergem ou são abrandados. 

 Procurar caminhos para interpretar esses dados. 

 Concentrar-se nas palavras e expressões específicas às quais os participantes parecem 

atribuir um significado especial. 

 Descobrir as suposições tidas como óbvias e ocultas de vários participantes; 

demonstrar a forma como são reveladas por meio da ação e como a afetam. 
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A Figura 11 representa o processo linear da pesquisa para construção da teoria 

fundamentada nos dados adaptado de Charmaz (2009). Para autora (2009, p. 25) “na prática, o 

processo da pesquisa não é tão linear. Os pesquisadores que utilizam a teoria fundamentada 

param e escrevem sempre que as ideias lhes ocorrem”. Segundo Glaser (1978), um dos 

aspectos-chave da teoria fundamentada é a geração de "boas ideias".  

 

Figura 11 - Processo Linear da Pesquisa para Construção da Teoria Fundamentada nos Dados 

 

 

 

Fonte: Adaptado de: Charmaz (2009) 

 

Com base nessas orientações, se iniciou o processo da pesquisa, a partir da 

identificação da área substantiva de estudo e do problema de pesquisa e, em seguida, com a 



92 

 

coleta de dados relevantes nas empresas Natura e 3M, a análise por meio dos métodos 

comparativos, aos quais, foram utilizadas estratégias adotadas da teoria fundamentada, como 

instrumentos para desenvolvimento da teoria substantiva.  

A coleta e análise dos dados, então, permitiu realizar a codificação aberta (inicial) para 

classificar a quantidade de dados de acordo com o que eles indicaram. A codificação aberta 

foi desenvolvida de duas maneiras: 1) linha a linha, ou seja, induzindo o pesquisador a estudar 

os seus dados rigorosamente linha a linha e a começar a conceituar suas ideias e 2) 

codificação focalizada, permitindo ao pesquisador separar, classificar e sintetizar a quantidade 

de dados identificados nas entrevistas. 

Durante este processo de codificação aberta e coleta de dados, foram inscritas notas ao 

longo do processo – memorandos – que são registros escritos de análise que variaram em tipo 

e formato e diagramas – memorandos visuais, não inscritos. Os memorandos projetam, 

registram e detalham, a principal fase analítica da pesquisa durante todo o processo de coleta, 

análise dos dados e relatos da pesquisa (CHARMAZ, 2009). 

A partir do conjunto de dados coletados e codificados de forma aberta na teoria 

fundamentada, se utilizou os métodos comparativos constantes (GLASER; STRAUSS, 1967; 

GOULDING, 2002; STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009). Esse método foi 

utilizado para estabelecer distinções analíticas e realizar comparações a cada nível do 

processo analítico, ou seja, há a comparação de dados com dados para identificar as 

semelhanças e as diferenças das entrevistas (CHARMAZ, 2009). 

 Uma vez identificados os padrões na codificação aberta, a etapa seguinte foi tratada 

como um processo mais focado de codificação, em que os códigos são agrupados conforme 

seu relacionamento. Esta etapa pode ser desenvolvida com diretrizes simples e flexíveis que 

levaram a maior tolerância de ambiguidade tratada de codificação focalizada como sendo uma 

segunda fase da codificação.  

Esses códigos foram mais direcionados, seletivos e conceituais que os gerados pela 

codificação inicial ou aberta. A codificação focalizada significou “utilizar os códigos 

anteriores mais significativos e/ou frequentes para analisar minuciosamente grandes 

montantes de dados” (CHARMAZ, 2009, p. 87). Desse modo, exigiu-se a tomada de decisão 

sobre quais códigos iniciais que permitiram uma compreensão analítica melhor para 

categorizar os dados de forma incisiva e completa. 

Após o exame e decisão das categorias conceituais e suas propriedades provisórias e 

ideias emergentes orientadas pela codificação inicial, seguida da segunda etapa a codificação 



93 

 

focalizada, foi então desenvolvida a última etapa, a codificação teórica. Os códigos e 

categorias teóricos são integrativos; eles dão um contorno as categorias e códigos focais 

reunidos (CHARMAZ, 2009). Assim, categorias foram verificadas em relação a dados 

subsequentes que foram refletidos, refinados e priorizados para a construção da teoria 

(CHARMAZ, 2009). 

  Nesta etapa de codificação teórica, buscou-se no mundo empírico, coletar mais dados 

sobre as propriedades das categorias identificadas até o ponto de saturação dessas 

propriedades por meio da amostragem teórica que consistiu de novas observações num 

processo de revisão e avaliação. Após a definição da teoria substantiva, confrontaram-se os 

argumentos encontrados corroborando com os argumentos da pesquisa dos autores 

identificados no capítulo dois, revisão da literatura. 

Como anteriormente já citado, neste estudo, os dados foram coletados nas empresas 

3M e Natura, por serem empresas que demonstraram terem práticas de inovação aberta. A 

coleta de dados preliminar foi por meio de entrevistas individuais com um gestor em cada 

empresa, para extração dos dados. Posteriormente, foi feito a primeira análise dos dados por 

meio da codificação inicial. Com base nos códigos gerados na codificação inicial, foram feitas 

novas entrevistas por meio de grupo focal para uma codificação mais focalizada que gerou as 

categorias iniciais e os códigos relacionados. Após extração e análise dos dados, na 

codificação focalizada, foram realizadas entrevistas nas empresas, sendo que na “Natura” uma 

entrevista individual e, na 3M uma entrevista em dupla, a fim de refinar as categorias e os 

códigos relacionados, num processo de saturação dos dados, para desenvolvimento da teoria 

substantiva.  

 Ao longo do processo de pesquisa, os dados foram reunidos e, além de analisados, 

categorizados por meio da codificação e, posteriormente, foram inter-relacionados, a partir da 

redação dos memorandos que, foram ampliados, por meio da realização da amostragem 

teórica, além de especificados as direções que levaram a teorização fundamentada, por meio 

da classificação e da integração das categorias, comunicando, assim, os resultados, conforme 

defende Charmaz (2009).    

  A partir da seção 4.1 denominada, entrevista e coleta de dados, a compreensão será 

entendida, a partir das explicações de cada etapa de codificação (inicial, focalizada e teórica), 

além de como foram desenvolvidos os códigos e categorias que levaram ao desenvolvimento 

da teoria substantiva, neste estudo.  
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A próxima seção (3.4.3) orienta sobre a credibilidade, validade e qualidade da 

pesquisa para este estudo. 

 

3.4.3 Credibilidade, Validade e Qualidade da Pesquisa 

 

Esta seção orienta o estudo para a compreensão da credibilidade, validade e qualidade 

na pesquisa qualitativa, na teoria fundamentada. 

A validade em pesquisa qualitativa não tem as mesmas conotações da pesquisa 

quantitativa, nem vem acompanhada de confiabilidade que examina estabilidade ou 

consistência de respostas, ou generalização que traz validade externa da aplicação de 

resultados a novos cenários, pessoas ou amostragens, ou seja, confiabilidade e generalização 

desempenham um papel menor na investigação qualitativa (CRESWELL, 2010). A validade, 

segundo o autor, é vista como um ponto forte da pesquisa qualitativa, e serve para determinar 

a acuracidade dos resultados. 

Charmaz (2009, p. 37) traz alguns questionamentos que ajudam a avaliar se os dados 

coletados são relevantes e, suficientes: 

 Conseguir reunir dados contextuais suficientes sobre as pessoas, os processos e os 

ambientes me possibilitam a pronta recuperação desses contextos, bem como 

compreender e retratar a variação integral dos contextos de estudo? 

 Conseguir obter descrições detalhadas das opiniões e ações de uma variedade de 

participantes? 

 Os dados revelam aquilo que existe sob a superfície? 

 Os dados são suficientes para revelar as mudanças ao longo do tempo? 

 Conseguir obter opiniões múltiplas sobre a variedade das ações dos participantes? 

 Conseguir reunir dados que permitam desenvolver categorias analíticas? 

 Quais os tipos de comparações podem-se estabelecer entre os dados? Como essas 

comparações geram e comunicam as ideias? 

 

Vale ressaltar que os critérios de avaliação não devem ser utilizados como regras 

rígidas pelo pesquisador ou pelos leitores que estão julgando o trabalho, mas sim, serem 

utilizados como diretrizes (STRAUSS; CORBIN, 2008). Desse modo, segundo os autores, as 

investigações podem exigir que os procedimentos de pesquisa e os critérios de avaliação 

sejam modificados para ajustar-se ás circunstâncias da pesquisa. 
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No capítulo quatro será elaborada a apresentação e análise dos dados para 

desenvolvimento da teoria substantiva.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao tratar sobre a análise de dados, é importante ressaltar na pesquisa, as contribuições 

de Muller e Hutchins (2012) através de um artigo que trata sobre inovação aberta da 

Whirlpool Corporation e, que contribuiu significativamente, para o desenvolvimento do 

primeiro memorando, a fim de melhor compreender o tema em estudo.  Ao analisar a 

inovação aberta na Whirlpool Corporation, Muller e Hutchins (2012), identificaram que a 

empresa entende a inovação aberta no processo de inovação, como um conjunto de princípios 

e ferramentas desenvolvidas em uma série de três ciclos, “Divergentes-Convergentes”, que 

exploram novas perspectivas e alternativas de inovação. Segundo os autores, no final de cada 

estágio do ciclo do processo de inovação – descoberta, desenvolvimento de oportunidades e 

experimentação, entrega e crescimento – a equipe de inovação sintetiza um novo ponto de 

vista ou a direção proposta no processo de inovação tratado como triplo diamante (Triple 

Diamond) conforme a Figura 12. 

 

   Figura 12- Whirlpool Corporation – processo triplo diamante 

 

 

    Fonte: Muller e Hutchins (2012) 

  

Com isso, o princípio orientador identificado na Whirlpool Corporation, para a 

inovação aberta, está centrado na colaboração e compartilhamento de capacidades e recursos e 

tem como princípio “we win together - nós ganhamos juntos”. Esse princípio, requer da 

empresa, um delicado equilíbrio entre a inovação aberta e inovação interna e uma consciência 

de que o desenvolvimento de ambos, é extremamente importante (MULLER; HUTCHINS, 

2012). Assim, as ferramentas que são usadas em cada etapa do processo de inovação na 

Whirlpool Corporation são projetadas, para elaborar questões que examinam o potencial 
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benefício de buscar recursos externos, com contribuição específica e, para pensar, as várias 

vias a fim de abrir inovação, através de instrumentos que podem ser aplicados no momento e 

contexto certo, de acordo com a Figura 13. 

 

Figura 13 - Whirlpool Corporation - Processo Aberto Triplo Diamante 

 

 

Fonte: Muller e Hutchins (2012) 

 

Muller e Hutchins (2012) apontaram algumas lições e benefícios da inovação aberta 

no caso da Whirlpool Corporation conforme indicado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Lições e Benefícios da Inovação Aberta da Whirlpool Corporation 

 

Lições Benefícios 

Manter um equilíbrio de inovação 

aberta (externa) e inovação interna. 

Aceleração e simplificação do caminho para o mercado 

Fazer inovação aberta uma proposição 

ganha-ganha para os parceiros e para si 

mesmo. 

Identificação da existência de competências necessárias dentro da 

empresa para produzir e entregar a inovação. 

Inovação é confuso e inovação aberta é 

mais confusa ainda. 

Questionar-se se tem as competências para perseguir as 

oportunidades. Se não tem, quem mais poderia fornecer as 

competências necessárias para prosseguir esta oportunidade? 

 

 Identificação de oportunidades subjacentes com parceiros de 

inovação aberta. 

 

Fonte: Muller e Hutchins (2012) 
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Neste contexto, a inovação aberta da Whirlpool Corporation apresentou algumas 

capacidades centrais para seu sucesso, como a capacidade de integração – ao misturar os 

vários elementos do modelo de negócio que foram essenciais para fazer a oportunidade em 

sucesso; a capacidade de coordenação - todos os jogadores díspares necessários para levar a 

oferta ao mercado e criar e capturar valor no processo; capacidade de trabalhar em rede – 

solucionadores de problemas em redes externas (Prodigy Works). 

Essa amostragem inicial sobre inovação aberta e capacidades desenvolvidas na 

empresa Whirpool Corporation apontou para uma primeira oportunidade de comparar fatos, 

incidentes ou acontecimentos e desenvolver o primeiro memorando para compreensão do 

fenômeno, aqui pesquisado.  

Charmaz (2009) destaca que a redação do memorando é a etapa intermediária 

fundamental, entre a coleta de dados e a redação dos relatos de pesquisa e, constitui um 

método crucial da teoria fundamentada, porque incentiva a analisar os dados e gerar códigos 

no início do processo de pesquisa. 

O Quadro 11 traz a redação do memorando 1 – inovação aberta e capacidades 

desenvolvidas na Whirpool Corporation. 

 

Quadro 11 – Memorando 1 – Inovação Aberta e Capacidades Desenvolvidas na Whirpool 

Corporation 

 

Ao destacar a inovação aberta na gestão do processo de inovação da Whirlpool Corporation, os autores 

relataram que a empresa entende que é muito mais difícil de gerir um processo de inovação e desenvolvimento 

dentro de duas empresas, e deste modo, é necessário uma série de parcerias e alianças - tanto entre empresas 

parceiras e entre grupos internos. A inovação aberta no processo de inovação é vista como um conjunto de 

princípios e ferramentas desenvolvidos em uma série de três ciclos “Divergentes-Convergentes”, que 

exploram novas perspectivas e alternativas de inovação no final de cada estágio do ciclo do processo de 

inovação – descoberta, desenvolvimento de oportunidades e experimentação, entrega e crescimento. Portanto, 

é crucial assegurar que todos os parceiros internos relevantes (vendas, marketing, segurança, etc.) estejam 

comprometidos e o sucesso da inovação aberta requer estratégias claras, declaração e acordos dos objetivos do 

projeto com o desenvolvimento de uma equipe de projeto específica para este esforço. Algumas capacidades 

centrais foram identificadas para seu sucesso como a capacidade de integração, capacidade de coordenação e 

capacidade de trabalhar em rede. 

De maneira geral, a ''Whirlpool acredita que a inovação aberta é realmente sobre a construção e manutenção 

de relacionamentos e alianças. Essas relações são administradas, por gerentes de relacionamento, como parte 

das novas atividades de desenvolvimento de negócios” (memorando 10-05-2016).  

 

Fonte: Extraído de Muller e Hutchins (2012) 
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Na seção (4.1) indicam-se as entrevistas, o processo de coleta de dados, a codificação 

inicial e a codificação focalizada para compreensão dos resultados encontrados na entrevista 

feita nas empresas 3M e Natura. 

 

4.1 Entrevista e Processo de Coleta de Dados 

 

De acordo com Charmaz (2009), uma entrevista é contextual e negociada. Sendo 

assim, nessa busca dos dados pelo pesquisador, os participantes narram as suas histórias sem 

interrupção, os participantes solicitam informações específicas e o resultado é a construção, 

ou a reconstrução, de uma realidade. 

As entrevistas, como importante instrumento de coleta de dados, aconteceram nos 

meses de maio a novembro de 2016, utilizando como lócus da pesquisa, as empresas 3M e 

Natura. 

 Após iniciar os contatos, com as empresas pesquisadas participantes deste estudo, 3M 

e Natura, por meio de e-mail e telefone, para fins de agendamento, conforme demonstrado no 

Quadro 12, foram estabelecidos os sujeitos participantes da entrevista, sendo na empresa 3M, 

o embaixador de inovação e Gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança de Produtos - 

EHS, Senhor MG e, na empresa Natura, com a Senhorita LH, Gerente de Gestão e Redes de 

Inovação. O roteiro das entrevistas cumpriu com as seguintes orientações, conforme Apêndice 

A. 

 

Quadro 12 – Entrevistas Empresas 3M e Natura 

 

Empresa Entrevistados Cargo Data 

3M M.G – E13M Embaixador de inovação e gerente de meio ambiente, saúde e 

segurança de produtos – EHS 

02/05/2016 

Natura L.H – E1Na Gerente de gestão e redes de inovação 03/05/2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse momento de construção, as questões da entrevista semiestruturada produzem 

dados relevantes, gerados por questões do tipo “fale sobre”, “como”, “o que”, “quando”, 

“quais”, e, de maneira mais elaborada, “Você poderia descrever, dizer, comentar sobre” 

(CHARMAZ, 2009; STRAUSS; CORBIN, 2008). Desse modo, pela abordagem 

construtivista adotada neste estudo, enfatizou a obtenção das definições dos participantes 

quanto aos termos, às situações e aos eventos, na tentativa de explorar as suas suposições, os 

seus significados implícitos e as regras tácitas (CHARMAZ, 2009). 
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A Figura 14 evidencia sobre como foram trabalhadas as transcrições das entrevistas 

nas empresas E13M e E1Na por meio do programa NVIVO® V11, para identificação dos 

códigos iniciais neste estudo qualitativo.  

 

Figura 14 – Entrevista nas Empresas 3M e Natura – Fontes Internas (NVIVO® V11) 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa – (Maio, 2016) 

 

A codificação de transcrições das entrevistas completas proporciona ideias e 

compreensões que, de outra maneira, você acaba perdendo, e nesse sentido, o método de 

coleta de dados não apenas determina os seus dados, mas também estrutura os seus códigos 

(CHARMAZ, 2009).  

Logo, a entrevista com a E13M foi transcrita por meio do Windows Média Player em 

arquivo Word e em seguida, tomada a decisão de utilizar o programa NVIVO® V11, onde 

iniciou o processo de importação dos dados, para fontes internas de registro e análise.  

A entrevista com E1Na foi transcrita diretamente no programa, utilizando os recursos 

disponíveis que acabou por facilitar o processo de transcrição e digitação diretamente no 

programa, fazendo, assim, seu registro e, posterior análise. Com isso, em posse dos primeiros 

dados dos entrevistados E13M e E1Na, iniciou o processo de codificação aberta para 

identificação dos códigos (Nós) e posterior categorização discutido na seção (4.2). 
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4.2 Codificação Aberta 

 

Nesta etapa foram feitas as leituras das transcrições das entrevistas com E13M e com 

E1Na, conforme Apêndice C para identificações dos códigos iniciais e seus relacionamentos. 

A Figura 15 mostra os oito códigos (Nós) desenvolvidos com base nas fontes internas coletadas 

nas entrevistas das empresas. 

 

Figura 15 – Codificação Inicial 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa - (Maio, 2016) 

  

Foram desenvolvidos, a partir das entrevistas identificadas nas fontes internas, os 

códigos (Nós), num processo de codificação de análise, linha por linha das entrevistas, que 

envolveu exame detalhado de dados feitos por frase por frase, palavra por palavra, sentenças 

ou parágrafos em um processo de microanálise (STRAUSS; CORBIN, 2008). Segundo os 

autores, este é um processo que mais consome tempo, porém, é o que mais dá melhores 

resultados. 

Essa forma de codificação, linha por linha, tem sido importante no começo deste 

estudo, porque permitiu gerar códigos (Nós) rapidamente e, desenvolver categorias por meio 

de amostragem teórica, ou seja, pela coleta de dados conduzida por conceitos que tem por 

objetivo maximizar as oportunidades de comparar fatos, incidentes ou acontecimentos 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 Essa codificação orienta para a realização de dois critérios à condução da análise de teoria 

fundamentada: ajuste e relevância. Este estudo se ajusta ao mundo empírico conforme constrói 
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códigos e desenvolve esses códigos em categorias que cristalizam a experiência dos participantes. 

Assim, tem relevância quando mostra um esquema analítico incisivo que interpreta o que acontece 

e estabelece relações entre os processos implícitos e as estruturas visíveis (CHARMAZ, 2009). 

 Os códigos iniciais (Nós) são provisórios, comparativos e fundamentados nos dados 

(CHARMAZ, 2009). Conforme orienta a autora, são provisórios porque deve manter aberto às 

possibilidades analíticas que surgem, e deve elaborar códigos que melhor se adaptam aos dados de 

que dispõe, neste primeiro momento.  

Assim, segue-se progressivamente com aqueles códigos que indicam que se ajustam aos 

dados, reunindo-os para investigar e satisfazer a esses códigos. Desse modo, os oito códigos 

foram identificados e extraídos a partir das referências apontadas nas entrevistas 

operacionalizados por meio do programa NVIVO® V11, conforme descritos no Apêndice C. 

 O Quadro 13 indica os oito códigos e seus relacionamentos identificados neste primeiro 

momento, a partir das narrativas que consta no Apêndice C, para obtenção de melhor 

compreensão com relação aos significados destes dados, que em alguns momentos apareceram em 

mais de um código. 

 

Quadro 13 – Resumo da Reorganização dos Códigos Iniciais (Nós) 
 

Códigos Relacionamentos 

 

Cod1: Análise de construção de tendências e de 

estratégias 

Busca de sinais e tendências 

Capacidade de interpretar os recursos 

Orientado a identificação de oportunidade de negócio 

Sintonia estratégica 

Cod2: Ecossistema de inovação Capacidade de interação 

Capacidade de mapear parceiros e oportunidades 

Cod3: Investimento e competência tecnológica Capacidade de traduzir as competências das outras 

empresas para o modelo da empresa 

Cod4: Cultura, comportamento e comunicação Capacidade de conversar no ecossistema de inovação 

Cod5: Combinação de competências Capacidade de identificar sua competência core e 

novas 

Cod6: Inovação aberta como complemento para o 

processo de inovação 

Competência complementar: pessoas, tecnologias ou 

projetos 

 

 

 

Cod7: Formas possíveis de relacionamentos 

Colaboração e aprendizagem 

Estabelecimento e construção de parceria 

Cooperação 

Redes 

Fazer com fornecedor, licenciamentos e contratos 

Cod8: Inovação aberta como alternativa estratégica Diferenciação e velocidade de algo complementar no 

processo de inovação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O memorando de número dois do (Quadro 14) esboça ideias e serve para iniciar a 

discussão de anotações sobre os dados e os códigos conforme orienta Charmaz (2009). Este 

memorando traz a primeira compreensão da entrevista feita nas empresas 3M e Natura com 

uma visão preliminar de suas anotações e percepções de campo. 

 

Quadro 14 – Memorando 2 - Inovação Aberta como Alternativa Estratégica 

 

Tudo começa na estratégia de inovação da empresa sintonizada e direcionada por megatendências e temas 

identificados que irá influenciar a maneira como o processo de inovação em diferentes Gates serão abertos 

para entrada de soluções para o mercado em qualquer tempo. Então, a maneira como a empresa oferece ou 

busca uma solução alavanca ou não uma oportunidade de inovação aberta. Sob essas condições, possibilidades 

surgem na interação, conexão, comunicação, comportamento no ecossistema de inovação com diferentes 

atores – fornecedores e clientes, e transversal, governo, agências, universidades, eventos, Startups -  para 

buscar coisas complementares como tecnologias e competências para atender a necessidade de determinado 

oportunidade de negócio. No ecossistema de inovação os contornos devem estar bem encaixados, acoplados, 

as conexões e controles alinhados ao abrir portas no processo de inovação. Quando esse conjunto de fatos 

ocorrer, verifica-se que a empresa busca ter a capacidade de traduzir megatendências e de enxergar seus 

impactos nos negócios que gerem valor. Então, para abrir as portas para inovação aberta, a empresa precisa ter 

a capacidade de interpretar se possui os recursos internos ou não para entregar a solução de determinado 

projeto ou negócio, caso contrário, busca-se fora da empresa. A inovação aberta permite às empresas maior 

tração, velocidade, diferenciação, conhecimento para entrega dos produtos e serviços. É necessário na 

inovação aberta o estabelecimento de diretrizes que orientem as parcerias, os relacionamentos, os 

investimentos. A capacidade de identificação do que é viável e de mapeamento dos parceiros tem sido uma 

capacidade relevante para a empresa definir se o processo de inovação será de maneira mais aberta ou fechada 

(memorando 05-05-2016).  

 

Fonte: O autor. Elaborado a partir das entrevistas com E13M e E1Na. 

 

O resultado encontrado na entrevista com E13M e E1Na, conforme narrativas, ver 

Apêndice C, até esta etapa da pesquisa, apontaram que inovação aberta é compreendida como 

uma alternativa estratégica, como complemento para o processo de inovação e a gestão em 

seus fluxos e processos ocorre no processo de inovação, em cada Stage Gate no funil de 

inovação, ou seja, não é a percepção de uma gestão em separado, mas no próprio processo 

normal de inovação.  

O entrevistado E13M abordou que a empresa precisa ter em seu planejamento 

estratégico estabelecido, as estratégias de inovação aberta, ou seja, a forma de atuação nos 

projetos, processos e sua atuação no ecossistema de inovação para, a partir deste 

entendimento, decidir quais portas abrir para prática de inovação aberta.  
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A Figura 16 mostra os oito códigos (Nós) e os seus relacionamentos conforme 

apontados no Quadro 13, e explicados nas seções a seguir. 

 

Figura 16 – Representação dos Oito Códigos e seus Relacionamentos (Memorando 3) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

A Figura 16 proporciona uma representação visual do código inovação aberta como 

alternativa estratégica e suas relações identificadas pela pesquisa e descritas nas seções (4.2.1) 

a (4.2.8) que sucedem. Segundo Charmaz (2009), os diagramas podem mostrar imagens 

concretas de nossas ideias e possibilita perceber o poder relativo, o alcance e a direção dos 

códigos ou categorias em sua análise, bem como as conexões existentes entre elas. 

“Diagramas são memorandos visuais, não escritos. São mecanismos que representam as 

relações entre conceitos” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 209). 

As seções adiante (4.2.1) até (4.2.8), indicam uma compreensão a partir dos dados 

apontados pelos entrevistados E13M e E1Na, em suas narrativas, no Apêndice C, organizados 
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no Quadro 13 e evidenciado de maneira hierárquica na Figura 16, as conexões dos códigos 

iniciais (Nós).  

O pesquisador, segundo Charmaz (2009) influência de fato nos seus dados. Em vez de 

analisá-los passivamente, além disso, os novos eixos da análise ganham visibilidade por meio 

de suas ações a partir dos eventos, das interações e das perspectivas que entram em um campo 

de ação. Com base nisto, a partir das análises dos códigos (Nós do Quadro 14) foi possível 

elaborar as seções (4.2.1) até (4.2.8) apresentando-se evidencias da primeira coleta de dados, 

e da codificação inicial, buscando-se compreender a inovação aberta e as capacidades 

identificadas/desenvolvidas pelas empresas. 

 

4.2.1 Cod1: Análise de Construção de Tendências e de Estratégias 

 

O Cod1 (Figura 15 e 16) foi tratado de Análise de Construção de Tendências e de 

Estratégias. Os dados das entrevistas nas empresas 3M e Natura remetem a compreensão de 

que tudo começa pelo planejamento estratégico da empresa, pela análise de construção de 

tendências e de estratégias, na busca de sinais e tendências no mercado para traçar o caminho 

estratégico, conforme relacionamentos da Figura 17. 

 

Figura 17 – Análise de Construção de Tendências e de Estratégias 

 

                        

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dessa maneira, segundo o entrevistado E13M é exigido que a empresa tenha a 

capacidade de traduzir as megatendências e enxergar os impactos nos negócios. A empresa 

deve ter a capacidade de identificar, organizar e fazer os investimentos para obter retorno das 

megatendências e ter a capacidade de identificar problema e entregar solução. 

Nesta análise preliminar os entrevistados E13M e E1Na apontaram que a empresa 

precisa ter a capacidade de interpretar os recursos internos que possui ou não, além de ter o 

conhecimento da sua própria organização e de todos os seus recursos disponíveis, deve ter o 

conhecimento de sua competência e buscar novas competências para oportunidade de 

inovação pensando o futuro. 

As entrevistas revelaram que as empresas pesquisadas estão orientadas à oportunidade 

de negócios que gera probabilidade de sucesso. Esta oportunidade de geração de valor no 

negócio é, no sentido de melhorar a perspicácia de identificação de oportunidades de 

inovação.  

A partir da estratégia do negócio que é identificado nas oportunidades de negócios, 

estabelece a necessidade de inovação, tanto quanto ao ritmo, a diferenciação e as diretrizes. 

Assim, o principal direcionador de crescimento da empresa é a que vem da inovação (E13M; 

E1Na). 

As fontes do processo de inovação e de inovação aberta identificadas nas entrevistas 

contemplam programas, universidades, empresas, fornecedores, consultorias, consumidores, 

canais de vendas, eventos de inovação aberta, Startups para modelo de negócio, prestação de 

serviços que por meio de ferramentas de gestão de conhecimento, as empresas buscam 

novidades de qualquer fonte pela interação e relacionamento (E13M; E1Na). 

Uma competência apontada como principal identificada nos dados coletados na 

entrevista com E13M é a sintonia estratégica que revela alguns questionamentos para as 

empresas. Qual a direção que estamos seguindo? Porque eu quero isso? Porque é importante? 

Para que serve? Aonde eu encaixo no modelo estratégico de crescimento? Assim, identifica-se 

a importância da sinergia e acoplamento com as competências específicas para oferecer 

soluções tecnológicas. 

Um dado importante refere-se aos fatores críticos de sucesso que são ter clareza de 

objetivos, onde, o que a empresa quer fazer de forma aberta, do por que ter uma estratégia 

clara, com quem fazer, como e como buscar esses parceiros (E1Na). A inovação aberta é 

apontada na entrevista, que ela é feita por todas as áreas da empresa, que desejarem participar 

(E13M). 
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Outro fator crítico é o apoio e envolvimento da autogestão para patrocinar os recursos 

humanos, financeiros e para a mudança cultural para que aconteça. Além disso, algumas 

lições são identificadas como a capacidade de entender que tem inteligência e valor dentro e 

fora da empresa para gerar conhecimento relevante para o negócio (E1Na). 

 

4.2.2 Cod2: Ecossistema de Inovação 

 

O Cod2 (Figura 15 e 16) foi tratado de Ecossistema de Inovação. O ecossistema de 

inovação é apontado na entrevista com E13M e E1Na como em sua capacidade de interação 

com os atores via projetos, plataformas, Workshops, Facebook, redes com consumidor, 

pesquisadores, universidades, Startups. A Figura 18 mostra o código ecossistema de inovação 

e seus relacionamentos. 

 

Figura 18 - Ecossistema de Inovação 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

No ecossistema de inovação surge um espectro de interações, principalmente de 

empresas, e uma dificuldade apontada é a cultural pelos entrevistados E13M e E1Na. No 

ecossistema de inovação dentro da empresa o entrevistado E1Na destacou para uma 

capacidade de integração grande entre as funções e, para uma capacidade de entender como a 

inovação está ligada na estratégia da empresa, do negócio e dos investimentos. Os dados 

apontaram que a empresa precisa entender qual é o efeito, qual é o valor da inovação para 

todo o canal de comercialização, antes de chegar ao cliente final, como também qual é o valor 

para os atores do meio do canal, visto que a empresa não inova sozinha. Além disso, deve 

haver conexão com a cadeia de fornecimento, para não ficar limitado a sua capacidade interna 

(E13M; E1Na). 
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 No ecossistema de inovação são identificados agentes transversais que são agentes 

externos como a academia, governo, agências de publicidade, pesquisa de mercado entre 

outros. No ecossistema de inovação, a empresa tem conexão transversal em toda cadeia. 

Assim, revelou-se nas entrevistas que a capacidade de inovar é proporcional ao tanto que a 

empresa conhece e tem abertura no ecossistema de inovação (E13M; E1Na).  

 Os dados revelaram conforme apontaram os entrevistados E13M e E1Na que a 

inovação aberta no ecossistema está em todo canal, devendo ser ouvido o que o canal precisa, 

seja nos eventos ou por iniciativas da empresa para trazer a voz do cliente e a demanda do 

mercado. O entrevistado da E13M apontou que a empresa tem inovação aberta quando 

conversa com os fornecedores para saber de inovação, novidades para utilizar como porta de 

entrada além da porta transversal. 

 Para os entrevistados E13M e E1Na o conceito de inovação aberta é no ecossistema 

inteiro com todas as portas, conexões e suas interações e, consequentemente, tem como 

propósito central da empresa ganhar competitividade, trazer retorno, ganhar valor. Além 

disso, se busca melhorar o retorno sobre o investimento orientado pelas oportunidades de 

inovação aberta para geração de valor. Assim, os dados apontaram que no ecossistema de 

inovação, a empresa deve estar atenta ao que acontece na cadeia inteira e identificar o valor 

pelo balanço positivo na cadeia de forma sustentável para gerar novos negócios (E13M). 

 Uma capacidade importante destacada pelos entrevistados E13M e E1Na é a 

capacidade de a empresa identificar o que é viável, de mapear os parceiros e oportunidades 

pela equipe técnica, para potencializar os investimentos em inovação. 

 

4.2.3 Cod3: Investimento e Competência Tecnológica 

  

O Cod3 (Figura 15 e 16) foi tratado de Investimento e Competência Tecnológica. Os 

dados das entrevistas com E13M e E1Na revelaram que por meio de mapa de investimento 

articulado no planejamento estratégico são apontados os investimentos necessários para serem 

feitos em tecnologias e capital humano, que traduzam em produtos para comercialização.  

No planejamento estratégico da empresa se identificou a capacidade de investimento 

na renovação do portfólio, investimento no CAPEX (planta, máquinas, equipamentos, 

laboratório), investimentos em competências funcionais via treinamentos presenciais e 

virtuais, e na rede vascular para ter competência tecnológica. A cultura é traduzida nos dados 
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como a vitamina que acelera a competência tecnológica (E13M). A Figura 19 mostra o código 

Investimento e Competência Tecnológica e seu relacionamento.  

 

Figura 19 – Investimento e Competência Tecnológica 

                

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para o entrevistado E13M, a capacidade de traduzir as competências das outras 

empresas para o modelo da empresa, o que as empresas fazem de melhor, saber reconhecer, 

traduzir essas oportunidades de competência é vista como uma capacidade dinâmica. 

 

4.2.4 Cod4: Cultura, Comportamento e Comunicação 

 

 O Cod4 (Figura 15 e 16) foi tratado de Cultura, Comportamento e Comunicação. O 

entrevistado E1Na destacou que a empresa requer comportamentos importantes na cultura de 

inovação, como a capacidade da empresa de conversar com todo mundo, ser empreendedor, 

interessado, colaborador com todos. Assim, a comunicação é um comportamento que deve ser 

estimulado pela empresa. 

 A Figura 20 mostra o código Cultura, Comportamento e Comunicação e seu 

relacionamento. 

 

Figura 20 - Cultura, Comportamento e Comunicação 

 

                           

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Esse código permeia no ecossistema de inovação que conforme os entrevistados E13M 

e E1Na revelaram que tem que fluir em mecanismos de comunicação e colaboração 

relacionados com a cultura de práticas e da cultura do ambiente que reforça o comportamento 

almejado. O reconhecimento é identificado neste código como uma prática que fortalece e 

vitamina o processo. O comportamento esperado entre as partes tanto comercial como técnica 

da empresa sinaliza para uma cultura de inovação e de liberdade de criatividade sem 

fronteiras, sem limites, mas com inflexibilidade ética (E13M). 

 

4.2.5 Cod5: Combinação de Competência 

 

 O Cod5 (Figura 15 e 16) foi tratado de Combinação de Competências. Os 

entrevistados E13M e E1Na destacaram que a empresa busca identificar o conhecimento de 

sua competência, ao pensar o futuro e as oportunidades de inovação para encontrar novas 

competências que precisam ser trabalhadas ou desenvolvidas. De acordo com E13M a 

empresa busca em sua diversidade de plataformas de produtos ou projetos e da sua 

competência core, combinar tecnologias para formar produtos em novas demandas no 

mercado, conforme Figura 21. 

 

Figura 21 – Combinação de Competências 

                                 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa combinação dentro do processo, no projeto apontado, pelo entrevistado E1Na 

evolui a gestão e a forma como é feita, possibilitando surgir novos conhecimentos. Assim, se 

busca a convergência para combinar, integrar materiais, produtos, tecnologias, projetos e 

competências. 
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4.2.6 Cod6: Inovação Aberta como Complemento para o Processo de Inovação 

 

O Cod6 (Figura 15 e 16) foi tratado de Inovação Aberta como Complemento para o 

processo de Inovação. Conforme apontou a entrevista com E1Na, foi identificado dois 

caminhos em relação a inovação aberta como complementar: 1) achar a competência 

complementar e aprender para internalizar e 2) achar a competência complementar e 

continuar colaborando. Essas competências complementares contribuem para viabilizar 

projetos, os temas, ou seja, se a empresa não tem a competência interna vai buscar 

externamente. Essa competência complementar contribui pelo olhar externo sobre o que é 

feito internamente e tem impacto no projeto e na cultura da empresa que são oportunidades 

que refletem na receita gerada pelos produtos e serviços (E1Na). 

 Neste sentido, conforme relatou o entrevistado E13M, a empresa buscou competências 

complementares a medida de suas deficiências no processo de inovação, dos seus projetos, 

que a partir daí, surge a conexão com as oportunidades de inovação aberta.  

A compreensão destes dados obtidos por meio dos entrevistados E13M e E1Na 

sinalizaram que a empresa deve atentar-se aos contornos ao abrir as portas de inovação, tem 

que ter controles, principalmente relacionados a propriedade intelectual. Assim, segundo os 

entrevistados, as empresas buscaram como competência complementar soluções que tenham 

encaixe, acoplamento e conexões como advindas de Startups e outros relacionamentos 

conforme Figura 22. 

 

Figura 22 – Inovação Aberta como Complemento para o Processo de Inovação 

                                

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Os dados encontrados nas entrevistas com E13M e E1Na apontaram que a 

oportunidade de inovação aberta está também na integração de materiais, complemento e 

combinação de materiais, tecnologia ou plataformas. Dessa maneira, a complementaridade é 

vista como um benefício em inovação aberta que vale para as duas partes envolvidas ao trazer 

solução para o mercado (E13M).  
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A complementaridade é um benefício em inovação aberta porque traz para a empresa 

conhecimento em tecnologia e gera potencial de alavancar retorno desse conhecimento, dessa 

conexão com a outra parte, o externo que gera o benefício da velocidade para entregar 

produtos ao mercado (E1Na). 

 Das pessoas, no processo de inovação e na inovação aberta, por um lado, são 

requeridas perfil empreendedor e que a empresa dê abertura e espaço para sua criatividade. 

Por outro lado, esse acoplamento somente acontece e funciona de forma estratégica e 

complementar com cultura de colaboração, de abertura de flexibilidade e tolerância a erros 

para fluir. Assim, o foco está em coisas complementares para trazer competência para a 

empresa obter vantagem competitiva (E1Na). 

 

4.2.7 Cod7: Formas Possíveis de Relacionamentos 

  

 O Cod7 (Figura 15 e 16) foi tratado de Formas de Relacionamentos. Os dados 

analisados a partir das entrevistas com E13M e E1Na geraram o código (Nós), formas 

possíveis de relacionamentos e seus relacionamentos em colaboração e aprendizagem, 

estabelecimento e construção de parceria, cooperação, redes e fazer com fornecedor, 

licenciamentos e contratos conforme a Figura 23. 

 

Figura 23 – Formas Possíveis de Relacionamentos 

  

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Os dados coletados das entrevistas com E13M e E1Na revelaram que não existe a 

transição de um projeto de fechado para mais aberto. O que existe, segundo os entrevistados, 

é a transferência de conhecimento e da tecnologia ao longo do projeto. Assim, o melhor 

potencial de inovação é que venha aberto, mesmo em colaboração (E1Na). No entanto, ao 

requerer propriedade intelectual nos moldes dos Estados Unidos da América tem que 

contribuir intelectualmente no projeto (E1Na).  

 Para esse entrevistado da empresa Natura, é uma premissa, o líder do projeto, 

colaborar com o parceiro externo. Neste sentido, o grande aprendizado está em entender que a 

academia e a indústria podem produzir pesquisa e desenvolvimento individualmente e em 

conjunto sem estereótipos (E1Na).  

 Este contexto indicado pelo E1Na, apresentou que a empresa precisa ter a capacidade 

de aprender a trabalhar na adversidade e saber colaborar, ter capacidade de saber se colocar 

no lugar do outro para entender o valor que está sendo gerado. Outra capacidade revelada nas 

entrevistas é a capacidade de identificar perfis (professores, funcionários) que saibam 

trabalhar de forma colaborativa.  

 Os dados sinalizaram que houve uma evolução no entendimento de inovação aberta e 

colaboração além do olhar de tecnologia e transacional, a colaboração tem sido um tema 

fundamental para as empresas entrevistadas (E13M; E1Na). A colaboração faz parte da 

cultura de inovação que extrapola para inovação aberta (E13M). Assim, no ecossistema 

inteiro tem que ter muita fluidez e muita colaboração, e desse modo, para obter inovação de 

determinado produto/projeto, a troca de informação tem que circular em todo ecossistema, 

quanto mais acontecer, maior a probabilidade de encontrar a solução, e isso só acontece com a 

colaboração (E1Na).  

 Outra questão importante identificada pelos entrevistados E13M e E1Na é que as 

empresas valorizam o conhecimento específico, mas devem valorizar o que colabora com o 

meio no ecossistema de inovação, como também, essa é uma vitamina que ocorre em 

inovação aberta. Para que isso se desenvolva, a empresa tem um time que olha para tudo e 

orienta os pesquisadores, colaboradores e busca estruturar a base e deixar as coisas 

acontecerem naturalmente no processo de inovação envolvendo-se no que entender ser mais 

complexo, é isso que é a fonte de aprendizado (E1Na).  

 Os dados sugeriram que muitas vezes, a referência no mercado, no ecossistema, não é 

alguém que está habituado e que queira trabalhar com empresa, e que na verdade, não adianta 

trabalhar com esse ator, é melhor procurar um ator que não seja o primeiro em 
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reconhecimento pela empresa, mas que esteja disposto a trabalhar e que aos poucos este ator 

poderá tornar-se o primeiro e incorporar esses aprendizados neste relacionamento (E1Na).  

 Para tanto, é necessário ter um líder do projeto na empresa e na parceria (E1Na). 

Segundo esse entrevistado, este líder na empresa tem o papel de fazer a aprovação dos 

estágios do projeto internamente e trabalhar com a diferença cultural dos parceiros que é mais 

um aprendizado.  

 Outro aprendizado neste relacionamento é que a empresa precisa ter processos que 

ajudem a mitigar riscos, e assim, esse time que é multidisciplinar orienta as parcerias. Esse 

time não negocia todas as parcerias, ele entra na negociação quando existe uma necessidade 

institucional que prioritariamente é em relação as incertezas dependendo das iniciativas e os 

tipos de cada projeto e que tipo de plataforma será utilizada. Assim, de acordo com o modo 

que é feito o projeto, a empresa vai fazer de forma aberta, podendo ser contrato, parceria ou 

colaboração (E1Na).  

 Um dos fatores de sucesso apontados nas entrevistas com E13M e E1Na é a abertura 

de conversar com os parceiros. A E1Na observa que a empresa Natura adota um programa de 

conhecimento e desenvolvimento de parceiros, entre eles fornecedores que são parceiros de 

inovação que são avaliados e reconhecidos dentro desse programa como também outros 

programas como o QLICAR, Natura Campus, Cocriando Natura e o relacionamento com 

Startups. Uma questão importante apontada é a empresa trabalhar a relação empática como 

fator de sucesso e como fator de insucesso é quando a parceria tem seu foco apenas no 

financeiro, para os entrevistados essa não é uma boa parceria (E1Na). 

 Os dados revelaram a necessidade de estabelecimento e construção de competências 

para fazer parceria. Dessa maneira, requer competência para desenvolver diretrizes, políticas 

claras, normas internas que facilitam o estabelecimento de parceria (E1Na). Este 

estabelecimento vai depender do que a empresa estiver fazendo, se é algo mais técnico, 

consumidor com uma visão de consumidor, canal de vendas com o olhar tanto do consumidor 

como da parte comercial (E1Na). Vai depender da capacidade de conectar com o pepiline de 

projetos e a partir daí surgem várias iniciativas para abrir portas para inovação aberta (E1Na).  

 O entrevistado E1Na apontou que quando se trata de universidade a um 

relacionamento de maior cooperação e com empresas cooperação e desenvolvimento ou 

compra de projetos, materiais. Quando se trata da base tecnológica os dados mostram que tem 

projetos que a empresa opta por trazer para dentro, fazer uma parte fora ou totalmente fora 

com os parceiros ou cooperar na cadeia conforme discussão feita na estratégia adotada pela 
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empresa. Alguns casos geram internamente uma estruturação com centro de pesquisa 

incorporando uma parte do que se faz fora para dentro da empresa como é o exemplo da 

Natura com seu Centro de pesquisa aplicado ao Programa Bem Estar (E1Na). 

 Uma experiência sobre rede é apresentada na entrevista com E1Na que ampliou o seu 

modelo lançando o programa Cocriando Natura que é cocriação com os consumidores. 

Segundo esse entrevistado, este programa começou em 2012, com uma rede mais fechada e 

depois foi abrindo, em 2013. Em meados de 2013 a empresa Natura lançou o programa com 

consumidor, ao entender que precisava ampliar o seu olhar. A Natura Campus foi outra 

experiência em rede apresentado pelo E1Na que em 2011 abriu um pouco mais para que 

empresas, pesquisadores, áreas de P&D de empresa também começassem a interagir, não só 

universidades, mas principalmente nos desafios que, via de regra, a resposta é mais rápida e 

geralmente vem de empresas. Esta relação pressupõe valor compartilhado, trabalhando uma 

relação empática, e a parceria tem que ter o olhar do que é valor para o outro, o valor também 

tem que ser gerado para a rede, para os stakeholders dos programas e dos projetos (E1Na).  

 Os dados das entrevistas com E13M e E1Na mostraram a utilização de inteligência de 

redes para achar atores - professores, pessoas, pesquisadores - que tenham perfil para 

trabalhar de forma colaborativa ativando a rede, com uma inovação aberta em rede e trazendo 

empreendedorismo para dentro dessa rede.  

Fazer com o fornecedor é destacado pelos entrevistados como porta de inovação aberta 

(E13M; E1Na). Como opção, a empresa pode achar pronto e comprar, ou licenciar, que 

conforme aponta o entrevistado E1Na, o licenciamento de regra no Brasil é bastante 

complicado, apesar das empresas buscarem este caminho, veem como bastante difícil. É 

observado que quando se trata de propriedade intelectual, pode ser constatado ao entrar no 

OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) que os licenciamentos, ou são 

gratuitos para entidades sem fins lucrativos ou são licenciamentos dentro de um grande grupo, 

então, fazer licenciamento entre empresas é visto como bastante raro (E1Na). 

Outra porta de entrada são os eventos organizados com fornecedores de inovação e 

inovação aberta com definições de temas, mesas de discussões nesses encontros lançando 

desafios apontado pelos entrevistados E13M e E1Na. Dessa maneira, o fornecedor traz 

algumas soluções para determinados tipos de problemas, tecnologias que podem interessar as 

empresas.  
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4.2.8 Cod8: Inovação Aberta como Alternativa Estratégica 

 

O Cod8 (Figura 15 e 16) foi tratado de Inovação Aberta como Alternativa Estratégica. 

A inovação aberta é compreendida pelos entrevistados E13M e E1NA como alternativa 

estratégica no processo de inovação. Assim, o entrevistado E1Na relatou que a forma como a 

empresa oferece uma solução é que alavanca ou não uma oportunidade de inovação aberta. 

Desse modo, segundo os dados dessa entrevista, a empresa está para fazer inovação, se a 

melhor forma de viabilizar é via inovação aberta, então, esse será o caminho a ser percorrido. 

Portanto, a empresa precisa conhecer de inovação aberta para olhar para sua estratégia. Neste 

sentido, a inovação aberta é entendida como dentro do processo de inovação, ela é também 

transversal ao processo de inovação (E1Na). 

Os dados das entrevistas com E13M e E1Na sinalizaram que a inovação aberta é uma 

escolha estratégica da empresa, ou seja, é uma das estratégias de como inovar. Ao ser 

identificada, como parte da inovação da empresa segundo o entrevistado E1Na, ela precisa ser 

gerida em seus fluxos e processos dentro do processo de inovação, não é percebido uma 

gestão em separado, mas no próprio processo normal de inovação e deve ser explicitado no 

planejamento estratégico da empresa. 

No processo de inovação foram apontadas pelos entrevistados algumas competências 

criadas/desenvolvidas que se relacionam também com a inovação aberta, entre elas as que 

envolve a colaboração, competência em rede, no estabelecimento de parcerias, contratos, 

propriedade intelectual, financiamento, fomento (Funding). Assim, segundo os entrevistados 

todas as competências do processo de inovação são relevantes para fazer inovação aberta 

tanto competências técnicas e de gestão e as ferramentas que são utilizadas. 

Algumas ferramentas para inovação aberta são apontadas como adicionais, conforme 

apontam os entrevistados, são específicas, como as ligadas a propriedade intelectual, 

parcerias, que são ferramentas de compartilhamento de conhecimento, de diretrizes, de 

monitoramento para follow-up, para plataformas para o público externo, para Startups 

(E1Na). Identificou-se que não existe uma ferramenta interna específica de gestão de 

relacionamento com a empresa externa porque ela ocorre dentro do projeto de inovação. 

Para o entrevistado E1Na, o processo de inovação é de oportunidade de fazer inovação 

aberta. Neste sentido, para esse entrevistado a empresa estabelece a estratégia de inovação a 

partir das prioridades, dos modos de atuação de que forma será feito alinhando as expectativas 

com clareza para estabelecer a estrutura dos processos e fluxos de maneira que o negócio flua. 
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O processo de gestão é de gestão de um projeto de inovação, na forma de Stage Gate no funil 

de inovação com a porta aberta para entrada de soluções em qualquer momento, apesar de 

serem apontadas dificuldades de métricas neste processo pelo E1Na. 

As entrevistas revelaram que, com a vantagem da inovação aberta nas empresas, se 

consegue ter uma inovação mais relevante e constrói diferenciação, além da vantagem da 

velocidade para integrar algo complementar ao processo de inovação, conforme Figura 24.  

 

Figura 24 – Inovação Aberta como Alternativa Estratégica 

 

             

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Porém, não há desvantagem na inovação aberta identificada pelo entrevistado E1Na, 

mas aponta certos cuidados no estabelecimento de contrato de trabalho, aonde será feito a 

inovação aberta, até que ponto e com quem com base no tripé colaborar, fazer, comprar. 

Assim, a empresa define se faz internamente ou uma parte, ou externamente, ou se será 

prestação de serviço, mas com a premissa que deve ter contribuição intelectual considerado 

uma inovação aberta (E1Na). No entanto, não é considerada contribuição em inovação aberta 

a prestação de serviço transacional simples, rotineira pelo entrevistado E1Na. Então, para esse 

entrevistado, o desafio apontado é ter uma estratégia de inovação que aponte o caminho para 

abertura de portas para inovação aberta que interessa a empresa. 

 Na seção (4.3) são discutidos a codificação focalizada que é a segunda fase da 

codificação dos dados onde os códigos (Nós) serão mais direcionados, seletivos e conceituais 

do que os identificados nesta fase de codificação inicial para poder levar a uma melhor 

compreensão dos dados e identificação das categorias conceituais. 
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4.3 A Codificação Focalizada 

 

 A codificação focalizada é a segunda fase da codificação. Nela, os códigos (Nós) são 

mais direcionados, seletivos e conceituais do que aqueles gerados na codificação inicial 

(CHARMAZ, 2009).  

A codificação focalizada significa utilizar os códigos anteriores mais significativos 

e/ou frequentes para analisar minuciosamente grandes montantes de dados. A codificação 

focalizada exige a tomada de decisão sobre quais os códigos iniciais permitem uma 

compreensão analítica melhor para categorizar os seus dados de forma incisiva e completa 

(CHARMAZ, 2009, p. 87). 

A autora orienta que a codificação depende de que se tenham dados sólidos, e assim, 

como e o que você registra tem influência sobre o que você precisa codificar. Por esse motivo, 

cada vez mais, a pesquisa qualitativa se aproxima de entrevista detalhada e da entrevista com 

grupos focais (CHARMAZ, 2009).  

Nesta segunda fase, para nova coleta de dados para a pesquisa, e posterior codificação 

focalizada, adotou-se a técnica do focus group – grupo focal. O estabelecimento deste método 

de pesquisa se deu no momento de negociação para as novas entrevistas, em maio de 2016.  

Conforme solicitado e autorizado pelos entrevistados das empresas, no final da 

entrevista anterior, fase de codificação inicial, foi estabelecido um novo contato via e-mail 

com esses entrevistados para novo agendamento. Durante os contatos para agendamento de 

nova entrevista, solicitou-se a participação de outros membros das empresas ligados às 

práticas de inovação aberta na empresa, além dos já entrevistados.  

Foi sugerido pelos entrevistados E13M e E1Na, que as entrevistas fossem feitas em 

grupo, e assim, ficaram responsáveis de convidar os membros que estão envolvidos e 

compreendem as práticas de inovação aberta nas respectivas empresas.  

Houve concordância da sugestão, por entender, que dessa maneira teria maior riqueza 

de informações, profundidade nos códigos a serem questionados e validação das respostas 

pelo grupo de maneira conjunta. Morgan (1997) orienta que o pesquisador deve concentrar-se 

naqueles segmentos da população capazes de fornecer informações mais significativas para a 

pesquisa. 

No desenvolvimento do focus group, Morgan (1997) observa que tem sido um método 

de pesquisa amplamente utilizado nas últimas décadas em ciências sociais. Grupo focal é uma 
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forma de pesquisa qualitativa feita na forma de entrevistas, embora não no sentido de uma 

alternância entre as perguntas de um pesquisador e as respostas do participante da pesquisa. 

Em vez disso, a dependência é uma interação dentro do grupo, com base em tópicos 

que são fornecidos pelo pesquisador que normalmente assume o papel de um moderador. 

Assim, o cunho do grupo de foco é o uso explícito de interação em grupo para produzir dados 

e insights que seriam menos acessíveis sem a interação encontrada em um grupo (MORGAN, 

1997). 

Neste estudo, o focus group foi utilizado como multimétodo, com o objetivo de 

adicionar dados que foram recolhidos por meio de outro método qualitativo que foi coletado 

por meio de entrevistas individuais anteriormente (MORGAN, 1997).  

Segundo o autor, o uso combinado de métodos qualitativos tem como objetivo utilizar 

cada método para que ele contribua com algo único para a compreensão do pesquisador do 

fenômeno em estudo. Além disso, conforme orienta Flick (2009) é utilizado como 

combinação de métodos para triangulação dos dados. 

O Focus group pode ser dividido em três etapas: planejamento, condução das 

entrevistas e análise dos dados (MORGAN, 1997; OLIVEIRA; FREITAS, 1998; 2010), os 

quais orientaram esta pesquisa. 

 

4.3.1 Planejamento para o Focus Group 

 

No planejamento do focus group abordam-se o número e o tamanho dos grupos, quem 

serão os participantes, nível de envolvimento do moderador (pesquisador), conteúdo da 

entrevista, seleção do local e coleta de dados. 

 

a) Número e tamanho dos grupos 

 

Morgan (1997) observa com relação ao tamanho de referência no focus group deve 

situar entre 4 a 10 participantes ou conforme os objetivos da pesquisa esta quantidade pode 

variar no grupo. No entanto, segundo o autor, o tamanho pode ser menor quando existir um 

grande nível de envolvimento, quando se tratar de um tópico complexo ou controverso, ou 

quando existir dificuldade de recrutar um maior número de participantes. O autor ainda 

ressalta em relação ao número mínimo de grupos que não existe um número específico para o 

estudo de focus group, mas orienta um mínimo de dois grupos para cada segmento estudado. 
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Morgan (1997) aponta que o número de grupos a ser constituído irá depender do grau 

de saturação da informação, ou seja, se um segundo grupo já não fornece novas informações 

em relação aos objetivos da pesquisa pode-se admitir o alcance do nível de saturação dos 

dados. 

 

b) Definição dos participantes 

 

Na seleção dos participantes para um projeto de focus group, muitas vezes é mais útil 

pensar em termos de minimização do viés de amostra ao invés de atingir a generalização. Os 

grupos de foco são frequentemente realizadas com amostras intencionalmente selecionados 

em que os participantes são recrutados a partir de um número limitado de fontes, muitas vezes 

pode ser apenas um (MORGAN, 1997).  

Esse "viés" é um problema apenas se for ignorado - ou seja, a interpretação dos dados 

a partir de uma amostra limitada como representando um espectro completo de experiências e 

opiniões. Se uma fonte de recrutamento faz em particular limitar a natureza dos dados que 

estão disponíveis, então isso força a escolha entre viver com essas limitações ou encontrar 

outras fontes de participantes que irão reduzir estes vieses (MORGAN, 1997). 

Para a realização dessa técnica de coleta de dados, sendo o focus group, participaram 

sete entrevistados, sendo quatro da empresa Natura e, três na empresa 3M, conforme Quadro 

15 e Quadro 16, o que gerou dois grupos, a fim de atender as necessidades do estudo 

considerando duas razões:  

1) necessidade de maior envolvimento dos participantes que favorece em um grupo 

menor de participantes e; 

2) pela dificuldade de recrutar um maior número de participantes, haja vista que a 

solicitação a empresa foi de manter pessoas que estão envolvidas em práticas de 

inovação aberta e o recrutamento se deu pelos entrevistados na fase anterior pela 

técnica de bola de neve (Snowball) que facilitou a abertura deste espaço que se 

encontravam os sujeitos que também são participantes desta segunda fase.  

 

A técnica de bola de neve produz uma amostra de estudo através de referências feitas 

entre pessoas que partilham ou sabe de outras pessoas que possuem algumas características 

que são de interesse da pesquisa (BIERNACKI; WALDORF, 1981).  
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Esse método, portanto, é bem adequado para uma série de fins de pesquisa que requer 

o conhecimento de pessoas envolvidas no tema para localizar outras pessoas para o estudo, 

que nesta pesquisa foi por meio do relacionamento da primeira entrevista com os 

respondentes nas empresas 3M e Natura.  

De acordo com Morgan (1997), o mais importante determinante do número de grupos 

é a variabilidade dos participantes dentro e entre os grupos. Desse modo, a entrevista na 

empresa Natura foi com quatro participantes em um grupo que atuam com práticas de 

inovação aberta em funções diversificadas que atenderam os objetivos da pesquisa conforme 

evidencia o Quadro 15.  

 

Quadro 15 – Entrevista com Grupo Focal na Empresa Natura 

 

Empresa Entrevistados Cargo Data 

    

Natura L.H – E2Na Gerente de gestão e redes de inovação 27/06/2016 

Natura L.G – E2Na  Gerente pró-sistema de inovação 27/06/2016 

Natura D.D – E2Na Gerente de parcerias, propriedade intelectual e fomento 

para inovação 

27/06/2016 

Natura C.C – E2Na Gerente de Planejamento estratégico 27/06/2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A entrevista na empresa 3M foi com três participantes em um grupo que atuam com 

práticas de inovação aberta em funções diversificadas que atenderam os objetivos da pesquisa 

conforme evidencia o Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Entrevista com Grupo Focal na Empresa 3M 

 

Empresa Entrevistados Cargo Data 

3M M.G – E23M Embaixador de inovação e gerente de meio 

ambiente, saúde e segurança de produtos – EHS 

28/06/2016 

3M M.L.T – E23M Gerente dos laboratórios de plataformas 

tecnológias 

28/06/2016 

3M C.U – E23M Especialista Sênior Laboratório 28/06/2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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c) Nível de envolvimento do moderador (pesquisador) 

 

O mediador na entrevista por meio do método focus group nas empresas 3M e Natura 

foi o próprio pesquisador. O pesquisador, no papel de mediador, é responsável por manter a 

liberdade de expressão, mas especialmente o foco dos pronunciamentos em torno do tema 

pesquisado (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002).  

Morgan (1997) observa que há uma construção no processo de pesquisa, pois o 

pesquisador como moderador tem chance de avaliar a pertinência de suas explicações e 

concepções teóricas junto ao próprio grupo.  

Desse modo, segundo o autor, levará a reorientar ou confirmar sua interpretação, 

abordagem congruente em uma perspectiva meta-científica qualitativa, em que ele está 

envolvido no processo de pesquisa. 

 

d) Conteúdo da entrevista 

 

Oliveira e Freitas (2010) identifica que uma entrevista típica de focus group tem 

aproximadamente 12 questões, que podem variar em tipos, mas cada uma com um propósito 

específico. Para condução das entrevistas, foi elaborado um roteiro com 12 questões mais 

focalizadas para busca de novos dados na empresa 3M e Natura, conforme Apêndice D. 

Conforme orienta Krueger (1994), a qualidade das respostas está relacionada com a 

qualidade das questões elaboradas e as perguntas são a essência da entrevista do focus group. 

Para o autor, as perguntas devem parecer para os participantes, de forma espontânea, apesar 

de terem sido selecionadas e elaboradas à priori e de maneira cuidadosa. 

 

e) Seleção do local e coleta dos dados 

 

 A seleção do local para coleta dos dados foi determinada pelos entrevistados das 

empresas 3M e Natura em concordância com o pesquisador/moderador. Na empresa 3M foi 

feito em um escritório e na empresa Natura no restaurante da empresa. Segundo Oliveira e 

Freitas (2010) o focus group tem sido conduzido com sucesso em vários locais, como 

restaurantes, salas de hotéis, prédios públicos, dentre outros. Para a qualidade da entrevista 

com o grupo observou-se o que orienta Oliveira e Freitas (2010) quanto a escolha do local: 
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fácil localização pelos participantes, disposição adequada dos participantes e facilidade de 

gravação. 

 

4.3.2 Análise dos Dados – Focus Group 

 

 Os resultados obtidos com o focus group serão válidos se o método tiver sido utilizado 

para um problema adequado à investigação (OLIVEIRA; FREITAS, 2010). Krueger (1994) 

indica que o focus group tem alta face validity, ou seja, mede o que se propõe a medir e há 

convicção ou crença nos dados coletados, as pessoas colocam suas percepções sobre o tópico 

estudado, o que não pode ser facilmente conseguido em uma entrevista individual ou em outra 

forma de coleta de dados.  

  Os procedimentos de análise dos dados seguiram o mesmo adotado na fase anterior de 

codificação inicial, isto é, análise linha por linha das entrevistas que envolveu exame 

detalhado de dados que pode ser feita frase por frase, algumas vezes palavra por palavra ou 

sentenças ou parágrafos em um processo de microanálise (STRAUSS; CORBIN, 2008; 

CHARMAZ, 2009).  

Para esta análise foi utilizado novamente o programa NVIVO® V11 na organização e 

análise dos dados, bem como na codificação focalizada resultando as duas categorias 

principais e seus relacionamentos que estão indicadas na Figura 25. 

 

Figura 25 – Formação de Categorias e seus Relacionamentos 

 

      

Fonte: Dados da pesquisa – (Junho, 2016) 

  



124 

 

Ressalta-se novamente que o ponto forte da codificação na teoria fundamentada deriva 

do envolvimento concentrado e ativo no processo (CHARMAZ, 2009). Segundo a autora, o 

pesquisador é influenciado de fato pelos seus dados, em vez de analisá-los passivamente.  

Dessa maneira, os novos eixos da análise ganham visibilidade por meio de suas ações. 

Os eventos, as interações e as perspectivas entram em um campo de ação analítico que são 

influenciadas pelas preconcepções sobre o tópico estudado (CHARMAZ, 2009). 

  Coerente com a lógica da teoria fundamentada, a codificação é um processo emergente 

(CHARMAZ, 2009). Neste sentido, na codificação focalizada o corpo de dados foi 

codificado, comparado uns com os outros em um incidente ou enunciado para esclarecer os 

códigos analisados nas entrevistas por meio do método focus group para identificação de 

categorias centrais que foram sinalizados desde a primeira coleta de dados e explicitados nesta 

segunda coleta conforme Figura 25 e relatos dos entrevistados no Apêndice E. 

 Então, na codificação focalizada começou-se a esboçar o conteúdo e a forma da sua 

análise em desenvolvimento, ou seja, busca-se tratar os códigos focais como categorias 

experimentais para decidir se elas são ou não categorias (CHARMAZ, 2009).  

 A autora aponta que as categorias explicam ideias, eventos ou processos nos dados e 

podem agrupar temas e padrões comuns em vários códigos. Assim, à medida que o código é 

elevado a uma categoria se começa a escrever por meio de memorandos enunciados narrativos 

que: 

 Definem a categoria; 

 Explicam as propriedades da categoria; 

 Especificam as condições sob as quais a categoria surge, é mantida e se modifica; 

 Descrevem as suas consequências; 

 Demonstram como essa categoria se relaciona com as demais. 

 

 Logo, “as categorias podem ser compostas de códigos in vivo os quais o pesquisador 

extrai diretamente do discurso dos seus respondentes ou eles podem representar a sua 

definição teórica ou substantiva do que está acontecendo nos dados” (CHARMAZ, 2009, p. 

130). 

 As seções seguintes (4.3.3) a (4.3.4) e suas subseções abordam a formação das duas 

categorias – inovação aberta na estratégia da empresa e inovação aberta traz o 

complemento no processo de inovação - e os códigos relacionados conforme apontados na 

Figura 25.  
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 Elas foram desenvolvidas a partir da compreensão dos dados na codificação inicial; 

foram reelaboradas na codificação focalizada e elevadas a esta condição para explicar as 

ideias que foram sendo construídas neste processo de análise dos dados a partir do discurso, 

narrativa dos entrevistados das empresas 3M e Natura, conforme Apêndice E para definição 

teórica e substantiva neste projeto de pesquisa.   

 

4.3.3 Categoria 1: Inovação Aberta na Estratégia da Empresa   

 

 O Cod.8 (Figura 15 e 16) - Inovação Aberta Como Alternativa Estratégica tratada na 

codificação inicial foi elevado à condição de categoria na codificação focalizada ganhando 

nova interpretação sendo tratado de inovação aberta na estratégia da empresa, a partir das 

narrativas dos entrevistados E23M e E23M conforme destacado na Figura 25.  

 Neste sentido, ao considerar a inovação aberta na estratégia da empresa para o 

processo de inovação, é necessário compreender o contexto em que ela ocorre para tomada de 

decisão conforme abordaram os entrevistados em suas narrativas.  

 De acordo com os entrevistados E2Na, a inovação aberta está dentro do processo de 

inovação. Para esses entrevistados, “só reforça o que a gente já tem como capacidade no 

processo, porque você não está fazendo sozinho (E2Na). É apontado pelos entrevistados 

E2Na, ferramentas da própria inovação e onde ela vai no próprio ecossistema, identifica-se 

contornos nesse ecossistema que direcionam a inovação, e a partir de então, se tiver uma 

situação de inovação aberta é até o momento de aparar esses contornos, depois disso, é 

observado que ele cai dentro do funil de inovação, segue no próprio processo de inovação 

normal.  

 Então, é preciso ter um olhar sobre o que está sendo feito dentro da empresa, 

internamente, e mais o que está sendo feito fora, externamente (E2Na). Para os entrevistados 

E2Na, é uma questão de estar mais perto do processo de inovação e ter uma visão melhor do 

que está acontecendo dentro da sua casa para conseguir entregar o que foi prometido (E2Na).  

 Para os entrevistados E2Na a compreensão dos riscos, do compartilhamento, das 

dificuldades na parceria e as capacidades necessárias na inovação aberta e no processo de 

inovação precisa ser contemplada na decisão estratégica. 

 Como narrado pelos entrevistados E2Na, “A gente costuma falar, a gente reduz o 

risco, tem uma série de questão compartilhada, se aquele modelo está gerando valor para todo 

mundo que está envolvido, todo mundo vai estar tão empenhado naquela entrega, todo mundo 
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faz parte daquele projeto”.  

 Segundo os entrevistados E2Na, é importante esse olhar de que tem uma parte que 

roda fora da empresa, então, tudo que acontece dentro do processo, as capacidades necessárias 

no processo de gestão da inovação, com esse olhar que tem várias dificuldades que não está 

aqui dentro da empresa e poder ter a capacidade de identificar como pode ser feita essa 

gestão.  

 Os entrevistados E2Na relataram que tem que ter a proximidade com o parceiro, tem 

que entender como acontece os processos dentro do seu parceiro. Assim, isso tem que estar 

bem contemplado para que rode tudo bem no processo de inovação internamente (E2Na).  

 A inovação aberta tem sido pensada conforme relataram os entrevistados das empresas 

E23M e E2Na, também no planejamento da empresa a partir do estabelecimento das 

estratégias de como atuar nos temas relevantes que surgem, da análise das tendências ou 

megatendências para capturar oportunidades de negócios. 

 Esses relatos dos entrevistados têm reforçado o entendimento de que a inovação aberta 

tem sido compreendida na estratégia e no processo de inovação das empresas. Isso parece 

envolver a decisão e ação estratégica em qualquer fase do processo de inovação para 

definição de temas, do modo de atuação nos projetos que norteiam a forma como atuam no 

processo de inovação e como se relacionam no ecossistema de inovação com seus parceiros.  

 Segundo os entrevistados das empresas, a definição dos temas oriundos do mercado, 

gera a necessidade de ter uma capacidade de análise de construção de tendências e 

megatendências e de estratégias que influenciam a maneira de trabalhar de modo mais 

fechado ou mais aberto em qualquer fase do projeto no processo de inovação e no 

relacionamento com o ecossistema de inovação. Além disso, a inovação aberta influencia na 

relação com a cultura, comportamento e comunicação como são explicados nas próximas 

seções e identificados na Figura 25.  

 O Quadro 17 traz as narrativas dos entrevistados das empresas, que relacionaram a 

inovação aberta na estratégia da empresa. 
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Quadro 17 – Narrativas dos Entrevistados E23M e E2Na sobre Inovação Aberta na Estratégia 

(Memorando 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 1: Inovação 

Aberta na Estratégia da 

Empresa 

 

“Isso aconteceu porque foi identificada uma oportunidade de negócio via tendência 

de elaboração de um plano estratégico que sinalizou uma deficiência. Ai sim a gente 

passa a ter uma atenção melhor” (E23M). 

“(...) pensar num modelo que a gente captura hoje no planejamento estratégico” (...) 

(E2Na). 

“(...) entender que competências a gente tem internamente que a partir do olhar para o 

ecossistema, que potenciais parceiros a gente identifica para conseguir construir 

estratégia de parceria, e entender qual que deveria ser nossa estratégia de atuação em 

cada um desses temas e trazer de uma certa forma direcionamentos de como a gente 

deveria atuar com diferentes parceiros que a gente tem no ecossistema” (E2Na). 

“(...) quanto eu tenho disso internamente que eu quero fortalecer dentro de casa ou 

fora de casa, aí que eu vou ter a visão, ou seja, quem está fazendo isso, quem está 

atuando nesses temas no mercado que pode ser um potencial parceiro que pode me 

ajudar fazer uma escolha para minha estratégia de inovação aberta” (E2Na). 

“Se aquela não é uma área que a gente entende estratégica, diferenciadora, não é tão 

para lá que a gente vai dedicar tanta energia, porque há recursos muito limitados para 

implementar inovação aberta” (E2Na). 

“(...) exercício intrínseco de quem está elaborando uma estratégia de inovação aberta, 

onde nós vamos de fato investir esforços a partir daquilo que de fato eu tenho como 

mapa de competências internas” (E2Na). 

“A gente tem na nossa estratégia que a gente vai atuar de forma aberta” (E2Na). 

“Acho que levando para o olhar prospectivo, a gente consegue pensar, aqui o que eu 

preciso para entender a estratégia, qual que é a melhor forma que pode levar isso para 

a rede (...)” (E2Na). 

 

 

 

 

 

 

Categoria 2: Inovação 

Aberta Traz o 

Complemento no 

Processo de Inovação 

“O nosso projeto é um projeto de inovação, se ele vai ser aberto, se vai ser fechado, 

isto vai se resolvendo no meio do caminho. A gente não tem uma estratégia específica 

para inovação aberta. A gente está orientada a uma oportunidade de negócios que a 

gente vai fazer inovação. Eventualmente a gente vai abrir uma porta e vai encontrar 

alguma coisa complementar importante para entregar o projeto” (E23M). 

“(...) a análise da tendência e a estratégia que foi montada de oportunidade de 

negócios, orientadas a essas tendências, vai sinalizar que a gente tem necessidade de 

coisas complementares (...)” (E23M). 

“Tudo que a gente consegue capturar do ecossistema de todos os parceiros que estão 

mais próximos da gente também nos ajuda ir na definição de algumas questões mais 

estratégicas para inovação” (E2Na). 

“Então, construir mesmo uma estratégia, um planejamento de como a gente vai atuar 

em cada tema que a gente considera relevante” (E2Na). 

“A inovação aberta ela vem alavancar as prioridades estratégicas que foram 

estabelecidas” (E2Na). 

“Acho que a partir do estabelecimento na estratégia de quais são as prioridades, você 

tem a inovação aberta como uma alavanca do potencial de investimento da empresa e 

da aceleração da aquisição de conhecimento ou da execução de um projeto que tenha 

conhecimentos complementares” (E2Na). 

“E aí essa chavinha vira, porque você tem o foco estratégico mais o volume de 

recursos necessários para realizar” (E2Na). 

“No final do dia você tem que ter a capacidade de entender internamente e traçar suas 

estratégias e o que é que você quer fazer realmente de forma aberta. Além disso você 

tem que avançar e conseguir enxergar então, qual que são as tendências, as suas 

parceiras que podem me ajudar naquela escolha que eu fiz” (E2Na). 

“(...) fazer uma avaliação se o pesquisador que está lá realmente pode colaborar por 

uma estratégia que a gente escolheu seguir, então começa quase como um namoro, 

identifica um parceiro e acha que é aquele a gente se aprofunda” (E2Na). 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3.3.1 Cod.1.1: Capacidade de Análise de Construção de Tendências e de Estratégias 

 

 O Cod.1.1 (Figura 25) foi tratado de Capacidade de Análise de Construção de 

Tendências e de Estratégias. Esta capacidade é identificada neste estudo como pertencente à 

inovação aberta na estratégia e permeia todo o processo de inovação, conforme narrativa dos 

entrevistados E23M e E2Na. Foi relatado nas entrevistas que as empresas adotam “táticas 

para analisar tendências ou megatendências” para identificação de temas para oportunidade de 

negócios (E23M). Segundo narraram os entrevistados E23M: 

 

A gente tem algumas táticas para analisar as megatendências. A megatendência do 

Brasil é diferente da megatendência dos Estados Unidos, a megatendência da 3M do 

Brasil é diferente da megatendência da Natura, então você analisa o mercado que 

está inserido. Então a gente faz isso, mas não faz isso para a inovação aberta, a gente 

faz isso para tudo. Imagine que inovação aberta é um dos pedaços, a gente pode 

eventualmente não fazer nada de inovação aberta nos princípios do projeto. Mas 

sim, a gente faz, tem megatendências analisada, declarada internamente, a gente 

sabe qual é a megatendência que a gente tem que dar um drive um pouco mais 

fechado nessas cinco megatendências, mas assim, aquilo que eu falei, não sei se 

você tem coisa diferente, não é específico para inovação aberta, é do todo (E23M). 

  

 Como apontado pelos entrevistados E23M, “a inovação aberta faz parte de todas as 

atividades do nosso dia a dia”. Eles apontaram que ao olhar para a megatendência em um 

determinado momento ajuda a tomar decisão e pode influenciar nesta decisão se não tiver 

sinergia com o projeto em andamento podendo ser refutado conforme mapeamento feito.  

 Um exemplo dado pelos entrevistados E23M de megatendência é narrado a seguir: 

 

(...) é uma montadora, para mobilidade urbana, essa é uma megatendência, o que 

isso reflete na montadora? Os carros têm que ser mais econômicos, mais tempo no 

congestionamento, ser mais divertido, etc. Isso é uma coisa para o carro, e para o 

cidadão? E para a prefeitura? É uma outra coisa. Então, dependendo de cada projeto, 

a mesma vertente tem necessidades completamente diferente, depende do que 

estamos falando do projeto. Um projeto para uma montadora é uma coisa, um 

projeto para sinalização de corredor de ônibus é outra coisa completamente muito 

distinta, mas os dois estão na mesma megatendência. Os dois podem ou não ter 

inovação aberta, depende de nossos recursos (E23M). 

 

 Outro exemplo importante trazido pelos entrevistados E23M para compreensão de 

megatendência e de como a inovação aberta influenciou no desenvolvimento de capacidades a 

partir da geração de novos negócios é o caso da 3M Services. Segundo esses entrevistados, 

essa foi uma parceria de inovação aberta que gerou novas formas de fazer negócio dentro da 

empresa por meio de um projeto que foi a troca da bandeira do Banco Real pelo Santander em 

2011 e, que teve inúmeras parcerias de execução desse serviço.  
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 Os entrevistados E23M apontaram que essa experiência gerou um olhar de 

oportunidade muito mais amplo do mercado de oferta de serviços por uma experiência 

específica de um projeto de uma parceria que permitiu abrir novas oportunidades com várias 

outras empresas. A partir de então, a empresa 3M decidiu criar a 3M Services, a partir de 

outro CNPJ, que se tornou um centro que desenvolve competência de ofertas de serviços que 

tem portas abertas para várias divisões de negócios.  

 Segundo os entrevistados E23M: 

 

Se uma determinada inovação de negócio quer fazer um projeto de oferta de serviço, 

bate na porta desse departamento novo e ele já tem lá pessoas específicas dedicadas 

para isso. Ou seja, é uma experiência passada de inovação aberta que influenciou na 

formação de uma nova unidade chamada 3M Services. Isso pode acontecer, 

dependendo da intensidade, abrangência que essa competência externa tem no nosso 

meio (E23M). 

  

 Os entrevistados E23M explicitaram que a capacidade de mapeamento de tendências 

do mercado contribuiu para sinalizar a identificação de competências em projetos que são 

adaptados para o mercado por meio da humanização do protótipo - Interface Human 

Technical e trazer a observação do usuário - Design Thinking para aceitação do produto. 

 

(...) imagine o seguinte, eu tenho um produto que é global, mas quando ele chega 

aqui no Brasil ele tem uma certa dificuldade de aceitação, porque está sendo difícil 

de aceitar, porque precisa ser adaptado para o uso ou para cultura local. Então como 

é que eu identifico essa relação de melhoria de acrescentar novos fatores de produto 

que fizeram que ele fosse melhor aceito ou não. Então, é o Interface Human 

Technical, eu avalio como o meu usuário vai utilizar o produto e acrescento 

características para ele. Não estou desenvolvendo produto novo, eu estou pensando 

no que o meu usuário pede pelo ambiente que ele está inserido, seja do que ele está 

acostumado fazer, ou seja de uma demanda que não foi desenhada no projeto inicial 

para atender aquela necessidade dele (E23M).  

 

 Os entrevistados E23M destacaram a capacidade de mapear o que o cliente manifesta 

em suas necessidades, como uma maneira de explorar o ambiente e traduzir para o produto. 

 

Aí que tipo de competência preciso para isso, então é Design Thinking trouxe a 

observação do usuário, entender qual é o problema, a dor que ele está manifestando 

e que não está sendo atendida, a questão da mecânica de fazer um redesenho, ele 

precisa ter uma adaptação física para atender uma nova realidade. Mas a adaptação 

que está demandando não é física, é eletrônica, onde está tudo no mesmo grupo, 

então é um outro especialista que vai fazer a adequação para aquela necessidade que 

foi mapeada (E23M). 
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 Assim, conforme os entrevistados E23M “(...) inovação aberta para a gente inclui o 

cliente. Uma melhor percepção da curiosidade dele”. Esse contexto pode ser observado, na 

narrativa dos entrevistados como exemplo para essa colocação: 

 

Então, digamos que eu tenha um projeto global como a fita para fechamento de 

caixa que ela tem que ser mais fácil para abrir e fechar a caixa sem danificar a 

embalagem, você desmonta e monta o pacote. O mercado brasileiro usa um tipo de 

embalagem na parte externa um tipo de verniz, na Europa é outro, nos Estados 

Unidos é outro, Ásia é outro. Então, o mesmo projeto você tem que olhar cada um 

em termos de inovação aberta qual a característica do seu mercado, do seu cliente, 

você vai perguntar para o cliente, e você faz a parceria com ele, você faz o projeto 

dedicado para ele. E quando você faz um produto baseado no mercado brasileiro, 

são produtos diferentes, vendo contextualmente parece ser a mesma coisa, mas não 

é. Um adesivo que vai em um produto é completamente diferente do que vai no 

outro para poder respeitar isso. Mesmo que seja o mesmo projeto que seja global ele 

tem que respeitar a particularidade do mercado onde está inserido e fazer as 

adaptações, é essa parte de inovação aberta aonde você inclui o seu cliente (E23M). 
 

 Nesse mapeamento, os entrevistados E23M ressaltaram a necessidade de se identificar 

competências internas que possam ter em outros projetos para questões pontuais para solução 

de uma determinada demanda de um projeto antes de se buscar fora da empresa. 

 

Muitas vezes, a competência seja a pessoa, já tem aqui, ela está alocada em um outro 

projeto porque precisou da dependência daquela competência mas para uma outra 

dependência, para uma outra necessidade que foi mapeado. Então, essa capacidade 

de trabalhar com projetos, fala assim, agora a gente demanda mais do que você, você 

tem uma atuação pontual. Às vezes aquele projeto você já contribuiu, já pode estar à 

disposição para outra necessidade. A mesma coisa da observação, você está vendo 

aquela demanda que está, a dor está sendo sinalizada e se o mercado já tiver 

reagindo e mostrando uma solução para aquilo também tem que ter essa força, essa 

fortaleza de propor soluções a frente para aquilo que está sendo mapeado (E23M). 

 

 Os entrevistados E2Na ao tratar sobre tendências e megatendências, abordaram a 

necessidade de se pensar num modelo para capturar na construção do planejamento 

estratégico, fazer uma análise do ambiente externo para poder conseguir capturar tendências, 

sinais de temas que são relevantes para inovação da empresa. Depois disso, fazer uma análise 

interna, para depois entender qual é de fato a ambição da empresa em relação aquele tema e o 

quanto ele é relevante para inovação na Natura. Além disso, entender que competências têm 

internamente, que a partir do olhar para o ecossistema, identificar potenciais parceiros para 

conseguir construir estratégia de parceria (E2Na).  

 Segundo os entrevistados E2Na, para a empresa Natura é preciso ter a capacidade de 

entender qual deveria ser a estratégia de atuação em cada um desses temas e trazer de uma 

certa forma direcionamentos de como deveria atuar com diferentes parceiros que ela tem no 
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ecossistema. Como observado pelos entrevistados E2Na: 

  

Pensando no modelo, é ter a capacidade de conseguir fazer esse trabalho bem 

construído, essa construção de tendências até onde você consegue enxergar, olhar 

para isso e traçar, são esses territórios, esses temas que eu quero realmente me 

aprofundar que vai me diferenciar no que a Natura faz hoje. E quanto eu tenho disso 

internamente que eu quero fortalecer dentro de casa ou fora de casa, aí que eu vou 

ter a visão, ou seja, quem está fazendo isso, quem está atuando nesses temas no 

mercado que pode ser um potencial parceiro que pode me ajudar fazer uma escolha 

para minha estratégia de inovação aberta (E2Na). 

 

 Dessa maneira, os entrevistados E2Na observaram que a empresa tem um 

planejamento tecnológico e neles existe espaços de oportunidades de agregar competências 

externas em função da atuação e da viabilidade, ou seja, de ser favorável que seja feito em 

inovação aberta ou não.  

 Consequentemente, os entrevistados E2Na apontaram que tem um processo que é de 

decisão, que a empresa chama de modos de atuação, e a partir desse mapa, se entende que os 

nichos de inovação aberta estão nesses espaços onde a empresa Natura busca competências 

fora, nesse espaço se investe maior energia, tanto para coordenar esforços internos conectando 

com o mundo externo, bem como entendendo a própria forma de atuar, quais ferramentas usar 

com inovação aberta.  

Esse mapeamento é observado pelos entrevistados E23M por meio da diversidade de 

pesquisadores e de sinergia que a empresa tem com os mercados. Portanto, conforme 

observaram os entrevistados E23M, se consegue ao mesmo tempo estar vendo uma 

abordagem de inovação aqui no Brasil e pode comparar uma boa prática com uma pessoa que 

está na China, no Japão, que está na Europa, e assim, vai vendo como que todo mundo está 

fazendo esta abordagem no mesmo sistema de inovação. 

 Uma perspectiva diferente sobre inovação aberta trazida pelos entrevistados E23M 

sobre o mapeamento de recursos internos é relatado da seguinte maneira: “A primeira 

inovação aberta é interna, é esquisito, mais é tanta gente, não conhecemos o que está 

acontecendo dentro da 3M. Então, a primeira inovação aberta nossa é interna”.  

Como exemplo, os entrevistados E23M constataram que se a empresa está em um 

estágio de um determinado desenvolvimento, ela pode estar atrás de outro grupo, e dessa 

maneira então, ocorre uma troca de informação com esse grupo e pode ser que daqui há dois 

anos a situação se inverta. Como resultado, a empresa deu uma acelerada no projeto e passou 

a frente do grupo de um outro país e como consequência desse contato, desse relacionamento 

e mapeamento, se tem um processo de aprendizagem com o desenvolvimento que foi feito.  
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Já para os entrevistados E2Na apontaram que quando a empresa é conhecida contribui 

para a capacidade da empresa de fazer inovação aberta como narrado a seguir: 

 

Eu diria que ser conhecido, ser uma empresa conhecida tem muita implicação, tem 

muita relação com sua capacidade de fazer inovação aberta. Porque você vai 

trabalhar com os outros, os outros precisam conhecer você e querer trabalhar com 

você. Então, primeiro ponto, acho que uma abordagem, a Natura por ter uma marca 

muito forte e isso não depende de ser inovação aberta ou não. Isso é a marca Natura. 

Isso de certa forma foi um dos fatores que também contribuiu para que a gente 

conseguisse se desenvolver em inovação aberta e rapidamente. Porque a gente 

passou a trabalhar também na redundância desse fator. E a gente quer ser o parceiro, 

ser o parceiro que captura as melhores oportunidades. Então essa é uma abordagem 

que a gente poderia falar aqui, que tem a ver, que se relaciona com a inovação aberta 

que vem de um contexto mais amplo de ser marca Natura, de ser conhecida (E2Na). 

 

Complementarmente, os entrevistados E2Na destacaram a questão da natureza da 

empresa de investir em inovação, investir em inovação de uma forma mais aberta, mais 

colaborativa, e tem a inovação, como veia, como norteador nas suas decisões.  

Neste sentido observaram que se fosse uma empresa que talvez não investisse em 

P&D estruturado, uma empresa que não estivesse bem consolidada em inovação no Brasil, 

talvez não chamasse tanta atenção. “Isso favorece ser um parceiro de escolha. Isso é um 

complemento” (E2Na). 

 Um ponto relevante apontado na primeira entrevista e reforçada novamente pelos 

entrevistados E23M e E2Na referem-se à capacidade da empresa de mapear, interpretar 

recursos internos.  

 

Sim, talvez seja o lugar mais incisivo para isso. Você tem um projeto específico lá, 

digamos que tem que ter por exemplo, desenvolvimento de software e nós não temos 

a competência, mas aquele é fundamental para o projeto, eu vou buscar parceiro para 

fazer isso, eu tenho uma necessidade de um projeto que eu analisei internamente que 

eu não tenho conhecimento, ou se eu tiver que desenvolver este conhecimento ele 

vai perder janela de oportunidade, vai demorar dois anos para desenvolver, já 

passou, então não faço, vou buscar (E2Na).  

 

 Os entrevistados E2Na enfatizaram que “isso é um pouco dinâmico, porque você tem 

recursos que também se movem, pode ter uma área que é mais forte que outra em um 

determinado período ou num determinado ciclo de três anos por exemplo”.  

  



133 

 

(...) essa capacidade de interpretar os seus próprios recursos determina uma boa 

parte de como você implementa a inovação aberta. É importante a gente ter essa 

capacidade, porque quando você está procurando algum parceiro na sua rede você 

não teve experiência. Então, é importante você conseguir avançar e ter uma boa 

capacidade de interpretar esses recursos, porque vai tanto do nosso interno, quanto 

do seu potencial parceiro. Se você já teve alguma experiência você consegue falar 

um pouco mais, mas quando é um parceiro que é novo, totalmente novo para você, 

você querendo não tem um risco ali envolvido, e você precisa de uma maneira de 

conseguir interpretar bem essas capacidades (E2Na). 

 

 A seção (4.3.3.2) adiante, traz a compreensão dos entrevistados E23M e E2Na sobre a 

relação que a inovação aberta tem com a cultura, comportamento e comunicação no processo 

e ecossistema de inovação para formação e desenvolvimento de capacidades dinâmicas que 

emergem de mapeamento dos parceiros, do monitoramento da interação e da capacidade de 

avaliação do resultado do relacionamento com os parceiros e no ecossistema de inovação. 

   

4.3.3.2 Cod.1.2: Relações da Inovação Aberta na Cultura, Comportamento e 

Comunicação 

 

 O Cod.1.2 (Figura 25) foi tratado de Relações da Inovação Aberta na Cultura, 

Comportamento e Comunicação. A relação da cultura, comportamento e comunicação parece 

influenciar a maneira como as empresas atuam com inovação aberta e desenvolvem 

capacidades dinâmicas de mapeamento dos parceiros, do monitoramento da interação e da 

capacidade de avaliação do resultado do relacionamento com os parceiros e no ecossistema de 

inovação.  

 Para os entrevistados E23M “a cultura é que dá esse alicerce forte para a inovação 

aberta estar presente o tempo inteiro nas ações. Aqui na 3M é uma coisa internalizada que já 

está dentro da própria cultura”. 

 Na empresa 3M conforme relataram os entrevistados E23M, a cultura tem uma 

influência enorme na forma como é feita inovação aberta. Neste sentido, a cultura fortalece a 

colaboração, e acreditam que inovação vem de colaboração e de diversidade, e isso afeta a 

forma como a empresa 3M faz a inovação aberta até internamente. Assim, as pessoas na 

empresa 3M têm uma predisposição de colaboração por conta da cultura (E23M). 

 Como exemplo da cultura da empresa 3M, pode ser observado no relato dos 

entrevistados E23M: 
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(...) eu queria fazer uma coisa completamente diferente de tudo que estou fazendo 

hoje, mas aí eu vou fazer, mas não estou infringindo os projetos que estou 

executando? Não, você tem a cultura dos 15% que te deixa pensar no novo, no 

abstrato, no completamente diferente, sem estar se sentindo culpado mexendo em 

alguma coisa que ninguém queria colocar a mão. Então, tem várias coisas na nossa 

cultura que permite você pensar no diferente, e estabelecendo conexões internas e 

externas. Então tem as regras que te ajudam a fazer isso, eu preciso de dinheiro para 

desenvolver um protótipo novo que eu acho que pode dar certo, você tem programas 

dentro da 3M que te permite financiamento para o projeto. Ele vai ser avaliado 

dentro de vários projetos e aquele que tiver um mérito, melhor mérito, vai ter esse 

patrocínio para fazer esse investimento. Essa cultura não te inibe, ela te permite 

pensar no novo (E23M). 

  

 Conforme explicitaram os entrevistados E23M, “essa cultura não é de agora, é de 

muito tempo”. Os entrevistados E23M falaram do Customer Inspiration Innovation – (CII), 

que é o foco da inovação aberta com o cliente na empresa 3M.  

 

Nosso CEO fala disso o tempo inteiro. Tem a palavra agora, Customer Force o 

tempo inteiro, é isso que energiza todo mundo de encontrar a oportunidade de 

estabelecer conexões externas para trazer oportunidade. O nosso CTO está vindo 

fazer review, então uma das coisas que a gente tem que mostrar para ele já está na 

agenda, são os principais CII, os principais projetos de Customer Inspiration 

Innovation. Saiu uma coisa diferente que foi inspirado no cliente, por exemplo, veio 

a máquina de lavar, era para reduzir o peso e saiu o negócio para a empresa para 

diminuir a vibração (estou inventando aqui) é como surgiu uma nova oportunidade, 

baseado na inspiração do cliente. No produto do cliente, na observação que tivemos. 

É muito relevante a influência que a gente faz com inovação aberta (E23M).  

  

 Já os entrevistados E2Na atuam nesta questão de uma maneira estruturada e 

destacaram que a empresa tem na sua estratégia que vai atuar de forma aberta. Dessa maneira, 

os entrevistados apontaram que a empresa precisa ter pessoas preparadas para fazer essa 

atuação.  

 A empresa Natura tem internamente um time que consegue olhar para todas as 

interfaces das áreas da empresa. Portanto, na linha de frente com os projetos e fazendo 

interação com a rede, a empresa busca conseguir entender as melhores práticas. 

 Assim, segundo os entrevistados E2Na, a empresa busca fazer uma orientação na 

parceria, porque entendem que a comunicação em si, o comportamento, quando as pessoas 

estão dispostas, tem predisposição para colaborar, estão de verdade abertas e identificam que 

há valor para ela e para a rede e conseguem chegar a acordos de cooperação. Essa 

compreensão é reforçada na fala dos entrevistados: 
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Se o comportamento e a comunicação não trouxerem a questão da abertura de 

verdade na essência, você não avança, você não tem o sucesso ali na inovação 

aberta. Então, é extremamente relevante, e a gente trabalha numa forma, em um 

formato de ter um time que consegue fazer essa orientação, discutir modelos, o 

pesquisador trazer a visão do parceiro. A gente mesmo as vezes em alguns casos, 

tem especial interação com universidades, a gente conversa com a universidade e 

entende para que tudo se encaixe, para a gente chegar no melhor arranjo de ter essa 

viabilização da inovação aberta (E2Na). 

 

 Os entrevistados E2Na trazem o exemplo do tema Natura Campus, que é um modelo 

que exige muito de uma preparação interna, uma questão de estar todo mundo com a mesma 

linguagem, com essa mesma abertura para que se consiga ter sucesso. Para esses entrevistados 

a maneira como é feita a inovação aberta influencia na percepção que os próprios outros 

colaboradores da empresa Natura têm da rede dos parceiros. “Então, a percepção de que os 

tempos de se fazer são diferentes, de que a mentalidade é diferente, o cuidado no 

relacionamento, não que as pessoas não tenham, mas elas não estão focadas, não estão 

preocupadas exatamente com aquilo. Elas estão preocupadas com finalidade daquela relação” 

(E2Na).  

 Os entrevistados E2Na relataram que pelo gerenciamento da rede de relacionamento, 

absorvem conhecimento, aprendizagem e valores por meio da atuação na parceria.  

   

A gente que faz inovação aberta começa a acumular, comparar os casos, as 

interações, a gente acaba tendo um cabedal de conhecimentos, de experiências que 

nos leva a profissionalizar essa forma de gerir isso e influenciar as pessoas no 

sentido de alertá-las para pontos que são mais sensíveis, ajudar a mediar eventuais 

conflitos, problemas, enfim. Então, tem uma influência forte, assim, claro, pode ser 

que haja empresa que não faça uma gestão, não tome esses cuidados e cada um faz 

na sua área, na sua diretoria como quiser, e está tudo bem. A gente tem uma forma 

mais de tentar entender isso de uma forma transversal, fazer evoluções deste 

entendimento de como a gente faz essa gestão e promover o crescimento, o 

desenvolvimento organizacional de toda a empresa para isso (E2Na).  

 

 Além disso, os entrevistados E2Na apontaram que esse acompanhamento e avaliação 

da interação e do relacionamento influenciam e são incorporados no modo de atuação das 

pessoas na empresa. 

 

Aí tem uma questão de cultura, de como as pessoas absorvem esses valores e 

passam a considerar isso como parte do modus operandi, ou seja, de como elas 

operam. Então a ideia é que assim, conforme a gente vai atuando, as pessoas vão 

internalizando esse conhecimento, essas visões, e tem coisas que a gente tinha que 

fazer que nem precisa fazer mais, porque elas já passam a considerar aquilo como 

modus operandi. É um veículo importante, um vetor de influência forte para todos 

em relação a como consideram, interagem no mundo externo dentro dos seus 

desafios tecnológicos, de desenvolvimento (E2Na). 
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 Os entrevistados E2Na narraram que a medida que as pessoas conhecem a empresa, 

conhecem sua forma de fazer inovação, passam a conhecer o que ela oferece ou pode 

contribuir no processo de colaboração com os diferentes atores. Para os entrevistados E2Na, a 

empresa Natura busca ser um parceiro de escolha, entende que quando surge algo muito 

relevante, as pessoas vão procurar um parceiro para poder dar a tração para aquilo se 

desenvolver na relação. 

 Neste contexto, um ponto importante que ressaltaram os entrevistados E2Na, é a 

questão de como a empresa tem a sustentabilidade como um de seus pilares que pressupõe 

envolver e conversar com os stakeholders. “Então, é uma empresa que é vista falando com 

muita gente, não só pela inovação, acho que isso acaba sendo uma abordagem que auxilia as 

pessoas entenderem que a Natura é uma empresa que está mais aberta” (E2Na). 

 Na próxima seção (4.3.4), discute-se a categoria inovação aberta para o complemento 

no processo de inovação e a identificação e desenvolvimento de capacidades dinâmicas na 

inovação aberta para o processo e ecossistema de inovação. 

 

4.3.4 Categoria 2: Inovação Aberta Traz o Complemento no Processo de Inovação 

 

 O Cod.6 (Figura 15 e 16) - Inovação Aberta Como Complemento para o Processo de 

Inovação na codificação inicial foi elevado a condição de categoria, na codificação focalizada, 

sendo tratada de inovação aberta traz o complemento no processo de inovação. Segundo os 

entrevistados das empresas, permite a complementaridade dos recursos, capacidades e 

conhecimento necessário para viabilizar os projetos no processo de inovação a partir do 

relacionamento e interação com o ecossistema de inovação. 

 Para trazer esse complemento, são identificadas e desenvolvidas capacidades que 

permeiam o processo de inovação e conexão com o ecossistema de inovação nas narrativas 

dos entrevistados E23M e E2Na. 

 Como explicitado pelos entrevistados E23M: 

 

Eu vou incorporar naquele projeto recurso externo, só que aquilo você acaba 

aprendendo a competência do seu parceiro, ele pode ser incorporado para outras 

atividades. Então, acho que é a essência da inovação aberta é isso aí. Quando for 

inovação aberta trazendo de um fornecedor, porque se for com o cliente já faz parte 

do nosso dia a dia, incorporada desde que a 3M foi fundada, já é assim. Ela tem 

facetas diferentes dependendo de onde ela se encontra no ecossistema. Inovação 

aberta com o cliente é o nosso dia a dia, a gente chega aqui todo dia pensando a lista 

etc., e tal. Com o fornecedor, é muito frequente, ela é extremamente complementar 

quando a gente está pensando em um projeto de inovação e a gente não tem 

determinada competência, entra esse encaixe complementar (E23M). 
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  Conforme Quadro 18 são trazidas narrativas dos entrevistados E23M e E2Na que 

reforçaram o entendimento desta categoria.  

 

Quadro 18 - Narrativas dos Entrevistados E23M e E2Na, Categoria Inovação Aberta Traz o 

Complemento no Processo de Inovação (Memorando 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 2: Inovação 

Aberta Traz o 

Complemento no 

Processo de Inovação 

“É o que ela é. inovação aberta é um complemento. Então, é a própria definição 

de inovação aberta, eu não tenho recurso interno vou ver quem tem” (E23M) 

“(...) ela é extremamente complementar quando a gente está pensando em um 

projeto de inovação e a gente não tem determinada competência” (E23M). 

“(...) entra esse encaixe complementar” (E23M). 

“O que é complementar não é a inovação aberta, é a competência, o 

conhecimento que você traz de fora para complementar o que você tem dentro” 

(E2Na). 

“É menos a inovação aberta como ela sendo complementar, para nós a inovação 

aberta, ela permite que você complemente o que você tem dentro de casa e não 

ela sendo complementar” (E2Na). 

“Ela traz o complemento. Não é ela a competência” (E2Na). 

“Ela pode ser vista como complementar, mas aí acho que, é um olhar de que a 

capacidade de inovação ela é dinâmica, e a inovação aberta é uma das formas de 

você recombinar os recursos. Mas ela em si ela traz complementaridade dos 

recursos que você já tem em casa” (E2Na). 

“Eventualmente a gente vai abrir uma porta e vai encontrar alguma coisa 

complementar importante para entregar o projeto” (E23M). 

“(...) ela complementa a atividade que a gente tem todo dia” (E23M). 

“Acho que a partir do estabelecimento na estratégia de quais são as prioridades, 

você tem a inovação aberta como uma alavanca do potencial de investimento da 

empresa e da aceleração da aquisição de conhecimento ou da execução de um 

projeto que tenha conhecimentos complementares” (E2Na). 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os entrevistados E2Na apontaram que se a empresa não faz inovação aberta, ela estará 

restrita aos recursos e competências que possui, portanto, está condenada a uma evolução com 

bastante restrição, mais reduzida, por conta de uma limitação do conhecimento interno. 

 A observação dos entrevistados E2Na é de que aquilo que é complementar, não é a 

inovação aberta, mas sim, recursos, a competência, o conhecimento que vem externamente 

para complementar o que a empresa tem internamente. Desse modo, é menos a inovação 

aberta, como ela sendo complementar, para a Natura, a inovação aberta permite trazer o 

complemento para dentro da empresa. 

A inovação aberta para os entrevistados E23M apontaram que faz parte do projeto de 

inovação, “se ele vai ser aberto, se vai ser fechado, isto vai se resolvendo no meio do 

caminho”. A empresa está orientada a uma oportunidade de negócios que vai fazer inovação, 

e assim, “eventualmente, vai abrir uma porta e vai encontrar alguma coisa complementar 

importante para entregar o projeto” (E23M). 
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 Esses entrevistados destacaram que não é o fator decisivo para a empresa a inovação 

aberta, “ela complementa a atividade que a gente tem todo dia” (E23M). Estes relataram que 

assim como é a inovação, não é uma coisa a parte do trabalho, que vai ser inserido, ela está 

permeando todo o tempo o que se faz na empresa. Como exemplo os entrevistados E23M 

informaram: 

 

Se a gente atravessar essas análises, identifique que isso é fato real, que 

conectividade é uma megatendência que vai afetar tantos negócios, e que para 

conseguir conectividade eu tenho que combinar materiais que a gente domina com 

outras tecnologias como eletrônica. Adicionalmente, a análise da tendência e a 

estratégia que foi montada de oportunidade de negócios está orientada a essas 

tendências. Dessa maneira, vai sinalizar que a gente tem necessidade de coisas 

complementares na parte eletrônica, software de automatização. Portanto, a gente 

vai estar com olhos mais abertos, mais atentos ao que está acontecendo fora da 3M 

relacionada a eletrônica, software e tudo mais (E23M).  

 

 Os entrevistados E23M e E2Na, apontaram tanto na primeira entrevista individual, 

quanto nesta segunda entrevista pelo focus group, sobre a importância de compreender a 

inovação aberta no processo de inovação e na rede de relacionamento, ou seja, no ecossistema 

de inovação a montante e a jusante da cadeia como será vista na próxima seção 4.3.4.1. 

 

4.3.4.1 Cod.2.1: Inovação Aberta no Processo e Ecossistema de Inovação 

 

 O Cod.2.1 (Figura 25) foi tratado de Inovação Aberta no Processo e Ecossistema de 

Inovação. Para esclarecer uma questão conflitante da primeira entrevista individual com 

E13M e E1Na nesta pesquisa foi questionado nesta segunda entrevista com as respectivas 

empresas, se é feita a gestão da inovação aberta pelas empresas no processo e ecossistema de 

inovação. Segundo relataram os entrevistados E23M: 

 

Eu não consigo separar o que é a gestão da inovação aberta, eu não consigo, para 

mim é igual. Não tem uma gestão diferenciada. Não existe uma gestão da inovação 

aberta em específico, dedicada. Eu sou um gestor de inovação aberta, ele também, 

ela também, mas não só, quando vejo que não tenho o recurso internamente eu vou 

buscar externamente, potencialmente. Então, não tem assim, não tem um outro 

grupo que vai cuidar da parte externa, como contrato com universidade, nós não 

temos isso, é na gestão de cada projeto, é bem descentralizado. Não tem na minha 

visão um gerenciamento para inovação aberta diferente do que eu tenho para outras 

coisas. Então a prática é a mesma, é meio que difundido em todo mundo da empresa, 

não é exatamente igual para todo mundo, mas tem uma espécie entres aspas um 

gesso, para você seguir um certo procedimento. Cada um tem sua versão diferente, 

velocidades diferentes, projetos e fases diferentes. Então, não tem nada assim, 

exclusivo, ou seja, para inovação para tudo, não tem (E23M). 
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 Conforme ressaltado pelos entrevistados E23M, a inovação aberta é uma prática 

internalizada que vem desde a sua criação. “Isso foi criado na 3M ao longo da história dela, 

aqui no Brasil faz 70 anos, foi criado ao longo dos anos. Nunca ninguém falou vamos criar 

um departamento, foi naturalmente crescendo. Está internalizado, é uma habilidade 

internalizada pelas pessoas” (E23M).  

 Sendo assim, os entrevistados E23M descreveram em relação às dificuldades que 

poderiam ocorrer, por ser desta maneira: 

 

Não é que diminui o grau de dificuldade de se lidar com inovação aberta, mas já é 

internalizada, já sabem que vão lidar com essas dificuldades, e elas tem as 

ferramentas necessárias para escolher o caminho para executar o projeto. Pode ser 

uma coisa mais simples, e mais curto prazo, como pode ser uma coisa mais 

complexa, mas vai demorar um pouquinho mais para chegar lá (E23M).  

 

 Quanto às ferramentas que são utilizadas em inovação aberta no processo de inovação, 

os entrevistados E23M comentaram que são ferramentas internalizadas do próprio processo de 

inovação de cada projeto. Eventualmente, quando a empresa tem uma inovação aberta que vai 

fazer um contrato, a única diferença que pode surgir é a necessidade de se fazer um acordo de 

confidencialidade entre as partes, mas destacaram que é o único diferencial, e se for 

internamente, obviamente, não precisará ser feito.  

 Os entrevistados E23M observaram que é algo específico, através de um acordo para 

tratar daquele assunto que precisa de proteção para o projeto nos processos de gestão de 

inovação de produto ou, de tecnologia. Portanto, dependendo do quê, cada projeto, tem dentro 

da gestão deles o mesmo modelo de gates e deliverys no processo de inovação. 

 Um ponto relevante destacado nas entrevistas com as empresas relacionou as 

condições de contorno dos projetos no processo de inovação e no ecossistema e que influencia 

nas capacidades para identificação da complementaridade dos recursos. 

 Os entrevistados E23M exemplificaram esta preocupação no relato a seguir: 

  

Imagine um funil, que é o nosso funil de inovação, com todos os gates e deliverys. 

Ele é interno, dependendo da necessidade do projeto você vai ter injeções externas 

no funil, mas na hora que ele entra no funil não tem nada de diferente. Tudo o que a 

gente vai fazer dentro do projeto com inovação aberta é igualzinho, existem 

condições de contornos que a gente tem que traçar para fazer essa entrada, 

propriedade intelectual, confidencialidade, entender a legitimidade desta 

propriedade, desse conhecimento que vem de fora que a gente sempre se debate e 

tudo mais. São condições de contorno, não é uma gestão, condições de contorno que 

a gente tem que tratar para fazer essa entrada, hora que entrou, o funil vai ser o 

mesmo. Então, isso tem a ver com o ecossistema, então a gente tem que ter um olhar 

de diversas pessoas que estão envolvidas com o projeto e cada uma vai sinalizar para 

mim poder seguir em frente desde que siga essas condições de contorno (E23M).  



140 

 

 Dessa maneira, a capacidade de observar o ecossistema e os sinais que são propagados 

pelos atores na rede para atender as “dores” que surgem em alguma fase do projeto no 

processo de inovação são explicitados, pelos entrevistados E23M: 

 

Então, todos esses players do ecossistema estão sinalizando o tempo inteiro, olha 

essas são nossas necessidades, e quando a gente vê essa sinalização, nos gates, para 

partir para um gate de conceito eu vou identificar qual que é o diferente que precisa 

acontecer para aquele projeto ser relevante, ser inovador, mas ele não precisa estar 

robusto o suficiente, aí a medida que ele passa do conceito para uma fase posterior a 

gente vai amadurecendo. Mas a gente não vai por esse caminho se não for 

demandado pela “deficiência” de um projeto. Se eu não tenho como fazer eu vou 

buscar fora, se for relevante, é isso que faz abrir as possibilidades (E23M).  

 

 Os entrevistados E2Na narraram em suas falas também sobre esta preocupação que se 

relacionaram com condições de contorno na inovação aberta, ao gerir o processo de inovação 

e apontaram afirmações que evidenciaram para a necessidade de identificação e 

desenvolvimento de capacidades. 

 Os entrevistados E2Na referiram que o ponto mais corrente, mais importante sob o 

ponto de vista de olhar o ecossistema é como conseguir ter a capacidade de entender, 

compreender o ecossistema. Para eles, a assertividade tanto nos caminhos como na velocidade 

de converter uma oportunidade em algo concreto, vem deste entendimento de qual é os temas 

prioritários no ecossistema, qual é a forma do ecossistema trabalhar, qual é o tipo de modelo, 

ou proposta que o ecossistema vai estar 100% aberto para desenhar, trabalhar com a empresa 

para atingir os objetivos e o da parceria. Portanto, para os entrevistados E2Na, o ecossistema 

influencia muito a gestão de todas as áreas da empresa e na maneira de interagir e de como 

enxergar os temas prioritários no ecossistema que vão ao encontro do seu planejamento. 

 Como exposto pelos entrevistados E2Na:  

 

Se a gente entende que há um eco daquilo que a gente quer fazer no ecossistema, 

então a gente entende que é um caminho promissor, a gente faz essa checagem. A 

questão também como o ecossistema está mais aberto a trabalhar, ou seja, por onde 

ele libera mais recursos, seja competência técnica, pessoas, seja recurso financeiro. 

Então, quando falo de determinado modelo o ecossistema reage de uma determinada 

forma, então isso é uma questão que retroalimenta muito o nosso jeito de trabalhar.  

 

 Para os entrevistados E2Na, tudo que a empresa Natura consegue capturar do 

ecossistema de todos os parceiros que estão ao seu redor, ajuda na definição de questões mais 

estratégicas para inovação, desde entender temas emergentes, a partir de competências que se 

tem dentro desses parceiros e entender o que está acontecendo fora da organização, ajudam a 

traduzir, entender como que a empresa entende cada um desses temas, como que ela quer 
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atuar, e assim, ajuda a trazer esses direcionamentos. Então, para os entrevistados E2Na, é 

preciso ter a capacidade de construir uma estratégia, um planejamento de como vai atuar em 

cada tema. 

Como descrito pelos entrevistados E2Na é necessário ter a capacidade de saber onde 

estão os parceiros, que é essa capacidade de mapear, mas também é relevante como você 

interage com esse parceiro, como você cria esse relacionamento, como você estabelece a 

parceria, como você se aprofunda, enxerga e traça caminhos que seja mais flexível para suprir 

a necessidade da empresa. 

Os entrevistados E2Na informaram que tem sido feito alguns trabalhos para entender o 

mapa do ecossistema de uma forma mais organizada que permita discutir como o ecossistema 

pode ajudar a empresa dirigir suas estratégias. Consequentemente, segundo os relatos, esse 

esforço vai conectar e colocar de uma forma mais proeminente, tanto no que a empresa quer 

fazer, quanto na capacidade de investimento e percepção de valor de ser uma empresa 

inovadora. 

A seção (4.3.4.2) explora a influência na capacidade de investimento que vem da 

inovação aberta. 

 

4.3.4.2 Cod.2.2: Inovação Aberta e Capacidade de Investimento 

 

 O Cod.2.2 (Figura 25) foi tratado de Inovação Aberta e Capacidade de Investimento. 

A inovação aberta tem sido identificada como aquela que potencializa, alavanca e acelera os 

investimentos para os projetos no processo de inovação e que advêm do ecossistema de 

inovação para que contribua para novas oportunidades de negócios (E2Na; E23M).  

 Os entrevistados E2Na explanaram que a inovação aberta vem alavancar as 

prioridades estratégicas que foram estabelecidas. Estas prioridades estratégicas podem vir por 

meio de fomento, de novas formas de interação com possíveis parceiros e pela identificação 

de parceiros junto com as áreas técnicas da empresa. 

Por conseguinte, os entrevistados E2Na observaram que ao pensar em modelos para 

novos projetos, buscam trazer para a inovação aprendizados, coisas que foram feitas no 

passado que podem inspirar novos modelos para que a empresa consiga ampliar 

investimentos.  

Estes aprendizados podem vir através de fomento, ou mesmo justificar algum 

investimento específico da empresa, ou trazer algumas ferramentas que gerem mais valor e 
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que a empresa consiga potencializar.  

Esses podem vir de interações de múltiplos atores em que outras empresas, outras 

instituições, outros atores do ecossistema vejam valor e ampliem a capacidade tecnológica e 

da rede que a empresa está trabalhando.  

Portanto, a partir do estabelecimento na estratégia de quais são as prioridades, a 

empresa tem a inovação aberta como uma alavanca do potencial de investimento e da 

aceleração da aquisição de conhecimento ou da execução de um projeto que tenha 

conhecimentos complementares (E2Na).  

 Os entrevistados explicitaram esse contexto a seguir: 

 

Por exemplo, capacidade de investimento financeiro, realmente você tem processos 

de decisão, às vezes, determinada tecnologia exige muito investimento. Talvez você 

não conseguisse fazer aquilo, ou tomar aquela decisão por uma restrição 

orçamentária. Mas se você entende esse ecossistema e consegue capturar um recurso 

fora da empresa, aí você consegue viabilizar aquela direção, aquilo que a empresa já 

queria fazer aumentando muito o investimento que seria feito ou que talvez nem 

seria, não fosse viabilizar. A gente entende que a inovação aberta é um 

potencializador do desenvolvimento tanto de conhecimento, quanto a capacidade de 

investir que a empresa tem, em proporções exponenciais (E2Na).  

 

Outro exemplo que reforça esta compreensão que a inovação aberta influencia no 

processo de inovação é relatado na fala dos entrevistados E2Na: 

 

A gente tem um time que trabalha com pesquisa, ciência de bem-estar, que envolve 

neurociência e psicologia. A gente tem um time relativamente pequeno, restrito, mas 

a gente acredita nisso e que isso tem que nos diferenciar. Mas num momento de 

crise não permite que a gente invista, triplique o investimento do dia para a noite. 

Então, logo, se eu não usasse inovação aberta, ficaria esperando um dia em que a 

empresa possa investir nisso. Mas porque eu faço inovação aberta, eu estou ligado, 

conectado com todo o ecossistema, eu entendo os modelos, eu posso desenhar 

modelos com ele, e, portanto, o céu é o limite (E2Na).  

    

 Os entrevistados E23M ressaltaram que a capacidade de investimento da empresa não 

é gerida separadamente por um orçamento para inovação aberta. Pelo contrário, esses 

entrevistados compreendem que a capacidade de inovação é proporcional a oportunidade do 

projeto de inovação.  

 Assim, um projeto de inovação em que precise de um grande investimento de 

inovação aberta pode acontecer, vai depender do tamanho da oportunidade percebida. Para os 

entrevistados E23M “é o famoso fim que justificam os meios, seu projeto é grande, tem 

chance de sucesso, tem diferencial de mercado, a 3M faz”. Como exemplo: 
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Para investir em um equipamento interno da 3M, vou investir 200 mil dólares para 

fazer um protótipo, e um outro projeto vou ter que investir 300 mil dólares no 

parceiro para desenvolver um projeto. Às vezes esse segundo é mais importante que 

o primeiro (...), desde que seja uma coisa externa, tudo é colocado na mesa e 

discutido. É um modelo mental de discutir isso e encontrar o valor de cada coisa. 

Tanto que assim, critérios que a gente utiliza para avaliar a qualidade e o interesse 

de parceria externa, tem a ver com a aplicação em várias áreas de negócios da 3M e 

possível replicação global. Então, se essa oportunidade de inovação aberta de 

parceria externa é importante para uma divisão, para uma linha de produção de 

produtos, é uma determinada situação. Agora, se eu tenho uma nova tecnologia de 

adesivos que impacta a área de saúde, a área de empacotamento, a área industrial e 

com a possível replicação para a 3M no mundo inteiro, a visão é outra, a porta vai 

abrir (E23M). 

  

 Em suma, pode-se inferir que a inovação aberta influencia na capacidade de 

investimento a partir do momento que a empresa identifica por meio de suas capacidades, as 

tendências, os recursos, as parcerias, para captura e viabilização de uma oportunidade de 

negócio. 

 Na seção (4.3.4.3) será discutida a combinação de recursos e capacidades na inovação 

aberta. 

 

4.3.4.3 Cod.2.3: Inovação Aberta e Combinação de Competências 

 

O Cod.2.3 (Figura 25) foi tratado Inovação Aberta e Combinação de Competências. A 

inovação aberta permite combinar recursos, competências, conhecimentos internos e externos, 

para gerar novos resultados, mas também a combinação de recursos é importante para fazer 

inovação aberta no processo de inovação da empresa segundo os entrevistados E2Na. 

Como relatado nas entrevistas de E2Na, “(...) inovação aberta permite que você 

combine recursos, competências, conhecimentos que você tem dentro de casa e fora de casa 

para gerar novos resultados. Por outro lado, é importante você combinar recursos para fazer 

inovação aberta também. Então é uma coisa que tem duas direções, é neste sentido”. 

Os entrevistados E23M referiram a questão da combinação de recursos e 

competências, observando que ela está relacionada a capacidade da empresa de combinar 

tecnologias, plataformas, para gerar novos produtos.  

Deste jeito, além de combinar todos os recursos e competências que possa ter, tem 

como referência a tabela periódica para combinar seus vários elementos, suas várias 

plataformas para transformar produtos em complementares ou novos produtos a partir desta 

combinação. Como relatado pelos entrevistados E23M: 
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No final do dia você tem que ter a capacidade de entender internamente e traçar suas 

estratégias e o que é que você quer fazer realmente de forma aberta. Além disso 

você tem que avançar e conseguir enxergar então, quais são as tendências, as suas 

parceiras que podem ajudar naquela escolha que eu fiz. Então a capacidade de 

mapear parceiros é muito relevante (E23M).  

 

 

 Os entrevistados E23M enfatizaram que a forma como a empresa se prepara e a 

capacidade que ela tem para se relacionar e para estabelecer os modelos e avançar nas 

iniciativas com a rede, tem no final do dia que saber fazer esse arranjo muito bem e combinar 

tudo isso interno e externamente para obter sucesso com inovação aberta. 

 A seção (4.3.4.4), trata das formas de relacionamento e de interação no processo de 

inovação, no ecossistema de inovação e os identificados para a inovação aberta. 

 

4.3.4.4 Cod.2.4: Inovação Aberta e Possíveis Formas de Relacionamentos 

 

 O Cod.2.4 (Figura 25) foi tratado de Inovação Aberta e Possíveis Formas de 

Relacionamentos. A inovação aberta no processo de inovação conforme é narrada pelos 

entrevistados E2Na e E23M, exige um esforço integrador e estratégico com todas as 

interfaces que interagem interna e externamente no relacionamento com os parceiros no 

ecossistema de inovação. Os entrevistados E2Na relataram que:  

 

A gente fala muito de gestão de relacionamento aqui, porque é isso que garante você 

ser sustentável na inovação aberta. Você precisa começar bem, conduzir e terminar, 

terminar no sentido de um projeto, de uma iniciativa que demanda muitos cuidados. 

Isso a gente vem aprendendo ao longo do tempo tentando aperfeiçoar, tem todo um 

esforço grande que é feito no pensar da inovação aberta, mas só se dá na prática 

quando você faz isso integrado com as outras áreas da empresa, garantindo que o 

seu relacionamento externo seja íntegro. 

 

 Os entrevistados E2Na entendem que como ponto fundamental na prática de inovação 

aberta para os modelos é traçar diretrizes e, portanto, é preciso ter isto bem combinado antes 

de começar a interação e viabilizar as parcerias para obter resultado, gerar conhecimento e 

valor.  

 Uma forma de relacionamento desta interação que a empresa tem aprendido é a que 

vem de uma etapa mais prospectiva e que já pode entregar valor. A aprendizagem apontada 

pelos entrevistados E2Na surge do relacionamento, de quanto a empresa consegue entender 

como as coisas acontecem externamente e trazer para dentro de casa.  

 Por isso, é muito mais fácil evoluir em algum processo internamente e aprender com 
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aquilo que está sendo feito na interação, o quanto consegue absorver o conhecimento e 

melhorar o que tem dentro de casa. “Sempre partir para o próximo passo e não voltar e ter que 

passar por tudo de novo” (E2Na). 

 Os entrevistados E23M entendem que o conhecimento está tudo no mesmo pacote, o 

conhecimento gerado ele é absorvido de várias formas. Ele pode ser injetado diretamente no 

projeto, ou ficar registrado esse conhecimento num sistema interno que a empresa reúne essas 

apresentações colaborativas e coloca no sistema e qualquer pessoa do mundo inteiro, em 

qualquer 3M do mundo pode ter acesso àquela informação e se atualizar dela. 

 Quando se fala de relacionamento, de acordo com os entrevistados E2Na, é que ele 

ocorre em vários níveis, pode começar por uma aproximação informal com o parceiro e pode 

ser uma aproximação mais institucional.  

 De qualquer maneira, ao se relacionar com os atores, parceiros, esses entrevistados 

apontaram que tem uma questão de conhecer a capacidade, conhecer a infraestrutura, o time 

técnico interno tem que fazer uma avaliação se o parceiro que está sendo contatado pode 

colaborar por uma estratégia que a empresa escolheu seguir. “Então, começa quase como um 

namoro, identifica um parceiro e acha que é aquele a gente se aprofunda” (E2Na). 

 Para que isso ocorra, existem várias formas de relacionamento e de interação que são 

desenvolvidas no processo de inovação e na inovação aberta no ecossistema de inovação 

conforme mencionado pelos entrevistados E2Na e E23M. 

 Os entrevistados E23M destacaram o Tech Fórum com fornecedores a montante da 

cadeia, as redes em eventos de inovação aberta.  

 

O Tech Fórum é como se fosse uma palestra técnica que a gente vai juntar a 

comunidade técnica para discutir sobre um determinado assunto. O objetivo era 

trazer os grandes fornecedores, grandes parceiros para eles mostrarem o que eles 

estão trabalhando de futuro também. Os "carros chefes" e o que tem de futuro. Teve 

um evento que a gente fez tinha doze técnicos do fornecedor e a nossa equipe com 

diferentes assuntos. Então a gente fazia umas rodadas, essas rodadas para tratar de 

um assunto técnico, aí o pessoal podia permear vários grupos que estavam ali na 

discussão para entender o que estava mapeando de tecnologia e como que podia 

aproveitar isso para o meu desenvolvimento de produto (E23M).  

 

 Outra forma de relacionamento e de interação é o Tear Down que é inovação aberta 

com o cliente a jusante da cadeia é narrado pelos entrevistados E23M: 

  



146 

 

Então, aqui está bem abrangente, a colaboração fazendo os Tech Fórum trazendo os 

parceiros, o que eles estão trazendo de tecnologia, as redes a gente está presente nos 

eventos de inovação aberta por exemplo, ou no Tear Down (desmontar o negócio, 

produto do cliente). A gente traz o produto do cliente e com uma equipe 

multifuncional, multidisciplinar, a gente desmonta este produto, cada um com o seu 

olhar específico de tecnologia, orientado ao portfólio de produto da divisão que esta 

pessoa representa. Assim, a gente vai sinalizar várias oportunidades de inovação 

com o cliente, seja de coisas que a gente já tem e a gente pode desenvolver uma 

nova aplicação naquele produto, ou até de identificar uma oportunidade que a gente 

sabe que tem tecnologia capacidade de gerar uma inovação ali (E23M).  

  

Conforme relataram os entrevistados E23M, o Tear Down é uma prática específica de 

inovação aberta com o cliente. Fora essas duas pontas a montante e a jusante da cadeia – Tech 

Fórum e Tear Down - os entrevistados E23M comentaram que a empresa tem participado em 

eventos de open innovation do país, como o Open Innovation Week. Segundo esses 

entrevistados, “a gente mantém as conexões ativas em todos os lados antenados a uma 

oportunidade de negócio” (E23M). 

 Os entrevistados E2Na ressaltaram algumas formas de relacionamento e de interação 

praticados pela empresa que são: parceria, contratos de licenciamentos, cooperação, 

desenvolvimento de rede, hackaton, blogs, benchmarking, workshop, prestação de serviço, 

outsourcing. Segundo a fala dos entrevistados E2Na:  

 

Contratos, se a gente quer tratar de um assunto muito sigiloso, específico, a gente 

fala de contrato somente para aquele assunto. Cooperação para buscar conhecimento 

de base para fins diversos de acordo com a demanda. (...) experiência com alguém 

da rede, tem a prospecção, a interação em si num projeto. Eu tive uma boa 

experiência com aquele parceiro, mas eu sei que ele pode avançar mais, como eu 

desenvolvo ele. Então você vai em ações para desenvolvimento da rede ou da 

própria Natura, identifica quais são os gaps que a gente precisa desenvolver para 

entregar mais inovação, para entregar mais aquele tema, para entregarem outros 

temas (E2Na). 

 

 Como exemplo, os entrevistados E2Na contaram sobre o projeto Natura Campus: 

 

Então, Natura Campus tem uma série de formas de relacionamento, de interação 

vamos chamar assim. Você pode fazer um workshop, focado, técnico. Você pode 

fazer um Hackaton, uma maratona de construção de ideias, protótipos, enfim. Você 

pode fazer uma chamada de projetos, você pode fazer uma chamada de desafios, 

basicamente os que mais a gente tem trabalhado são esses que eu mencionei. Tudo 

isso é forma de interação, alguns você vai usar para selecionar o melhor parceiro 

para fazer algo, outros você vai usar como fins em si mesmo para identificar quais 

são as ideias mais relevantes, ou mais importantes que você poderia ter como 

caminho de desenvolvimento dali para frente (E2Na). 
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 Segundo os entrevistados E2Na, ao dar visibilidade para um determinado tema a partir 

das formas de relacionamento e de interação, seja colocando recurso, colocando seu tempo, 

colocando blog, busca-se estimular, provocar o ecossistema para que ele possa reagir para que 

a empresa possa construir solidez daquilo que quer fazer ao longo do tempo. É uma visão de 

longo prazo, a forma de relacionamento também pode ser considerada para aquilo que é mais 

prospectivo ou para aquilo que é mais de consolidar uma determinada relação para algo mais 

focado, um projeto, uma tecnologia na empresa (E2Na).  

 Para os entrevistados E23M, as formas de relacionamentos e de interação no processo 

de inovação e na inovação aberta faz parte dessa grande panela da inovação, só que ela atua 

em intensidades diferentes dependendo do momento que a empresa está vivenciando dirigido 

pelo negócio. Negócios vão sinalizar para a empresa o que é prioritário, tem maior rapidez de 

execução, precisa de uma maior rapidez, ou que precise de um amadurecimento no longo 

prazo e com esse direcionamento é que esses fatores vão influenciar para a empresa buscar a 

solução (E23M). 

 

(...) se estou desenvolvendo junto com o meu cliente uma solução, a inovação aberta 

já é automaticamente, já está internalizada nesse processo. Aí se não estou fazendo 

específico para um cliente, eu estou fazendo para uma dor que foi detectada para um 

segmento de mercado. A forma, como é que eu cheguei a mapear essa dor, então a 

inovação aberta está me direcionando os caminhos para entender melhor como eu 

poderia resolver um problema de uma pessoa que a gente desenhou nesse processo. 

Ela não é uma coisa a parte, ela é uma coisa vivenciada, internalizada para todas as 

etapas, com intensidades diferentes dependendo da maturidade do projeto ou não 

(E23M). 

  

 Os entrevistados E2Na relataram que no momento que a empresa decide sair da 

posição de relacionamento para uma condição de interação ao definir um projeto, a empresa 

pode trabalhar desde a prestação de serviço, outsourcing total, comprar de um parceiro, 

trabalhar com cooperação científica com universidades, institutos de pesquisa, com algum 

pesquisador/empreendedor que está começando uma empresa de base tecnológica. Além 

disso, ela pode avançar nos modelos mais estruturados que envolvem mais de uma empresa 

ou universidade, além de envolver o governo para usar algum instrumento específico de 

fomento.  

 Entretanto, segundo os entrevistados E2Na, o que a empresa colocar como parceria, o 

espírito tem que ser sempre de parceria, então, respeitar o que foi combinado, do que é o valor 

para cada um, é combinar de maneira formalizada a forma da parceria, o tipo de 

relacionamento e de interação que foi estabelecido. 
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 A seção (4.4) traz a codificação teórica que é um nível de codificação que especificam 

as relações possíveis entre as categorias desenvolvidas nesta seção de codificação focalizada 

para desenvolvimento da teoria substantiva. 

 

4.4 Codificação Teórica e Elaboração da Teoria Substantiva 

 

 Os códigos e categorias teóricos são integrativos; eles dão um contorno as categorias e 

códigos focais reunidos. Esses códigos e categorias ajudam a contar uma história analítica de 

forma coerente. Por isso, esses códigos e categorias não apenas conceituam o modo como os 

códigos essenciais estão relacionados, mas também alteram a história analítica para uma 

orientação teórica (CHARMAZ, 2009). 

Assim, conforme Quadro 19, foi feita a entrevista E3Na que ocorreu no dia 

29/09/2016 via Skype com a Sra. LH – Gerente de redes e relacionamentos com a duração de 

35 minutos. Foram elaboradas oito questões conforme Apêndice F que perguntaram sobre 

inovação aberta na estratégia da empresa e complemento no processo de inovação e as 

capacidades identificadas/desenvolvidas pela empresa Natura.  

 A partir dos dados colhidos na entrevista individual com E3Na para compreensão das 

categorias, foram elaboradas mais sete questões aplicadas aos entrevistados E33M, conforme 

Quadro 19 e Apêndice G. A entrevista E33M ocorreu conjuntamente com dois participantes, 

O Sr. M.G – Embaixador de inovação e Gerente de meio ambiente, saúde e segurança de 

produtos (EHS) e com a Sra. C.U – Especialista Sênior laboratório, no dia 07/10/2016 via 

Skype com o tempo de duração de 30 minutos. 

 

Quadro 19 – Entrevista individual na empresa Natura e em dupla na empresa 3M 

 

Empresa Entrevistados Cargo Data 

Natura L.H – E3Na Gerente de redes e relacionamentos 29/09/2016 

3M M.G – E33M Embaixador de inovação e gerente de meio 

ambiente, saúde e segurança de produtos – EHS 

07/10/2016 

3M C.U – E33M Especialista Sênior Laboratório 07/10/2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para desenvolvimento da teoria substantiva, retornaram-se às narrativas na codificação 

inicial - E13M, E1Na, na codificação focalizada - E23M, E2Na, e as identificadas nas falas 

dos entrevistados nesta codificação teórica - E33M e E3Na conforme narrativas no Apêndice 
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H. 

A partir destas amostragens teóricas dos dados da primeira e segunda entrevista e, 

saturada na terceira entrevista com os participantes E33M e E3Na, buscou-se a consolidação 

destes conceitos. De acordo com Charmaz (2009, p. 157), “as categorias estão saturadas 

quando a coleta de dados novos não mais desperta novos insights teóricos, nem revela 

propriedades novas dessas categorias teóricas centrais”. 

 A saturação teórica (CHARMAZ, 2009) ou suficiência teórica (DEY, 1999), é 

alcançada quando as categorias são sugeridas pelos dados no campo num processo recursivo, 

ou seja, de volta e recodificação dos dados anteriores para definição de novas orientações que 

possibilitem uma compreensão mais clara sobre as categorias. Assim, após coleta e análise 

dos dados na codificação inicial, focalizada e teórica, pode-se identificar que as categorias 

centrais não despertaram novos insights teóricos e propriedades novas para desenvolvimento 

da teoria substantiva.  

 A seção 4.5 traz os argumentos proposto neste estudo a partir da narrativa dos 

entrevistados que contribuíram para o desenvolvimento da teoria neste estudo. 

 

4.5 Elaboração da Teoria Substantiva 

 

A teoria fundamentada construtivista “estabelece a prioridade nos fenômenos do 

estudo e vê tanto os dados como a análise como tendo sido gerados a partir de experiências 

compartilhadas e das relações com os participantes” (CHARMAZ, 2009, p. 178).  

 Assim, a partir dos dados analisados, foram feitas pressuposições a seguir, que 

permitiram compreender como a inovação aberta é desenvolvida e operacionalizada e quais e 

como as capacidades dinâmicas influenciam no processo de inovação e na sua relação com o 

ecossistema de inovação para trazer o complemento a empresa. 

  Para a construção dessa teoria substantiva seguiram-se os preceitos de Charmaz 

(2009), de que a teoria fundamentada é um método de condução da pesquisa qualitativa que 

se concentra na criação de esquemas conceituais de teorias por meio da construção da análise 

indutiva a partir dos dados (CHARMAZ, 2009).  

Por essa razão, as categorias analíticas foram diretamente “fundamentadas” nos dados. 

Dessa forma, o método privilegiou a análise e não a descrição, as categorias novas em vez de 

ideias preconcebidas e teorias existentes, e a coleta de dados sequencial sistematicamente 

focada em vez de amplas amostras iniciais (CHARMAZ, 2009). 
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 Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 35) “ teoria denota um conjunto de categorias bem 

desenvolvidas (ex.: temas, conceitos) que são sistematicamente inter-relacionadas através de 

declarações de relação para formar uma estrutura teórica que explique alguns fenômenos 

relevantes (...)”. 

  A formação da teoria substantiva pode ser bem melhor compreendida nas seções 

(4.5.1) e (4.5.2) que tratam da formação da teoria sobre inovação aberta nas principais 

narrativas dos entrevistados.  

 

4.5.1 Cat1 - Inovação Aberta é a Estratégia 

 

Essa categoria inovação aberta é a estratégia é identificado nas narrativas dos 

entrevistados E33M. Conforme relataram os entrevistados E33M, o conceito de inovação 

aberta engloba todas as conexões que a empresa tem, acontece ao longo de toda a cadeia - 

fornecedor, academia, cliente final e o cliente de nosso cliente.  

Então, ao compreender que o conceito de inovação aberta considera conexões com 

todo o supply chain, não seria exatamente uma alternativa estratégica, é a forma Core de 

como a empresa faz a inovação. Para os entrevistados E33M: 

 

A inovação aberta é a estratégia em si. Inovação está na visão da empresa, como a 

gente executa a inovação, a gente tem as conexões com o ecossistema de inovação 

aberta em todo supply chain. Não é em alguns casos fazer e em alguns casos não 

fazer. A gente faz a inovação conectado com o ecossistema sempre. Então, não é 

uma alternativa. Faz parte da estratégia central da empresa fazer inovação aberta em 

todo o ecossistema, com conexões em todo o ecossistema de inovação. A inovação 

aberta na 3M é orgânica (E33M). 
 

 Neste sentido, segundo os entrevistados E33M, a estratégia da empresa é fazer isso 

sempre, e aberto em todos os pontos da cadeia, e assim, a inovação aberta traz o complemento 

sempre que houver estabelecido a conexão externa.  

 O sentido da inovação aberta é ir externamente e estar aberto para ver a dor, qual é a 

necessidade, qual é a demanda, o que aquele produto precisa ser adaptado. 

  



151 

 

4.5.2 Cat2 - Inovação Aberta Traz o Complemento no Processo de Inovação 

 

Essa categoria inovação aberta traz o complemento no processo de inovação foi 

identificado conforme as narrativas dos entrevistados E3Na e E33M. 

Para o entrevistado E3Na “o que a gente diz é que ela traz competências 

complementares as que já estão instaladas. Ela traz complementação neste sentido”. Esses 

complementos, segundo o entrevistado, trazidos pela inovação aberta incluem diversos 

recursos que podem ser financeiros, humanos, organizacionais, além disso, traz competências 

adicionais. 

De acordo com o entrevistado E33M, “com certeza a inovação aberta traz 

complemento, a gente não faz inovação sozinho, é até muito mais que um complemento”. 

Conforme narrado pelo entrevistado E33M: 

 

Ela traz o complemento, como a gente falou em todo supply chain, então a gente 

tem que entender que contribuições o nosso fornecedor pode nos trazer para nossa 

inovação. A gente tem que ter uma percepção muito boa do mercado, então a gente 

tem que ter canais de comunicação e abertura com nosso cliente final para entender 

quais são as demandas do cliente (E33M).  

 

A seção (4.5.3) traz a consolidação das categorias Cat1 e Cat2 para a formação da 

categoria central no desenvolvimento da teoria substantiva. 

 

4.5.3 Teoria Fundamentada - Categoria Central 

 

A Categoria Cat1 - Inovação Aberta é a Estratégia e a Categoria Cat2 - Inovação 

Aberta Traz o Complemento no Processo de Inovação foram consolidadas para a formação 

da categoria central para o desenvolvimento da teoria substantiva. Essa consolidação formou a 

categoria central – teoria fundamentada - Inovação Aberta é a Estratégia que Permeia o 

Ecossistema para Trazer o Complemento no Processo de Inovação. 

A formação desta categoria central atende o primeiro objetivo específico deste estudo 

que foi verificar como as empresas praticam inovação aberta. Este entendimento pode ser 

observado na narrativa dos entrevistados E33M e E3Na nas seções 4.5.1 e 4.5.2 e em várias 

falas na codificação inicial e focalizada. Os entrevistados E33M exemplificaram em seus 

relatos que corroboraram com a formação da categoria central: 
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A gente pode ter um projeto onde tem que ter aplicação do adesivo no mercado e se 

identifica que não tem bons parceiros para fazer essa aplicação com cobertura 

nacional. Então, a gente vai se esforçar para fazer essa parceria, buscar quem tem 

essas competências e tudo mais. Num outro projeto a gente tem uma deficiência de 

competência em software, a gente vai precisar de um software para complementar 

nosso projeto. Então, eu vou estar atento a buscar uma parceria, pode ser uma 

Startup, pode ser uma empresa de mercado que já tenha se desenvolvido para trazer 

esse complemento do software (E33M). 

 

Em um outro exemplo, os entrevistados E33M relataram: 

 

Pode ser muito tecnológico de base, eu preciso de uma resina nova que tenha mais 

resistência a temperatura. Se eu não identificar num fornecedor, eu posso até buscar 

em uma universidade, tentar fazer um projeto em conjunto de pesquisa para entender 

como é que a gente melhora a resistência de temperatura dessa resina. A gente faz 

isso o tempo inteiro, não é exatamente uma alternativa estratégica, a gente faz isso 

em todos os projetos e eventualmente, num determinado projeto que a gente tenha 

todas as competências internas, nós não vamos gastar nosso tempo buscando coisa 

de fora porque a gente vai julgar que o que a gente tem aqui é de boa qualidade, é 

suficiente (E33M). 

 

Os entrevistados E33M corroboraram com o entendimento que gerou a formação da 

categoria central em outra fala que afirma:  

 

A gente faz isso o tempo inteiro, porque a nossa estratégia é fazer isso sempre, e 

aberto em todos os pontos e ela traz um complemento, evidentemente, sempre traz. 

Sempre que a gente estabelecer essa conexão externa, ela busca complemento com 

certeza. O sentido da inovação aberta é de ir lá e você estar aberto para ver a dor, 

qual é a necessidade, qual é a demanda, o que aquele produto precisa ser adaptado 

do que a gente oferece coo-criando a sua própria aptidão. 

 

Os entrevistados E33M destacaram que a conexão mencionada está presente em 100% 

dos projetos. Deste modo, conforme afirmaram esses entrevistados, concorda-se que essa é 

uma inovação aberta, e assim, estão antenados com a ponta, com o cliente para entender o que 

ele quer. Essa conexão pode ser muito aberta englobando outras conexões ou não. Logo, a 

conexão com o cliente ocorre após o mercado, após o cliente, ela é essencial ao projeto de 

inovação (E33M). 

Segundo os entrevistados E33M, o cliente traz mais assertividade do que o técnico 

perpassa o produto, a própria estratégia, e se a gente não estiver olhando para o cliente, se a 

gente for procurar o produto lá no final da cadeia a chance de errar é muito grande. Então tem 

que estar o tempo todo se conectando com o mercado, com o cliente, com os parceiros para 

irem novamente em todo modelo e ver o que está acontecendo. A inovação aberta na 3M é 

orgânica (E33M). 
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Conforme relataram os entrevistados E33M, no ecossistema, a definição de como será 

a interação com o parceiro externo é uma questão relevante que influencia a inovação aberta, 

como observado pelo entrevistado E33M: 

  

Esses inputs, ou seja, a inovação aberta está acontecendo em todos os pontos. Se eu 

não tenho essa competência interna, eu tenho a oportunidade de identificá-la pela 

competência externa, ou seja, eu estou aberto a entender quais são os parceiros que 

podem trazer essa competência para gente. A gente tem total autonomia e abertura 

para definir um modelo de interação com esse parceiro externo. Pode ser via uma 

parceria de serviço puramente, pode ser uma aquisição de negócio como tantas que 

ocorrem, enfim. Estamos abertos em toda cadeia e a diferentes formas de negociação 

de interação com esses parceiros externos (E33M). 

 

Portanto, consolidou-se a teoria substantiva de que a inovação aberta é a estratégia 

que permeia o ecossistema para trazer o complemento no processo de inovação a partir 

dos dados relatados pelos entrevistados nas empresas 3M e Natura que corroboraram para esta 

formação. 

Na seção (4.6) são explicados como foram formadas as categorias de capacidades 

dinâmicas na inovação aberta.  

  

4.6 Cat3 - Capacidades Dinâmicas Identificadas/Desenvolvidas na Inovação Aberta 

  

Outra vertente deste trabalho foi a avaliação em torno da identificação e 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas na inovação aberta - Cat3 (Figura 26). Para sua 

verificação, formaram-se categorias de capacidades dinâmicas que foram identificadas 

durante todas as fases de coleta de dados nas empresas 3M e Natura na codificação inicial, 

focalizada e teórica. 

A formação destas categorias atende o segundo e terceiro objetivos específicos deste 

estudo respectivamente que foi verificar como desenvolvem/adquirem capacidades dinâmicas 

e verificar se novas capacidades dinâmicas são desenvolvidas na inovação aberta. 

Para essa identificação foram necessárias análises recursivas em todas as fases de 

codificação – inicial e focalizada - com suas confirmações nas narrativas dos entrevistados 

das empresas 3M e Natura, e na codificação teórica, que corroboraram na formação das 

categorias de capacidades dinâmicas. 

A Figura 26 traz a formação das categorias de capacidades dinâmicas na inovação 

aberta identificadas ao longo do estudo. 
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Figura 26 – Capacidades Dinâmicas Identificadas/Desenvolvidas na Inovação Aberta 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essas capacidades dinâmicas foram identificadas como relevantes na inovação aberta e 

influenciam na ação estratégica da empresa na busca de complemento de recursos e 

capacidades para os projetos no ecossistema de inovação. Essas capacidades dinâmicas são 

de: 

 Cat3A - Mapeamento e de atualização de tendências no mercado 

 Cat3B - Análise e definição de tendências e de estratégias 

 Cat3C - Mapeamento dos recursos internos 

 Cat3D - Estabelecimento do que fazer de forma aberta 

 Cat3E – Mapeamento de potenciais parceiros 

 Cat3F - Estabelecimentos dos parceiros 

 Cat3G - Implementação da parceria 
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 Cat3H - Monitoramento da interação em dois níveis; técnico – dentro do projeto e 

relacional – dentro e fora do projeto 

 Cat3I - Avaliação do resultado da interação e do relacionamento na parceria 

 

Essas capacidades dinâmicas desenvolvidas na inovação aberta são compreendidas e 

reforçadas pelos entrevistados E3Na e E33M durante a terceira entrevista na fase de 

codificação teórica. Como relatado pelos entrevistados E33M,  

 

Eu identifico a atuação nossa em todas essas capacidades de uma forma geral. Não 

me ocorre agora a falta de nenhuma capacidade neste processo de interação com os 

parceiros externos. Me parece que todas elas estão relatadas aqui. Não me ocorre 

nada adicional não. Elas são de certa forma fundamentais para direcionar que tipo de 

inovação aberta você precisa (E33M). 

 

As capacidades dinâmicas que foram identificadas neste estudo podem ser melhor 

compreendidas em alguns trechos extraídos das narrativas dos entrevistados E1Na, E13M, 

E2Na, E23M e E3Na e E33M explicitadas nas seções (4.6.1) a (4.6.9). 

 

4.6.1 Cat3A - Capacidade Dinâmica de Mapeamento e de Atualização de Tendências no 

Mercado 

  

 A Cat3A (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Mapeamento e de 

Atualização de Tendências no Mercado. Na inovação aberta ela é uma capacidade 

considerada “essencial para ter sucesso, porque a empresa precisa escolher bem os seus 

parceiros, precisa ter critérios, que é justamente a partir do mapeamento de recursos internos é 

que se estabelecem o que procurar e o que achar e quem serão os potenciais parceiros” 

(E3Na). Dessa maneira, o mapeamento é uma etapa, é uma capacidade fundamental para a 

empresa conseguir ter uma boa interação e ter resultado, além da questão de avaliação dos 

novos resultados (E3Na).  

 

Porque você vê que tem cada vez mais ferramentas, mais dados que precisa ser feito 

uma análise para mapear essas tendências. E tem todo um olhar de que esse 

mapeamento tem que ser feito com muito cuidado, porque as pessoas tende a mapear 

para justificar o que elas já estão fazendo, e não identificando novas tendências, 

então, são essas coisas que precisam ser cuidadas no mapeamento (E3Na).  
  

 Portanto, ter a capacidade de mapeamento de tendências no mercado é uma 

capacidade que a empresa precisa ter para ir se atualizando nas formas de fazer inovação 
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aberta na empresa (E3Na). As empresas adotam “táticas para analisar tendências ou 

megatendências para identificação de temas para oportunidade de negócios” (E23M). 

 

4.6.2 Cat3B - Capacidade Dinâmica de Análise e Definição de Tendências e de 

Estratégias 

 

 A Cat3B (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Análise e Definição de 

Tendências e de Estratégias. É uma capacidade relevante para identificar, organizar e fazer os 

investimentos para obter retorno das megatendências e para identificar problema e entregar 

solução (E13M). 

 Desse modo, adotam-se “táticas para analisar tendências ou megatendências” para 

identificação de temas para oportunidade de negócios (E23M). Além disso, a definição dos 

temas oriundos do mercado gera a necessidade de ter uma capacidade de análise de tendências 

e megatendências e de estratégias, que influenciam a maneira de trabalhar de modo mais 

fechado ou mais aberto em qualquer fase do projeto no processo de inovação e no 

relacionamento com o ecossistema de inovação (E23M; E2Na).  

 

4.6.3 Cat3C - Capacidade Dinâmica de Mapeamento dos Recursos Internos 

 

A Cat3C (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Mapeamento dos 

Recursos Internos. São formas de mapear as competências, principalmente instaladas na 

empresa, é uma competência importante (E3Na). Logo, é preciso ter a capacidade de 

interpretar os recursos internos que possui ou não, além de ter o conhecimento da sua própria 

organização e de todos os seus recursos disponíveis, deve ter o conhecimento de sua 

competência e buscar novas competências para oportunidade de inovação pensando o futuro 

(E2Na; E33M). 

 Essa capacidade de interpretar os seus próprios recursos determina uma boa parte de 

como se implementa à inovação aberta (E2Na). Consequentemente, é importante ter essa 

capacidade dinâmica, porque quando se está procurando algum parceiro na rede não houve 

nenhuma experiência anterior. Então, é importante conseguir avançar e ter uma boa 

capacidade de interpretar esses recursos, porque vai tanto dos recursos internos, quanto do 

potencial parceiro. Se já houve alguma experiência com o parceiro, a interpretação dos 

recursos externos é compreendida, mas quando é um novo parceiro, tem um risco envolvido, e 
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assim, é preciso uma maneira de conseguir interpretar bem esses recursos e capacidades 

internos para buscar externamente (E23M; E2Na). 

 

4.6.4 Cat3D - Capacidade Dinâmica de Estabelecimento do que Fazer de Forma Aberta 

 

 A Cat3D (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Estabelecimento do que 

Fazer de Forma Aberta. É um momento que enfatiza a forma como a empresa se prepara e a 

capacidade que ela tem para se relacionar e para estabelecer os modelos e avançar nas 

iniciativas com o ecossistema, tem que saber fazer esse arranjo muito bem e combinar tudo 

isso interno e externamente para obter sucesso com inovação aberta (E23M; E2Na). 

Na definição do que fazer de forma aberta são apontados certos cuidados no 

estabelecimento de contrato de trabalho na inovação aberta, isto é, até que ponto e com quem 

com base no tripé colaborar, fazer, comprar será estabelecido (E1Na). Deste jeito, se define se 

irá fazer internamente ou uma parte, ou externamente, ou se será prestação de serviço, mas 

com a premissa que deve ter contribuição intelectual (E1Na).  

 Essa capacidade de estabelecimento do que fazer de forma aberta, gera a necessidade 

de estabelecimento e construção de competências para fazer parceria. Por conseguinte, requer 

competência para desenvolver diretrizes, políticas claras, normas internas que facilitam o 

estabelecimento dessa parceria (E1Na). Este estabelecimento vai depender do que a empresa 

estiver fazendo, se é algo mais técnico, consumidor com uma visão de consumidor, canal de 

vendas com o olhar tanto do consumidor como da parte comercial (E1Na). Vai depender da 

capacidade de conectar com o pepiline de projetos e a partir daí surgem várias iniciativas para 

abrir portas para inovação aberta (E1Na). 

 

4.6.5 Cat3E - Capacidade Dinâmica de Mapeamento dos Potenciais Parceiros 

 

 A Cat3E (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Mapeamento dos 

Potenciais Parceiros. Ela vem a partir do momento que se mapeou, analisou e definiu as 

tendências, verificou-se quem está trabalhando com quem, sobre quem tem depositado mais 

patentes, e assim, começa se identificar quais são os parceiros que poderiam ser os potenciais 

para que você comece a estabelecer a parceria (E33M; E3Na). 

 A partir de então, ao compreender que recursos e competências têm internamente, a 

partir de olhar para o ecossistema para ver os recursos e capacidades externos, identifica-se os 
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potenciais parceiros para conseguir construir uma estratégia de parceria (E2Na). Assim, é 

necessário ter a capacidade de saber onde estão os parceiros, que é essa capacidade de mapear 

os parceiros (E2Na). 

 

4.6.6 Cat3F - Capacidade Dinâmica de Estabelecimento dos Parceiros 

 

 A Cat3F (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Estabelecimento dos 

Parceiros. Ela é uma competência extremamente relevante (E3Na). Portanto, tem que saber 

com quem está lidando na parceria, precisa saber formas de interação, precisa endereçar uma 

série de questões como propriedade intelectual, financeira, plano de trabalho (E3Na). Além de 

ter a capacidade de saber onde estão os parceiros, que é a capacidade de mapear, mas também 

é relevante como se interage com esse parceiro, como você cria esse relacionamento, como 

você estabelece a parceria, como você se aprofunda, enxerga e traça caminhos que seja mais 

flexível para suprir a necessidade da empresa (E2Na). 

 Ressalta-se, no entanto, que no estabelecimento da parceria, o espírito tem que ser 

sempre de parceria, então, respeitar o que foi combinado, do que é o valor para cada um, é 

combinar de maneira formalizada a forma da parceria, o tipo de relacionamento e de interação 

que foi estabelecido (E23M; E2Na). 

 

4.6.7 Cat3G - Capacidade Dinâmica de Implementação da Parceria 

 

 A Cat3G (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Implementação da 

Parceria. Essa capacidade exige um esforço integrador e estratégico com todas as interfaces 

que interagem interna e externamente no relacionamento com os parceiros no ecossistema de 

inovação (E33M).  

 Sendo assim, a gestão de relacionamento garante ser sustentável na inovação aberta 

(E2Na). É preciso começar bem o relacionamento na parceria, conduzi-la e termina-la no 

sentido de um projeto, de uma iniciativa que demanda muitos cuidados (E2Na).  

 Para garantia do relacionamento externo na implementação da parceria, verifica-se 

como ponto fundamental na prática de inovação aberta para os projetos é traçar diretrizes, 

deixar claro e combinado antes de começar a interação para viabilizar as parcerias e gerar 

resultado, conhecimento e valor (E2Na; E23M).  

 Essa aprendizagem vem ao longo do tempo com aperfeiçoamento, que necessita de 
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grande esforço ao fazer inovação aberta. Esse aprendizado, consequentemente, se dá na 

prática quando é feito de maneira integrada com as outras áreas da empresa, garantindo o 

relacionamento externo (E2Na; E33M). 

 A aprendizagem apontada pelos entrevistados E2Na surge do relacionamento, de 

quanto a empresa consegue entender como as coisas acontecem externamente e trazer para 

dentro de casa. Por isso, é muito mais fácil evoluir em algum processo internamente e 

aprender com aquilo que está sendo feito na interação, o quanto consegue absorver o 

conhecimento e melhorar o que tem dentro de casa na implementação. “Sempre partir para o 

próximo passo e não voltar e ter que passar por tudo de novo” (E2Na). 

 

4.6.8 Cat3H - Capacidade Dinâmica de Monitoramento da Interação em Dois Níveis – 

Técnico Dentro do Projeto e Relacional Dentro e Fora do Projeto 

 

 A Cat3H (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Monitoramento da 

Interação em Dois Níveis – Técnico Dentro do Projeto e Relacional Dentro e Fora do Projeto. 

 O monitoramento da interação e do relacionamento é o acompanhamento a partir do 

momento que se contrata, no momento que se começa a estabelecer o relacionamento, como 

que ele está acontecendo (E3Na). Desse modo, verificam-se dois níveis de relacionamento, 

um que é o nível técnico que é por dentro do projeto e outro que é ver como está o 

relacionamento entre as pessoas, entre as instituições, essa é uma capacidade importante de se 

desenvolver (E3Na). 

 O monitoramento da interação é tanto na posição de relacionamento como para uma 

condição de interação ao definir um projeto (E33M; E3Na). Esse monitoramento da interação, 

se dá ao trabalhar desde a prestação de serviço, outsourcing total, comprar de um parceiro, 

trabalhar com cooperação científica com universidades, institutos de pesquisa ou com algum 

pesquisador/empreendedor que está começando uma empresa de base tecnológica (E2Na).  

 Esse monitoramento da interação, pode avançar nos modelos mais estruturados que 

envolve mais de uma empresa, pode envolver mais de uma universidade e envolver o governo 

para usar algum instrumento específico de fomento (E2Na; E23M).  
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4.6.9 Cat3I - Capacidade Dinâmica de Avaliação do Resultado da Interação e do 

Relacionamento na Parceria 

 

 A Cat3I (Figura 26) foi tratada de Capacidade Dinâmica de Avaliação do Resultado da 

Interação e do Relacionamento na Parceria. Essa capacidade é identificada depois que se 

estabelece o que se contrata e depois que é feito o acompanhamento da interação ou do 

relacionamento na parceria. O relacionamento e interação, nas parcerias ocorrem em vários 

níveis, pode começar por uma aproximação informal com o parceiro e pode ser uma 

aproximação mais institucional (E2Na; E23M).  

 Assim, neste relacionamento e interação com o parceiro, é importante fazer a 

avaliação dos recursos e capacidades envolvidos, do conhecimento e valor gerado na parceria 

para definição ou não de parcerias futuras.  

 Em suma, conforme explicitado pelos entrevistados E3Na e E33M, a partir da 

capacidade de mapeamento e de atualização de tendências no mercado para identificar os 

temas, as oportunidades de negócios, é feito a análise e definição interna desta tendência, é 

feita a análise e definição das estratégias em relação a essa oportunidade no mercado. Em 

seguida, é mapeado os recursos e capacidades internos, ou seja, é analisado se tenho ou não a 

competência ou os recursos para endereçar essa oportunidade, então, são tomadas ações para 

estruturar internamente para buscar a parceria externa de uma forma estratégica no 

ecossistema. 

 Então, é estabelecido o que fazer de forma aberta, busca-se os parceiros no 

ecossistema, estabelece os parceiros e as diretrizes, implementa a parceria, ou seja, é o 

momento de operar a parceria, monitora a interação e o relacionamento dentro e fora do 

projeto e avalia os resultados desta interação para definição de atuais e novos relacionamentos 

futuros. 

Vários autores analisados na revisão da literatura neste estudo destacaram processos 

de análise do ambiente externo e capacidades dinâmicas para modificar ou configurar o 

ambiente interno, mas não identificaram para inovação aberta.  

Em síntese, são apontados Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) que desenvolveram 

processos de análise do ambiente externo como ferramentas que envolve quatro fases: 

Escaneamento, Monitoramento, Previsão e Avaliação; Denford (2013) que identificou 

capacidades dinâmicas baseadas no conhecimento de: Criação, Integração, Reconfiguração, 

Replicação, Desenvolvimento, Assimilação, Sintetização e Imitação; Amit e Zott (2014) que 
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sugerem o processo de design de modelo de negócio como uma capacidade dinâmica; 

Ambrosini, Bowman e Collier (2009) que sugerem três níveis de capacidades dinâmicas: 

Incrementais, Renovação e Regenerativas; Wang e Ahmed (2007) que identificaram três tipos 

como os principais fatores componentes de capacidade dinâmicas: capacidade de adaptação, 

absorção e de inovação; Dixon, Meyer e Day (2014) que identificaram dois tipos distintos de 

capacidades dinâmicas que são fundamentais para a transformação organizacional: Adaptação 

e Inovação e; Cheng e Chen (2013) capacidade dinâmica de inovação. 

Assim, neste estudo, entende-se por capacidades dinâmicas as habilidades que as 

empresas detêm para propositadamente buscar e gerar ideias, desenvolver e selecionar ideias e 

implementar e comercializar as ideias internos e externos em (processos, produtos e serviços) 

por meio da aprendizagem, combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e 

transformação da sua base de recursos e capacidades em seu ambiente interno da empresa. 

O memorando seis, indicado na Figura 27 mostra o processo de inovação e como a 

inovação aberta atua nesse processo nas fases de pesquisa e desenvolvimento dos projetos, 

suas fronteiras e as formas de buscar e levar ao mercado.  

No funil de inovação em todos os seus gates e deliverys é necessário ter capacidades 

para acessar o ecossistema de maneira estratégica em todas suas fases. Então, verificou-se a 

prática de inovação aberta como estratégia diária e necessária em todas as fases e entregas 

para acessar o seu e outros ecossistemas necessários para trazer o complemento de recursos e 

capacidades. 

A Figura 27 mostra a consolidação da categoria inovação aberta e as categorias de 

capacidades dinâmicas que as influenciam representadas no memorando 6. Como já 

observado anteriormente, Charmaz (2009) aponta que “os diagramas podem mostrar imagens 

concretas de nossas ideias e possibilitam perceber o poder relativo, o alcance e a direção dos 

códigos ou categorias em sua análise, bem como as conexões existentes entre elas”.  
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Figura 27 – Inovação Aberta e Capacidades Dinâmicas (Memorando 6) 

 

 

Fonte: O autor, com base na análise dos dados coletados 

 

Dessa maneira, ao tratar a inovação aberta sendo a estratégia, entende-se neste estudo 

que se busca criar uma posição única e valiosa que venha de um conjunto de atividades 

diferenciadoras ao acessar o ecossistema para trazer o complemento no processo de inovação. 

Na busca de identificação de oportunidades internas e de mercado, capacidades 

dinâmicas, então, são necessárias na inovação aberta e influenciam para alterar, modificar e 

reconfigurar o fluxo de conhecimento e a base de recursos e competências da empresa.  

Na inovação aberta as capacidades dinâmicas atuam conforme o entendimento da 

empresa das condições de contornos do ecossistema para conversar, orientar e discutir temas e 

modelos no processo de colaboração e parceria. Assim, o relacionamento e interação nas 

parcerias são influenciados pelo quanto a empresa consegue ter de capacidade de abertura nos 

canais de comunicação e feedback para o aperfeiçoamento de ideias e competências. 

Portanto, é necessário identificar e desenvolver capacidades dinâmicas que mapeiem 

as tendências analisem e definam as tendências e as estratégias, mapeiem os recursos internos, 

estabeleçam o que fazer de forma aberta, mapeiem, estabeleçam os parceiros, monitorem a 

interação dentro e fora do projeto e avaliem os resultados da interação e do relacionamento na 

parceria.  
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 Assim, conforme apontado na Figura 27, é preciso identificar e desenvolver 

capacidades dinâmicas para trazer o complemento internamente ou levar externamente para 

outras empresas em seus relacionamentos e parcerias. A seção (4.7) traz o retorno à literatura 

que faz as conexões com a bibliografia neste estudo. 

 

4.7 Retorno a Literatura 

 

Considerando-se os resultados obtidos nesta pesquisa, houve retorno, para revisão da 

literatura no capítulo dois, a fim de fazer as conexões com a bibliografia apontada 

anteriormente.  

De acordo com Charmaz (2009), analisam-se as discussões dos autores e são feitas 

comparações das evidências e ideias dos estudos com a teoria fundamentada identificada. 

Então, buscou-se apontar onde e como as ideias dos trabalhos principais sobre inovação 

aberta e capacidades dinâmicas esclarecem as categorias teóricas e seus relacionamentos aqui 

desenvolvidos, e o modo como a teoria elaborada refina, amplia, contesta ou suplanta as 

ideias predominantes ou os conceitos existentes no campo. 

 A questão que norteou o desenvolvimento da revisão foi: De que maneira as 

capacidades dinâmicas influenciam na inovação aberta? 

 Os principais trabalhos identificados na revisão da literatura neste trabalho sobre 

inovação aberta discutem ideias de que a inovação aberta – Open Innovation é uma alternativa 

estratégica para as empresas obterem vantagem competitiva por meio de colaboração interna e 

externa para identificar oportunidades e desenvolver novos mercados (CHESBROUGH, 2003, 

2012).  

Na inovação aberta são discutidas a importância de identificar e desenvolver 

capacidades por meio do conhecimento externo que reforçam os recursos e capacidades 

centrais e dinâmicas internas para acelerar o processo de inovação e de busca de rendas no 

mercado pelo conhecimento interno não utilizado (CHESBROUGH, 2003, 2012; MULLER; 

HUTCHINS, 2012; VANHAVERBEKE, 2013; TEECE, 2014). 

No entanto, como a inovação aberta é compreendida na empresa? Quais são e como 

capacidades dinâmicas podem ser usadas na inovação aberta? Essa identificação torna-se 

necessárias para adquirir ou ganhar acesso a capacidades que aproveitam as oportunidades 

tecnológicas e de mercado para a aquisição de recursos, capacidades e conhecimento no 

ecossistema pela inovação aberta.  
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Compreende-se neste estudo que na inovação aberta novas capacidades dinâmicas 

podem e devem ser desenvolvidas. Assim, o argumento neste estudo é que a inovação aberta é 

a estratégia que permeia o ecossistema para trazer o complemento no processo de inovação e, 

para tanto, são necessárias as capacidades dinâmicas de mapeamento e de atualização de 

tendências no mercado, de análise e definição de tendências e de estratégias, de mapeamento 

de recursos internos, de estabelecimento do que fazer de forma aberta, de mapear os 

potenciais parceiros, de estabelecimento dos parceiros, de implementação da parceria, de 

monitoramento da interação em dois níveis: técnico dentro do projeto e relacional dentro e 

fora do projeto e de avaliação do resultado da interação e do relacionamento na parceria. 

 O raciocínio neste estudo, é que a inovação aberta permeia toda cadeia de montante a 

jusante, em todas as ações estratégicas da empresa, é inerente as ações do dia a dia da empresa 

e, dessa maneira, capacidades dinâmicas são desenvolvidas na inovação aberta para acessar o 

ecossistema. Sustento este argumento a partir da interpretação dos dados nas narrativas dos 

entrevistados neste estudo que corroboraram em maior ou menor grau deste entendimento. 

 Muller e Hutchins (2012) analisam o caso da empresa Whirlpool Corporation, e 

identificaram que o objetivo principal da empresa na inovação aberta foi de acelerar e 

simplificar o caminho para o mercado e, para tanto, considerar as escolhas de oportunidades 

no mercado.  

 Os autores identificaram que a empresa adota o questionamento para verificar se tem 

as competências necessárias para produzir e entregar a inovação, se não tem, busca identificar 

quem são os parceiros que poderia fornecer as competências necessárias para prosseguir esta 

oportunidade. Essa compreensão permite que a empresa considere e busque uma série de 

oportunidades que tinham sido anteriormente rejeitados para espaços adjacentes com a ajuda 

de parceiros na inovação aberta.  

 A teoria substantiva proposta por esta pesquisa corrobora, em parte, com os 

argumentos de Muller e Hutchins (2012). Entretanto, os autores identificaram que a inovação 

aberta é vista como um conjunto de princípios e ferramentas desenvolvidos em uma série de 

três ciclos Divergentes-Convergentes que exploram novas perspectivas e alternativas de 

inovação no final de cada estágio do ciclo do processo de inovação – descoberta, 

desenvolvimento de oportunidades e experimentação, entrega e crescimento.  

 Esse entendimento, diverge do resultado encontrado no estudo que entende que 

inovação aberta é a estratégia. Essa abordagem da pesquisa corrobora com Porter (1996) que 

afirma que a estratégia cria uma posição única e valiosa que engloba um conjunto diferente de 
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atividades. Além disso, as capacidades centrais identificadas por Muller e Hutchins (2012) 

para o sucesso da inovação aberta foram a: capacidade de integração, capacidade de 

coordenação e capacidade de trabalhar em rede que estão ligadas aos estágios do ciclo do 

processo de inovação, mas não especificam como ela se desenvolve na inovação aberta para 

trazer os recursos e capacidades na parceria externa.  

 Vanhaverbeke (2013) defende que as empresas podem se beneficiar por meio da 

criação de uma estratégia de colaboração em que as atividades de inovação aberta de outras 

empresas (em diferentes setores) ajudam a melhorar a sua força competitiva. O autor 

argumenta ainda que o potencial de inovação aberta não pode ser realizado desde que não 

esteja ligado à estratégia corporativa.   

 Vanhaverbeke (2013) observa que quando a inovação aberta é incorporada como um 

elemento essencial na estratégia de crescimento da empresa, pode-se esperar que novos 

desenvolvimentos de competências vão se tornar um tema central. Vanhaverbeke (2013) 

observa que em iniciativas corporativas que vislumbram crescimento em novas tecnologias e 

áreas de negócios, novas competências têm que ser desenvolvidas ao longo do caminho. 

O autor argumenta que as empresas têm integrado a inovação aberta firmemente com 

o crescimento das empresas e os objetivos de renovação corporativos que tem levado a uma 

nova aplicação da inovação aberta, ou seja, quando a colaboração com parceiros de tecnologia 

ocorre principalmente para a construção de novas competências tecnológicas internas. 

 A teoria substantiva proposta por esta pesquisa corrobora, em parte, com os 

argumentos de Vanhaverbeke (2013). Porém, o que se identificou na teoria substantiva, é que 

a inovação aberta é a estratégia que permeia o ecossistema para trazer o complemento, e 

sendo assim, está inerente nas ações do dia no processo de inovação. O autor ao tratar de 

novas competências na inovação aberta, não propõe quais são elas, e assim, este estudo 

corrobora trazendo as capacidades dinâmicas desenvolvidas no estudo.   

 Christensen (2006) defende que a inovação aberta surge como uma emergente 

fronteira para empresas que buscam nas mais diversas formas de colaboração, por exemplo 

(empreendedores tecnológicos, universidades, instituições de pesquisa) proverem capacidades 

tecnológicas e, por seu lado, busca prover competências dinâmicas e integrativas.  

 Conforme aponta Christensen (2006), a capacidade de reconfiguração do 

conhecimento e da base de recursos da empresa tem se tornado um ativo central e será 

prevalente para explorar oportunidades tecnológicas interna e externamente. 
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 A teoria substantiva proposta por esta pesquisa corrobora, em parte, com os 

argumentos de Christensen (2006). Para tanto, para se prover destas competências na 

identificação de oportunidades, é necessário desenvolvê-las na inovação aberta como os 

encontrados neste estudo que contribuem para alterar, modificar e reconfigurar o 

conhecimento e a base de recursos e competências da empresa.   

Chesbrough (2003) em seu modelo de inovação aberta argumenta que muitas vezes é 

mais barato e se obtém melhores resultados comprando P&D do que os desenvolvendo. Nesse 

processo, segundo o autor, as empresas podem comercializar ideias externas para o mercado 

quanto comercializar suas ideias internas por meio de canais fora de seus negócios atuais e de 

geração de valor.  

O autor argumenta que uma empresa não deve trancar sua propriedade intelectual, mas 

encontrar maneiras de lucrar com o uso dessa tecnologia externa por meio de acordos de 

licenciamento, joint ventures e outros arranjos para sua comercialização para evitar a perda de 

potenciais oportunidades.  

O autor sugere que as empresas devem equilibrar a criação de valor com a necessidade 

de capturar uma parcela desse valor, devem buscar oportunidades no desenvolvimento e 

inovação de marketing para acelerar o processo de inovação como a necessidade de trabalhar 

em redes neste novo sistema. 

Chesbrough (2010) compreende que a inovação aberta enfatiza o uso flexível de 

recursos e a reconfiguração dos processos de inovação com terceiros, permite que as empresas 

alcancem vantagem competitiva por meio de uma coordenação aberta. O autor sugere que as 

atividades de inovação aberta promovam a coordenação aberta de recursos para apoiar vários 

desenvolvimentos na inovação.  

Chesbrough (2003; 2010) afirma que a compra e comercialização de ideias, de 

produtos e serviços internos ou externos por diferentes maneiras para ter lucros depende da 

capacidade de identificar as oportunidades de geração de valor para o uso flexível de recursos 

e de sua reconfiguração no processo de inovação e de atuação nas redes ou ecossistema que 

pertence ou de seu interesse no mercado.  

A teoria substantiva proposta por esta pesquisa corrobora, em parte, com os 

argumentos de Chesbrough (2003; 2010). Identificou-se, portanto, que é necessário 

desenvolver capacidades dinâmicas que mapeiem as tendências, analisem e definam as 

tendências e as estratégias, mapeiem os recursos internos, estabeleçam o que fazer de forma 

aberta, mapeiem, estabeleçam os parceiros, monitorem a interação dentro e fora do projeto e 
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avaliem os resultados da interação e do relacionamento na parceria para esta coordenação 

aberta ser efetiva no uso flexível e de reconfiguração dos recursos que vem do ecossistema 

para levar ao mercado.  

 Teece (2007; 2014) afirma que identificar capacidades dinâmicas na inovação aberta 

pode ser uma fonte de vantagem competitiva para explorar em ambientes dinâmicos. Teece 

(2007) aborda que empresas com fortes capacidades dinâmicas são intensamente empresarial, 

pois se adaptam a ecossistemas de negócios e dão formas através da inovação e através da 

colaboração com outras empresas, entidades e instituições. 

 Teece (2014) afirma que capacidades dinâmicas de maneira geral indicam como uma 

empresa aproveita o futuro, ao mesmo tempo em que desenvolve seus produtos, processos e 

modelos de negócios para atendimento do mercado em constante mudança. O autor destaca 

que capacidades dinâmicas resultam de melhores habilidades de orquestração de gestão de 

qualidade superior, de reconhecer que a inovação exige colaboração de um conjunto de 

parceiros em um ecossistema para criação de valor.  

 No entanto, colaboração e parcerias pela busca de inovações exigem desafios para 

enfrentar um ambiente em constante mudança que levam as empresas a ter que identificar e 

desenvolver novas capacidades dinâmicas para aproveitar as vantagens de oportunidades que 

surgem – combinar competências gerenciais e tecnológicas internas e externas -  e para 

superar as desvantagens e ameaças – risco de desenvolver concorrentes e compartilhar 

patentes - originados na inovação aberta (TEECE, 2007).  

 Teece (2007) propõe para efeito de análise que capacidades dinâmicas sejam 

desagregadas em capacidade (1) para detectar e adaptar ameaças e oportunidades, (2) para 

aproveitar as oportunidades, e (3) para manter a competitividade através da intensificação, 

combinação, proteção e, quando necessário, reconfiguração dos ativos tangíveis e intangíveis 

da empresa. 

A teoria substantiva proposta por esta pesquisa é que a inovação aberta é a estratégia 

que permeia o ecossistema para trazer o complemento no processo de inovação e, para tanto, 

são necessárias as capacidades dinâmicas de mapeamento e de atualização de tendências no 

mercado, de análise e definição de tendências e de estratégias, de mapeamento de recursos 

internos, de estabelecimento do que fazer de forma aberta, de mapear os potenciais parceiros, 

de estabelecimento dos parceiros, de implementação da parceria, de monitoramento da 

interação em dois níveis: técnico dentro do projeto e relacional dentro e fora do projeto e de 
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avaliação do resultado da interação e do relacionamento na parceria, corrobora, em parte, com 

os argumentos de Teece (2007; 2014).  

Na inovação aberta, o autor aponta a necessidade de desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas para aproveitar o futuro e desenvolver os produtos, processos e modelos de 

negócios para atendimento do mercado. No entanto, essas capacidades dinâmicas não são 

definidas na inovação aberta pelo autor. Porém, o autor traz uma maneira de analisar a 

capacidade dinâmica. 

Na comparação com o que propõe Teece (2007; 2014), e os desenvolvidos neste 

estudo, pode-se verificar que o achado da pesquisa corrobora e complementa o entendimento 

de capacidade dinâmica e expande para a identificação de capacidades que permitem trazer o 

complemento para o processo de inovação advindos do ecossistema.  

Essas capacidades identificadas contribuem para detectar e adaptar ameaças e 

oportunidades, aproveitar as oportunidades tecnológicas e de mercado e se manter 

competitivo pela intensificação, combinação, proteção, reconfiguração de seus ativos como 

proposto por Teece. 

A seção (4.8) destaca a credibilidade e avaliação do estudo na teoria fundamentada.   

 

4.8 Credibilidade e Avaliação 

 

Como já observado na seção (3.4.3), a validade em pesquisa qualitativa não tem as 

mesmas conotações da pesquisa quantitativa, nem vem acompanhada de confiabilidade que 

examina estabilidade ou consistência de respostas, ou generalização que traz validade externa 

da aplicação de resultados a novos cenários, pessoas ou amostragens, ou seja, confiabilidade e 

generalização desempenham um papel menor na investigação qualitativa (CRESWELL, 

2010). A validade, segundo o autor, é vista como um ponto forte da pesquisa qualitativa, e é 

usada para determinar se os resultados são acurados do ponto de vista do pesquisador, do 

participante ou dos leitores do relato (CRESWELL; MILLER, 2000). 

A qualidade, e a credibilidade, começam pelos dados, e isso envolve, a profundidade e 

o alcance dos dados que fazem a diferença no estudo da teoria fundamentada (CHARMAZ, 

2009). Segundo Charmaz (2009), uma sólida combinação de originalidade e credibilidade 

aumenta a ressonância, a utilidade e o valor subsequente da contribuição. No Quadro 20 são 

indicados os critérios e as respostas para avaliar o processo de avaliação na teoria 

fundamentada conforme Charmaz (2009, p. 244-245).  
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Quadro 20 – Critérios para Avaliação da Teoria Fundamentada neste Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

Credibilidade 

 A pesquisa conseguiu obter uma 

familiaridade íntima com o ambiente 

ou o tópico? 

 

 

 

 Os dados são suficientes para satisfazer 

à suas afirmações? Considere o 

alcance, o número e a profundidade das 

observações contidas nos dados. 

 

 Foram feitas comparações sistemáticas 

entre as observações e entre as 

categorias? 

 

 As categorias cobrem uma ampla 

variedade de observações empíricas? 

 

 

 Existem conexões lógicas fortes entre 

os dados coletados e o seu argumento e 

a sua análise? 

 

 A pesquisa apresentou dados 

suficientes relativos às suas afirmações 

de modo a permitir que o leitor formule 

uma avaliação independente, e 

concorde com as suas afirmações? 

A pesquisa foi feita in loco nas empresas que os 

entrevistados trabalham que gerou dados 

suficientes em três momentos de entrevistas 

distintos (individual, focus group e individual e 

em dupla). 

 

Obteve-se o alcance com um número variado de 

participantes da área de estudo, com um 

número total de 6 entrevistas com 12 

entrevistados. 

 

 

As narrativas de cada entrevista em duas 

empresas distintas permitiram comparar os 

dados e ajustá-los ao contexto. 

 

As categorias geradas permitiram uma ampla 

observação da realidade para formação da 

teoria substantiva. 

 

Sim. As narrativas sustentam as conexões por 

meio dos dados coletados e o argumento para o 

desenvolvimento da teoria substantiva. 

 

 

O leitor ao acompanhar o desenvolvimento do 

trabalho terá condições em compreender como 

os dados foram analisados e formaram as 

categorias que sustentam a teoria substantiva. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalidade 

 As categorias geradas são novas? Elas 

oferecem novos insights? 

 

 A análise apresenta uma nova 

interpretação conceitual dos dados? 

 

 

 

 Qual é o significado social e teórico 

deste trabalho? 

 

 

 De que maneira a teoria fundamentada 

construída questiona, expande ou 

aprimora as ideias, os conceitos e as 

práticas correntes? 

As categorias geradas são novas e permitem 

novas discussões. 

 

Por meio das narrativas e da análise das 

entrevistas foi possível inferir um novo 

conceito de inovação aberta e as capacidades 

dinâmicas desenvolvidas. 

 

Contribui para uma nova abordagem sobre 

inovação aberta no campo de gerenciamento 

estratégico e para o mundo empresarial. 

 

Foi possível por meio da teoria fundamentada 

identificar e desenvolver um novo 

entendimento de inovação aberta e as 

capacidades dinâmicas necessárias para trazer o 

complemento para o processo de inovação que 

vem do ecossistema. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 As categorias retratam a plenitude da 

experiência estudada? 

 

 

 Foram revelados tanto os significados 

pressupostos quase imperceptíveis 

quanto aqueles instáveis? 

Sim, por meio das categorias foi possível 

identificar como as capacidades dinâmicas se 

desenvolvem. 

 

Sim, as narrativas clareiam os significados que 

geraram a teoria substantiva. 
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Ressonância 

 

 Foram esboçados as conexões entre as 

coletividades ou as instituições maiores 

e as vidas individuais quando os dados 

sugeriam esse procedimento? 

 

 A teoria fundamentada construída faz 

sentido para os seus participantes ou 

para as pessoas que compartilham as 

mesmas circunstâncias? A análise feita 

oferece insights mais profundos sobre 

as suas vidas e os seus universos? 

 

Sim, as narrativas dos entrevistados retratam a 

maneira que se pratica inovação aberta nestas 

empresas. 

 

 

Sim, de maneira geral a teoria substantiva 

desenvolvida em maior ou menor grau são 

compartilhados nas narrativas dos 

entrevistados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidade 

 A análise feita oferece interpretações 

que as pessoas possam utilizar em suas 

vidas cotidianas? 

 

 As categorias analíticas geradas 

sugerem processos gerais? 

 

 

 Nesse caso, a análise foi feita desses 

processos gerais quanto às suas 

implicações tácitas? 

 

 A análise pode incentivar novas 

pesquisas em outras áreas substantivas? 

 

 

 De que modo o trabalho construído 

contribui para o conhecimento? De que 

forma o trabalho contribui para a 

criação de um mundo melhor? 

Sim, permitem que as pessoas/empresas possam 

se identificar nas narrativas dos entrevistados. 

 

 

Sim, as narrativas dos entrevistados trazem 

exemplos de vários processos e situações 

cotidianas. 

 

A análise das narrativas traz os processos gerais 

e explicitam como são compreendidas pelos 

entrevistados. 

 

Sim, as narrativas trouxeram uma gama de 

informações que podem ser exploradas em 

novas pesquisas. 

 

Ao ir a campo e revelar os significados dos 

dados contribui para novas concepções para o 

conhecimento ao desenvolver uma teoria 

substantiva. Assim, essas novas concepções 

geradas para o conhecimento levam a reflexões 

e compreensões de novas maneiras de enxergar 

o tema em estudo. 

 

Fonte: Adaptado: Charmaz (2009) 

  

 O resultado final que é proposto nesta pesquisa, faz sentido para o pesquisador porque 

esteve imerso no processo, e assim, esperasse ter alcançado êxito neste estudo.  

O capítulo cinco sintetiza os resultados da pesquisa, apontando suas contribuições, 

limitações e recomendações para futuros estudos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo tem como objetivo resgatar os principais resultados do estudo ao 

problema de pesquisa que foi responder: De que maneira capacidades dinâmicas se 

relacionam na inovação aberta? E ao objetivo geral que foi: Compreender como e quais 

capacidades dinâmicas são relacionadas a inovação aberta. Traz também, as contribuições 

ao campo de gerenciamento estratégico e para o mundo empresarial e as restrições e sugestões 

para os trabalhos futuros relacionados ao tema estudado. 

 

5.1 Considerações Sobre os Objetivos e o Problema de Pesquisa 

 

As discussões feitas por Vanhaverbeke (2013) e Teece (2007; 2014) despertaram o 

interesse em se investigar como as empresas compreendem a inovação aberta e quais e como 

capacidades dinâmicas são identificadas e desenvolvidas por elas. 

Como discutido por Vanhaverbeke, a inovação aberta tem sido incorporada como um 

elemento essencial na estratégia de crescimento da empresa, e neste sentido, pode-se esperar 

que novos desenvolvimentos de competências vão se tornar um tema central. Desse modo, em 

iniciativas corporativas que vislumbram crescimento em novas tecnologias e áreas de 

negócios, novas competências têm que ser desenvolvidas ao longo do caminho 

(VANHAVERBEKE, 2013).  

Como defendido por Teece, na inovação aberta é necessário o desenvolvimento de 

capacidades dinâmicas para aproveitar o futuro e desenvolver os produtos, processos e 

modelos de negócios para atendimento do mercado. 

A partir da literatura preliminar sobre a área em estudo, foi amadurecendo o interesse 

sobre pesquisar inovação aberta e as capacidades dinâmicas que as influenciam. Assim, 

elaborou-se a questão de pesquisa que orientou este estudo: “De que maneira, as 

capacidades dinâmicas influenciam na inovação aberta? ” 

A resposta a essa questão foi obtida utilizando-se o método de pesquisa Grounded 

Theory – teoria fundamentada nos dados, que permitiu por meio de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas aos gestores das empresas 3M e Natura, visando o 

desenvolvimento de uma teoria substantiva na área pesquisada.    

Então, a partir da compreensão neste estudo que na inovação aberta, novas 

capacidades dinâmicas podem e devem vir a  ser desenvolvidas, a resposta a questão de 
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pesquisa foi de que: A inovação aberta é a estratégia que permeia o ecossistema para 

trazer o complemento no processo de inovação e, para que isto ocorra, são necessárias as 

capacidades dinâmicas: de mapeamento e de atualização de tendências no mercado; de análise 

e definição de tendências e de estratégias; de mapeamento de recursos internos; de 

estabelecimento do que fazer de forma aberta; de mapear os potenciais parceiros; de 

estabelecimento dos parceiros; de implementação da parceria; de monitoramento da interação 

em dois níveis: técnico dentro do projeto e relacional dentro e fora do projeto e de avaliação 

do resultado da interação e do relacionamento na parceria. 

 O raciocínio que sustentou este argumento, se desenvolveu a partir da interpretação 

dos dados nas narrativas dos entrevistados neste estudo que corroboraram em maior ou menor 

grau deste entendimento de que a inovação aberta é orgânica e está em toda cadeia de 

montante a jusante, em todas as ações estratégicas da empresa. Ela é inerente as ações do dia a 

dia da empresa e, dessa maneira, capacidades dinâmicas são desenvolvidas na inovação aberta 

para acessar o ecossistema.  

Em relação aos objetivos específicos do estudo, considera-se que todos foram 

atingidos. No objetivo 1 foi verificado como as empresas praticam inovação aberta. Esta 

constatação pode ser percebida nas narrativas dos entrevistados por diversos exemplos 

cotidianos em seus relacionamentos e parcerias, que reforçam suas práticas de inovação 

aberta. 

 O objetivo 2 foi atingido, pois verificou-se como se desenvolvem/adquirem 

capacidades dinâmicas. Esta constatação pode ser compreendida nas práticas de inovação 

aberta em como as capacidades dinâmicas foram necessárias para trazer o complemento de 

recursos e capacidades para dentro da empresa. Podem ser identificadas nos códigos que as 

originaram na capacidade de análise de construção de tendências e de estratégias, relações da 

inovação aberta na cultura, comportamento e comunicação, inovação aberta no processo e 

ecossistema de inovação, inovação aberta na capacidade de investimento, inovação aberta na 

combinação de competências e inovação aberta e possíveis formas de relacionamentos que 

influenciam a inovação aberta que revelaram as capacidades dinâmicas para a inovação 

aberta. 

 O objetivo 3 foi verificado, na medida em que novas capacidades dinâmicas são 

desenvolvidas na inovação aberta. Esta constatação de que novas capacidades dinâmicas 

foram desenvolvidas é explicitado na operacionalização das práticas de inovação aberta dos 

entrevistados e no desenvolvimento da teoria substantiva de que a inovação aberta é a 
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estratégia que permeia o ecossistema para trazer o complemento no processo de inovação. 

Para trazer esse complemento foram identificadas e desenvolvidas as nove capacidades 

dinâmicas. 

 Assim, portanto, considera-se que o problema de pesquisa foi respondido de forma 

satisfatória, e cumpriram-se os objetivos específicos que puderam, de fato, atender o objetivo 

geral desta pesquisa, que foi: compreender como e quais capacidades dinâmicas são 

relacionadas a inovação aberta.  

 As contribuições acadêmicas e gerenciais deste estudo são discutidas na seção 

seguinte (6.2). 

 

5.2 Contribuições ao Campo de Gerenciamento Estratégico 

 

 Esta seção traz as principais contribuições ao campo de gerenciamento estratégico e ao 

mundo empresarial sobre inovação aberta e capacidades dinâmicas desenvolvidas a partir do 

método Grounded Theory. 

 Esta pesquisa contribui no sentido de entender de maneira sistêmica a inovação aberta 

e seus relacionamentos no processo e ecossistema de inovação ao campo de gerenciamento 

estratégico. Contribui também para compreender a inovação aberta como sendo a própria 

estratégia que age de maneira orgânica no processo e ecossistema para trazer o complemento.   

 Esta pesquisa contribui no sentido de entender quais são e como capacidades 

dinâmicas influenciam na inovação aberta. O estudo identificou as capacidades dinâmicas 

necessárias para trazer o complemento de recursos, capacidades, conhecimento e tecnologias 

que vem da ação estratégica pela inovação aberta no ecossistema para o processo de inovação. 

Essas capacidades são: capacidades dinâmicas de mapeamento e de atualização de 

tendências no mercado, de análise e definição de tendências e de estratégias, de mapeamento 

de recursos internos, de estabelecimento do que fazer de forma aberta, de mapear os 

potenciais parceiros, de estabelecimento dos parceiros, de implementação da parceria, de 

monitoramento da interação em dois níveis: técnico dentro do projeto e relacional dentro e 

fora do projeto e de avaliação do resultado da interação e do relacionamento na parceria. 

Para o mundo empresarial, contribui para todos que atuam ou vão atuar com práticas 

de inovação aberta em suas empresas, embora o objetivo desta pesquisa não busca um caráter 

prescritivo sobre o tema em estudo. Mesmo assim, contribui para poder explorar o ambiente 

externo e interno, na busca de recursos, capacidades, conhecimentos e tecnologias para o 
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processo de inovação. Contribui para identificar as oportunidades de mercado e definir 

estratégias de colaboração e parceria para a inovação na captura de valor no ecossistema. 

Assim, as contribuições empresariais deste estudo podem ser vistas nos exemplos e 

formas de operacionalização nas práticas dos entrevistados que em diversas ações e decisões 

estratégicas no seu cotidiano puderam relatar. Essas ações e decisões estratégicas estão 

relacionadas as capacidades dinâmicas que as empresas identificaram e desenvolveram para 

explorar o ecossistema (fornecedores, clientes, agências governamentais, governo, instituições 

de ensino e de fomento, empresas, startups e outros) para trazer o complemento para o 

processo de inovação.  

Esses complementos vieram das formas de relacionamento e interação nas parcerias 

através de contratos de licenciamentos, cooperação, desenvolvimento de rede, hackaton, 

blogs, benchmarking, workshop, prestação de serviço e outsourcing, eventos entre outros. 

Esses relacionamentos no ecossistema têm influenciado a cultura da empresa e tem 

sido influenciado por ela. O relacionamento e interação nas parcerias são influenciados pelo 

quanto a empresa consegue ter de capacidade de abertura nos canais de comunicação e de 

entender as condições de contornos do ecossistema para conversar, orientar e discutir temas e 

modelos no processo de colaboração. 

Assim, os resultados encontrados a partir do desenvolvimento da teoria substantiva, se 

fundamentam na experiência e visão dos gestores da área de inovação das empresas 3M e 

Natura que praticam inovação aberta. Esses resultados oferecem elementos para refletir sobre 

essas práticas e contribuir nas ações e decisões gerenciais dos gestores. 

A seção (6.3) traz as contribuições metodológicas deste estudo. 

 

5.3 Contribuições Metodológicas 

 

 Esta seção traz as contribuições metodológicas deste estudo para o campo de 

gerenciamento estratégico, desenvolvidos a partir do método Grounded Theory de Charmaz.  

A utilização do método da teoria fundamentada é tida como irrestrita, depende dos processos 

emergentes e a construção emergente dos conceitos pelo pesquisador determinarão tanto o 

processo quanto o produto desse processo (CHARMAZ, 2009). 

 Como benefício para quem utiliza o método da teoria fundamentada, conforme aponta 

a autora e percebido neste estudo, pode-se identificar a flexibilidade da aplicação do método 

sem prescrições rígidas quanto à coleta de dados, à análise, às inclinações teóricas e às 
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posturas epistemológicas. Assim, a teoria fundamentada pode ser vista como produtos de 

processos emergentes os quais ocorrem e ocorreram neste estudo por meio da interação. 

 Conforme afirma Charmaz (2009), “os pesquisadores constroem os seus respectivos 

resultados a partir do contexto das interações (...)”. A postura da teoria fundamentada 

construtivista de Charmaz serviu de orientação neste estudo e pode ser verificado abaixo: 

 O processo de pesquisa da teoria fundamentada é fluido, interativo e irrestrito. 

 O problema de pesquisa indica as opções metodológicas iniciais para a coleta 

de dados. 

 Os pesquisadores são parte do que estudam e não algo isolado. 

 A análise da teoria fundamentada determina o conteúdo e a orientação 

conceitual do estudo; a análise emergente pode levar à adoção de múltiplos 

métodos de coleta de dados e à realização da investigação em vários locais. 

 Os níveis sucessivos de abstração da análise comparativa constituem a essência 

da análise da teoria fundamentada. 

 As direções analíticas resultam do modo como os pesquisadores interagem 

com e interpretam as suas comparações e análises emergentes, e não de 

prescrições externas. 

 

Para tanto, foi utilizado o método comparativo constante entre dados, códigos e 

categorias para a promoção conceitual. O emprego da teoria fundamentada de maneira 

reflexiva fez com que mantivesse interagindo com os dados coletados e as ideias emergentes 

que incentivaram a elaboração de interpretações para o desenvolvimento da teoria substantiva. 

 Assim, desde as primeiras interpretações nas codificações – inicial, focalizada e 

teórica - e nos memorandos até a conclusão do estudo, os métodos da teoria fundamentada 

apreenderam as ideias momentâneas e questões imediatas que estimularam e materializaram 

por meio da escrita analítica. 

 Na teoria fundamentada construtivista de Charmaz, podem-se usar os métodos desta 

teoria para seguir variados objetivos e focos a priori. Envolve derivar as comparações dos 

dados, chegar à construção das abstrações (códigos e categorias), e ao mesmo tempo vincular 

essas abstrações aos dados. Portanto, significa estudar o específico e o geral para perceber o 

que existe de novo neles explorando suas conexões.  

A limitação deste estudo é tratada na seção (6.4) a seguir. 
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5.4 Limitações do Estudo 

 

 Esta seção traz as limitações do estudo para o desenvolvimento da teoria substantiva. 

Nesta jornada para elaboração desta pesquisa, as restrições e limitações estão relacionadas a 

natureza interpretativa do estudo e pelo uso do método Grounded Theory. 

 Ao definir a área de estudo sobre inovação aberta e capacidades dinâmicas e o 

problema de pesquisa, buscou-se um método que atendesse as expectativas de resultado em 

uma área nova para a pesquisa. Assim, identificou-se a oportunidade de explorar o problema 

de pesquisa utilizando o método da teoria fundamentada, como alternativa a outros métodos 

qualitativos e quantitativos.  

 A oportunidade de utilizar a teoria fundamentada trouxe um momento de ansiedade 

para o pesquisador por se tratar de um método onde sua operacionalidade traz muita 

imprevisibilidade no desenvolvimento das etapas, principalmente, quando se aplica pela 

primeira vez. 

 Para minimizar estas dificuldades, foram pesquisados vários autores que orientaram a 

aplicação da teoria fundamentada como Glaser (1967), Strauss e Corbin (2008) e Charmaz, 

(2009). A autora Charmaz foi escolhida para este estudo pela sua natureza interpretativa e 

construtivista na investigação qualitativa, que despertou nas leituras sobre teoria 

fundamentada influência no pesquisador pela maneira que conduz e orienta as investigações. 

 Buscou-se minimizar os riscos e ter segurança para a construção da teoria substantiva 

a partir das coletas, análises e interpretações dos dados nas etapas que sucederam as 

entrevistas nas empresas 3M e Natura.  

Desde a primeira entrevista com os envolvidos na pesquisa foi possível estabelecer a 

segurança para aplicação dos roteiros de entrevistas individual, focus group e entrevista 

individual e em dupla. Observa-se que sem o apoio, relacionamento e interação desenvolvida 

entre o pesquisador e os entrevistados da empresa 3M e Natura esse trabalho se tornaria mais 

complexo. Ressalta-se este fato, visto que, para a aplicação do método da teoria fundamentada 

é necessário idas e vindas à empresa para coleta de dados, e sendo assim, o apoio e 

colaboração entre os envolvidos tornou-se um ponto fundamental neste processo para 

desenvolvimento da teoria substantiva.     

  Apesar destas principais restrições destacadas, entende-se que o trabalho pôde ser 

concluído com êxito, tendo os objetivos alcançados, o problema respondido e uma teoria 

substantiva elaborada. A seção (6.5) traz as sugestões para pesquisas futuras. 
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5.5 Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Esta seção traz sugestões para pesquisas futuras ao finalizar a pesquisa com o objetivo 

de explicitar oportunidades sobre novos estudos sobre o tema inovação aberta e capacidades 

dinâmicas e temas subjacentes.  

Este estudo permitiu desenvolver uma teoria substantiva sobre inovação aberta e 

capacidades dinâmicas que as influenciam e abrangeu uma diversidade de temas que podem 

ser explorados para novos conhecimentos. Dessa maneira, a partir dos achados tratados neste 

estudo, sugerem-se estudo que: 

 Discutam as relações da inovação aberta e sua influência na cultura e como a 

cultura influência a inovação aberta. 

 Explorem o comportamento e poder dos atores na inovação aberta que 

influenciam o ecossistema de inovação.  

 Explorem a capacidade de comunicação entre os atores no ecossistema de 

inovação que influenciam o sucesso ou fracasso na prática de inovação aberta. 

 Discutam se a inovação aberta traz mais inovações incrementais ou radicais no 

desenvolvimento de produtos, serviços ou processos.  

 Busquem verificar se a inovação aberta impacta de fato na capacidade de 

investimento e quais os principais recursos são desenvolvidos.  

 Busquem identificar a influência da combinação de competências na inovação 

aberta.  

 Busquem explorar na inovação aberta como as formas de relacionamentos 

podem ser combinadas para trazer o complemento para o processo de 

inovação. 

 

Com estes temas de estudo haverá a oportunidade de explorá-los com maior 

profundidade seus impactos e influencias na inovação aberta e de novas capacidades 

dinâmicas que precisam ser desenvolvidas em cada assunto específico. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista para coleta inicial de dados (versão preliminar) 

I) Introdução: Esta pesquisa estuda como as capacidades dinâmicas são desenvolvidas pelas empresas para utilização no processo de inovação aberta analisado sob o ponto 

de vista dos gestores. 

Entrevista nº 1  

Empresa 3M  Data: 02/05/2016 

Empresa Natura Data: 03/05/2016  

Meio/condições de realização da entrevista: Presencial 

 

Esta pesquisa faz parte da Tese de doutorado do aluno Edson Rodrigues de Aro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

Programa de pós-graduação em Administração de Empresas, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez, cujo tema é Identificação e Desenvolvimento de Capacidades 

Dinâmicas no Processo de Inovação Aberta. 

 

Obrigado por participar desta pesquisa.  

 

Objetivo do Estudo 

O objetivo principal deste trabalho é compreender como e quais capacidades dinâmicas são relacionadas a inovação aberta. 

 

Problema de Pesquisa 

De que maneira capacidades dinâmicas se relacionam na inovação aberta? 

 

A entrevista é composta por perguntas abertas com questões semiestruturadas, de forma que o indagado possa nos fornecer informações relevantes sobre as 

instituições. O roteiro da entrevista aborda os seguintes tópicos:  

 Capacidades dinâmicas, 

 Inovação aberta. 
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Orientações para a entrevista: 

 A entrevista é composta por algumas perguntas de caracterização da empresa e capacidades dinâmicas para o processo de inovação aberta a partir dos significados 

dos respondentes. Inicialmente, o roteiro de entrevista é composto por 22 questões abertas. O tempo estimado de duração é de 1h. 

 

 O entrevistador deve estar atento a fontes adicionais de informações como relatórios e documentos relativos ao tema de pesquisa. 

 Na entrevista piloto (primeira), após a entrevista, solicitar ao entrevistado o feedback com relação à entrevista. 

 Caso, em alguma pergunta o entrevistado não responder de forma satisfatória, solicitar que ele comente um pouco mais a respeito do que foi perguntado. 

 

III – PERGUNTAS ABERTAS  

I) Objetivo específico I – Verificar como as empresas praticam inovação aberta;  

 

1. Fale sobre o processo de inovação aberta da empresa. 

2. Como são conduzidas esse processo mais aberto da inovação?  

3. Fale sobre o que você considera inovação aberta? 

4. Descreva a trajetória de IA na empresa? Quando e como se deu a implantação? 

5. Como são geridos as pesquisas e inovações de produtos, processos e serviços na transição de inovação mais fechado para mais aberto?  

6. Como a inovação aberta contribui para oportunidades tecnológicas e de mercado na empresa? 

7. A inovação aberta praticada pela empresa permite criar valor para o cliente? Fale sobre esse processo. 

8. Você poderia me dizer quais são as lições e benefícios que a inovação aberta proporciona? 

9. Existem vantagens que podem ser identificadas na inovação aberta? Quais são elas? Poderia descrever? 

10. E quanto aos desafios na aplicação da inovação aberta? Poderia descrever? 

11. Quais são os fatores chave no processo de inovação aberta? 

 

Objetivo específico II – Verificar como desenvolvem/adquirem capacidades dinâmicas; 
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1. Fale sobre como a empresa se adapta, integra e combina suas habilidades, recursos e competências funcionais para desenvolver seus produtos, processos e serviços às 

exigências do ambiente de mercado. 

2. Quais são essas competências exigidas na empresa para identificar oportunidades tecnológicas e de mercado?  

3. Quais competências que a empresa possui para modificar sua base de recursos (recursos e capacidades) internos e externos que atenda às exigências do ambiente de 

negócios? 

4. Neste sentido, as rotinas, padrões de práticas e de aprendizagem e sua base de recursos organizacionais e estratégicos foram modificados ou reconfigurados ao longo 

do caminho para atender as exigências de oportunidades tecnológicas e de mercado? 

5. Como o conhecimento interno e externo contribui para o processo de inovação aberta?  

 

Objetivo específico III – Verificar se novas capacidades dinâmicas são desenvolvidas em processos de inovação aberta. 

 

1. Quais competências/capacidades necessárias da empresa você relacionaria para o desenvolvimento do processo de inovação aberta? 

2. Como e quais capacidades foram desenvolvidas que permitem o melhor aproveitamento das vantagens e superação dos desafios em inovação aberta? 

3. Competências foram adquiridas, absorvidas de fontes externas para complementar a base tecnológica interna da empresa? Fale sobre isso. 

4. Quais são as fontes de inovação aberta da empresa? Que competências/capacidades são identificadas e desenvolvidas para esse processo? 

5. Quais ferramentas são utilizadas em cada etapa do processo de inovação aberta e que capacidades são utilizadas ou desenvolvidas para sua gestão? 

6. Fale sobre o relacionamento com fornecedores, clientes internos e externos, concorrentes utilizadas na inovação aberta pela empresa? Que competências são 

exigidas?  

 

Memória: (Isso é interessante, fale mais sobre isso), (Vamos ver se compreendi esses eventos corretamente), (Você poderia descrever melhor), (Você gostaria de 

acrescentar). 

 

Operacionalização do conceito para o trabalho: 

Capacidades que uma empresa detém e controla são utilizados para organizar e gerir um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis que fazem parte da base de recursos da 

organização para realizar uma tarefa ou para atingir um objetivo específico. 
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Capacidades dinâmicas as habilidades que as empresas detêm para propositadamente buscar e gerar ideias, desenvolver e selecionar ideias e implementar e comercializar as 

ideias (processos, produtos e serviços) por meio da aprendizagem, combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e transformação da sua base de recursos e 

capacidades em seu ambiente interno da empresa. 

 

Processo de inovação a busca e geração de ideias, desenvolvimento e seleção de ideias e implementação e comercialização das ideias (processos, produtos e serviços) por 

meio da aprendizagem, na captura de valor para alcançar desejado resultado por meio de pessoas, que envolve transações ou relacionamentos num contexto de mudança 

institucional e organizacional na combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e transformação da sua base de recursos e capacidades em seu ambiente interno 

da empresa. 

 

Na inovação aberta na busca e geração de ideias, desenvolvimento e seleção de ideias e implementação e comercialização das ideias (processos, produtos e serviços) por meio 

da aprendizagem e ferramentas de fontes internas e externas, na captura de valor para alcançar desejado resultado por meio de pessoas, que envolve transações ou 

relacionamentos num contexto de mudança institucional e organizacional na combinação e recombinação, configuração e reconfiguração e transformação da sua base de 

recursos e capacidades em seu ambiente interno e externo é necessário capacidade para desenvolvê-las por meio de redes, alianças e colaboração. 
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APÊNDICE B – Matriz de Validação 

Conexão entre objetivos, referencial teórico e roteiro das entrevistas. 
Problema de pesquisa: 

De que maneira capacidades dinâmicas se relacionam na inovação aberta? 

Objetivo geral: 

Compreender como e quais capacidades dinâmicas são relacionadas a inovação aberta. 

 
Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do roteiro entrevistas Análise dos 

Resultados 

I). Verificar como as empresas 

praticam inovação aberta; Van de Ven et al., (2008): Processo de inovação. 

Damanpour (1991, 1996): Inovação como processo (geração, 

desenvolvimento e implementação de novas ideias ou 

comportamentos). 

OCDE (2005): Inovação de produto, processo, marketing e 

organizacional) – mudanças e novas para a empresa. 

Birkinshaw, Hamel e Mol (2008): Quatro processos (motivação, 

invenção, implementação, teorização e rotulagem). Forma de 

mudança organizacional. Ações conscientes e deliberadas. Afeta 

a gestão do processo de inovação. 

Van de Ven et al., (2008): Conceito para definição do processo de 

inovação – ideias, resultados, pessoas, transações e contextos. 

Envolve transações e relacionamentos. 

Tidd e Bessant (2015): Inovação como processo de transformar 

ideias em realidade e capturar valor (busca, seleção, 

implementação e captura de valor). 

Chesbrough (2003, 2012): A IA como uma importante alternativa 

estratégica para as empresas obterem vantagem competitiva por 

1. Fale sobre o processo de inovação aberta da 

empresa. 

 

2. Como são conduzidas esse processo mais aberto 

da inovação? 

  

3. Fale sobre o que você considera inovação aberta? 

 

4. Descreva a trajetória de IA na empresa? Quando 

e como se deu a implantação? 

 

5. Como são geridos as pesquisas e inovações de 

produtos, processos e serviços na transição de 

inovação mais fechado para mais aberto? 

  

6. Como a inovação aberta contribui para 

oportunidades tecnológicas e de mercado na 

empresa? 

 

7. A inovação aberta praticada pela empresa permite 

criar valor para o cliente? Fale sobre esse 

processo. 

 

8. Você poderia me dizer quais são as lições e 

benefícios que a inovação aberta proporciona? 
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meio de colaboração interna e externa para identificar 

oportunidades e desenvolver novos mercados. 

 

Tidd e Bessant (2015): interação, posição e poder em IA na 

perspectiva em rede. 

 

9. Existem vantagens que podem ser identificadas 

na inovação aberta? Quais são elas? Poderia 

descrever? 

 

10. E quanto aos desafios na aplicação da inovação 

aberta? Poderia descrever? 

 

11. Quais são os fatores chave no processo de 

inovação aberta? 

II). Verificar como 

desenvolvem/adquirem capacidades 

dinâmicas. 
Tidd e Bessant (2015): A inovação é movida pela habilidade de 

estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas.  

Tidd e Bessantt (2015): capacidades da empresa para gerir a 

inovação de produtos, serviços e processos. 

Teece, Pisano e Shuen (1997): Capacidades dinâmicas são 

capacidades no gerenciamento estratégico que enfatizam 

apropriadamente a condição de adaptação, integração e 

reconfiguração de habilidades, recursos e competências 

funcionais que correspondam às exigências do ambiente de 

mudança. 

Tidd e Bessant (2015): Capacidades necessárias para gestão da 

inovação (mobilizar, utilizar, comunicar, aprender e configurar o 

conhecimento como são combinados – capacidade arquitetural. 

Tidd e Bessant (2015): Requer aperfeiçoamento de habilidades. 

 

Tidd e Bessant (2015): vantagens e desafios da IA. 

 

Muller, Hutchins e Cardoso Pinto (2012): olhar para a saída do 

processo de inovação da empresa em cada fase de 

desenvolvimento e considerar quais métodos de IA servem 

melhor aos objetivos de crescimento da empresa.  

1. Fale sobre como a empresa se adapta, integra e 

combina suas habilidades, recursos e 

competências funcionais para desenvolver seus 

produtos, processos e serviços às exigências do 

ambiente de mercado. 

 

2. Quais são essas competências exigidas na 

empresa para identificar oportunidades 

tecnológicas e de mercado? 

  

3. Quais competências que a empresa possui para 

modificar sua base de recursos (recursos e 

capacidades) internos e externos que atenda às 

exigências do ambiente de negócios? 

 

4. Neste sentido, as rotinas, padrões de práticas e de 

aprendizagem e sua base de recursos 

organizacionais e estratégicos foram modificados 

ou reconfigurados ao longo do caminho para 

atender as exigências de oportunidades 

tecnológicas e de mercado? 

 

5.Como o conhecimento interno e externo contribui 

para o processo de inovação aberta? 

 

 

III). Verificar se novas capacidades 

dinâmicas são desenvolvidas em 

processos de inovação aberta. 

West et al. (2006); Erden et al. (2012): incentivos das empresas 

para a troca de conhecimento. 

 

Gambardela e Panico (2014): compreender as condições em que 

1. Quais competências necessárias da empresa você 

relacionaria para o desenvolvimento do processo 

de inovação aberta? 

 

7. 
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as empresas ou outros agentes se envolvem em relacionamentos 

abertos, os fatores que afetam os seus incentivos para investir nas 

relações, e da gestão dos sistemas de inovação aberta.  

 

Chesbrough (2003): buscar oportunidades no desenvolvimento e 

inovação de marketing para acelerar o processo de inovação 

como a necessidade de trabalhar em redes neste novo sistema.  

 

Muller e Hutchins (2012): assegurar que todos os parceiros 

internos relevantes (vendas, marketing, segurança, etc.) estejam 

comprometidos. 

 

Muller e Hutchins (2012): o sucesso da inovação aberta requer 

estratégias claras, declaração e acordos dos objetivos do projeto e 

energia sustentada, esforço e paixão com o desenvolvimento de 

uma equipe de projeto específica para este esforço. 

 

Chesbrough (2003): empresas podem comercializar ideias 

externas para o mercado quanto comercializar suas ideias internas 

por meio de canais fora de seus negócios atuais e de geração de 

valor. 

 

Muller, Hutchins e Cardoso Pinto (2012): Fontes de IA na 

comercialização das ideias (integração de fornecedores, 

licenciamento, parceiros de distribuição). 

 

Teece (2014); Vanhaverbeke (2013); Davenport et al. (2013); 

Muller; Hutchins (2012): IA conduz as empresas a adquirir 

conhecimento externo para reforçar capacidades e competências 

centrais e dinâmicas internas para acelerar o processo de inovação 

e de busca de rendas no mercado pelo conhecimento interno não 

utilizado. 

 

Muller e Hutchins (2012): ferramentas que são usadas em cada 

etapa do processo da IA que devem ser projetadas para mostrar 

questões que examinam o potencial benefício de buscar recursos 

externos para uma contribuição específica e para pensar as várias 

vias para abrir inovação como instrumentos que podem ser 

2. Como e quais capacidades foram desenvolvidas 

que permitem o melhor aproveitamento das 

vantagens e superação dos desafios em inovação 

aberta? 

 

3. Competências foram adquiridas, absorvidas de 

fontes externas para complementar a base 

tecnológica interna da empresa? Fale sobre isso. 

 

4. Quais são as fontes de inovação aberta da 

empresa? Que competências/capacidades são 

identificadas e desenvolvidas para esse processo? 

 

5. Quais ferramentas são utilizadas em cada etapa 

do processo de inovação aberta e que capacidades 

são utilizadas ou desenvolvidas para sua gestão? 

 

6. Fale sobre o relacionamento com fornecedores, 

clientes internos e externos, concorrentes 

utilizadas na inovação aberta pela empresa? Que 

competências são exigidas?  

 

 



195 

 

aplicados no momento certo e no contexto certo. 

 

Muller, Hutchins e Cardoso Pinto (2012): Fontes de IA na 

geração de ideias (especialistas para sessões de insights, scouting 

de insights, clientes, comunidades inventoras, crowdsourcing, 

corretores de ideia). 

 

Muller, Hutchins e Cardoso Pinto (2012): Fontes de IA no 

desenvolvimento da ideia (fundos de capital de risco e 

incubadoras internos, capitalistas de risco externos, capitalistas de 

inovação, pequenas empresas com produtos inovadores). 

  

Chesbrough (2003): três áreas principais de atividade como 

modos de inovação que as empresas devem focar na IA: 

financiamento (capital de risco, benfeitores da inovação), geração 

(exploradores de inovação, comerciantes de inovação, arquitetos 

de inovação, missionários) e comercialização (comerciantes de 

inovação, centros One-Stop). 
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APÊNDICE C - Resultado da primeira entrevista na empresa 3M e Natura – códigos, regra de formação e relacionamentos 

Códigos Regra de formação Relacionamentos 

 

 

 

 

 

1) Análise de construção de 

tendências e de estratégias 

 

Caminho estratégico. Ter a capacidade de fazer essa tradução de megatendências e enxergar os impactos nos 

negócios. Busca de sinais, tendências. Capacidade de identificar, se organizar e fazer os investimentos para 

obter retorno das megatendências. Capacidade de identificar o problema e entregar solução nas 

megatendências.  

 

Capacidade de interpretar recursos internos que possui e não possui. Conhecimento da sua própria 

organização e de todos os recursos. Conhecimento de sua competência e buscar novas competências para 

oportunidade de inovação pensando o futuro.  

 

Está orientado a identificar oportunidade de negócios que a 3M tem é a boa probabilidade de sucesso. A gente 

se prende a uma oportunidade de geração de valor naquele negócio. Tudo isso, no sentido de melhorar a nossa 

perspicácia de identificação de oportunidade de inovação. A gente começa sempre da estratégia do negócio e, 

então, a partir da estratégia do negócio se vê as oportunidades, é, via de regra o negócio estabelece muito a 

necessidade de inovação que ele tem, então, tanto o ritmo, quanto a diferenciação e as diretrizes. Então cada 

categoria sob marca diz o que pretende fazer, quais são suas diretrizes e o ritmo. A 3M é uma empresa que 

tem como visão, que investe em tecnologia, coloca tecnologia em produtos para promover inovações. É, 

impulsionando as empresas, melhorando os lares e facilitando a vida das pessoas. Essa é a nossa visão. O 

principal direcionador de crescimento desta empresa é o que vem através da inovação. As fontes são via de 

regra as que até contemplam nossos programas, as universidades, empresas, fornecedores, consultorias, 

consumidor, nosso canal de vendas, evento de Open Innovation. Startups, absorver como solução via modelo 

de negócio ou apenas simples prestação de serviços. Ferramentas de gestão de conhecimento, buscar 

novidades de qualquer fonte, interação e relacionamento. 

 

A principal competência é a sintonia estratégica. Qual a direção que estamos seguindo? Porque eu quero isso? 

Porque isso é importante para mim? Para que serve? Aonde eu encaixo no modelo estratégico de crescimento? 

Essa é a maior competência. Sinergia e acoplamento com suas competências específicas que oferecem 

soluções tecnológicas da 3M. Projetar o futuro de seu negócio. Aonde eu quero estar. O caminho estratégico 

está todo orientado para o Frame of Reference. A gente fala de fatores críticos de sucesso, é justamente ter 

clareza de objetivo, onde, o quê que você quer fazer de forma aberta, do porquê, ter uma estratégia clara, e ter 

a partir daí o que você quer fazer mais aberto, com quem você quer fazer, como e como buscar esses 

parceiros. Porque a inovação aberta não é feita por uma área, é feita por todas as áreas que quiserem. A gente 

fala também de um fator crítico que é o apoio da autogestão que você precisa ter patrocinador porque você 

precisa ter recursos humanos e financeiros para fazer isso e você tem uma necessidade de mudança cultural 

muito grande. Se a alta direção não chegar envolvida dificilmente acontece. Lições: capacidade de entender 

que tem inteligência dentro e fora da empresa. Aprendizagem: Porque quando a gente vai para fora a gente 

Busca de sinais e tendências 
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precisa provar que na empresa tem gente inteligente também, que isso não é padrão, e por outro lado as 

pessoas daqui entenderem que tem valor, ou seja, conhecimento sendo relevante para o negócio sendo gerado 

lá fora. 

2) Ecossistema de inovação Workshops com alguns atores do ecossistema, plataforma para receber projetos, com interação com Facebook. 

A plataforma era interativa, com blog, trouxe gente de fora para ser os blogueiros, começou a programar 

chamadas de projetos, desafios, então, tem outros tipos de interação, isso foi em 2011. Ampliou o nosso 

modelo lançando o programa Cocriando Natura que é cocriação com os consumidores, começou em 2012 com 

uma rede mais fechada e depois a gente foi abrindo em 2013, lançou o programa com consumidor, entendendo 

que a gente precisava ampliar o nosso olhar. O Natura Campus também em 2011 abriu um pouco mais para 

que empresas, pesquisadores, áreas de P&D de empresa também começassem a interagir, não só universidades 

também. Então, você tem um espectro de interações maior, até por isso que o maior número de parceiros de 

inovação aberta que a gente tem hoje são empresas. Eu acho que a desvantagem é que é mais complexo, toma 

mais tempo principalmente quando você fala de universidade toma mais tempo porque você precisa fazer 

contratação, a gente monitora tempo de contratação e os tempos não são pequenos, e existe a dificuldade ainda 

dessa interação, mas existe uma diferença cultural muito grande. Recentemente começou a falar com Startups. 

A gente tem olhado uma ampliação de público e novas formas de interações em 2014, a gente fez nossa 

primeira maratona de prototipagem que a gente chamou de Hackathon, nada de programação, mas envolvia 

digital, eletrônica, era mais hardware, é onde a gente está hoje. O ecossistema de inovação para gente dentro 

da empresa tem que ter uma integração bastante grande entre as funções, entender como a inovação está 

ligada na estratégia da empresa, na estratégia do negócio, dos investimentos e tudo mais. A 3M tem que 

entender de qual é o efeito, qual é o valor da inovação para o canal de comercialização, porque via de regra 

você tem um canal antes de chegar no seu cliente final. Eu tenho que entender muito do cliente final para fazer 

inovação. Mas se eu não souber qual é o valor da inovação para ator do meio, eu não chego até ele. Eu tenho 

que inovar para o cliente final, eu tenho que inovar no modelo de negócio no canal, e eu não inovo sozinho. 

Essa empresa aqui é uma empresa que transforma materiais, então se eu não tiver uma conexão muito boa 

com a cadeia de fornecimento, então eu também estou limitado, só fazer o que tem capacidade interna. Além 

disso, eu tenho agentes transversais que são agentes externos, eu tenho academia, tenho governo, eu tenho 

agências de publicidades, pesquisa de mercado e tudo mais. Eu tenho que ter também conexão transversal na 

minha cadeia, tudo isso a gente chama de ecossistema de inovação. A capacidade de inovar ela é proporcional 

ao tanto que você conhece e ao tanto que você tem de abertura do ecossistema. Então quando a gente fala em 

open innovation, olhando para o ecossistema, eu tenho open innovation num canal, ouvindo o que o canal 

precisa, eu tenho open innovation com N eventos e iniciativas que eu faço para trazer a voz do cliente, ouvir o 

que ele quer, a demanda do mercado. Eu tenho open innovation quando eu vou para os meus fornecedores e 

pergunto o que vocês têm de inovação, o que tem de novidade, o que eu posso usar, então aqui é uma porta de 

open innovation, fora a porta transversal. Mas o nosso conceito, é um conceito de open innovation no 

ecossistema inteiro. A gente enxerga open innovation como todas as portas que a gente tem em conexão com 

o ecossistema, e de uma forma, as vezes mais ampla do que a gente acaba encontrando em debates de 

inovação onde o foco é muito específico em um dos tipos destas interações. O propósito central aqui é ganhar 
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competitividade, trazer retorno, ganhar valor. Melhorar o retorno sobre o investimento, absolutamente 

orientado as oportunidades de open innovation, orientadas a geração de valor. No ecossistema tem que estar 

muito atento ao que acontece na cadeia inteira. Então essa geração de valor tem que ser um balanço positivo 

do que está acontecendo na cadeia inteira. Assim, eu não posso lançar um produto inovador de uma fonte 

renovável que o distribuidor gosta, que o cliente final gosta, mas que detona um pedaço da Amazônia para 

retirar esta matéria-prima de fonte renovável, isto não vai funcionar, não é sustentável. Então, o principal 

direcionador da empresa é, o nosso negócio é, gerar novos negócios, o nosso negócio é gerar novos negócios.  

 

Capacidade de entender institucionalmente o que é viável. Capacidade de mapear parceiros e oportunidades 

pela equipe técnica. Começou a fazer mapeamento de parceiros para grupos de pesquisa que começasse a se 

dispor a fazer mais inovação aberta e começou a entender quais eram as oportunidades a partir do momento 

que você estabelece que uma das suas estratégias de inovação aberta, principalmente relacionada a fomento. A 

oportunidade de que em estando em inovação aberta com algumas instituições a gente tenha a possibilidade de 

trazer fomento isso potencializa ainda mais o nosso investimento em inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de mapear 

parceiros e oportunidades 

 

3) Investimento e 

competência tecnológica 

Mapa de investimento integrado ao planejamento estratégico. Investimento P&D global 5% a 5,6% do 

faturamento. Brasil 4,5%. Em 2014 1 bilhão $ de venda líquida gerou 45 milhões $ em investimento na 3M 

Brasil em inovação. Metodologias de ideação - Frame of Reference - caminho e estratégias definidas. 

Mapeamento um Road Map que vai apontar que investimentos você tem que fazer em tecnologia para seguir 

aquele caminho, que tipo de Human Capital Planet - HCP, que tipo de pessoa, quantas pessoas, que tipo de 

formação e tudo mais você tem que fazer para realizar o investimento e que vai se traduzir em produtos que é 

o que vai fazer o valor de vendas de itens, produtos. Capacidade de investimento na renovação do portfólio. 

Crença 3M: empresa morrendo, empresa surgindo e empresa crescendo. Investimento anual (CAPEX, 

equipamentos, laboratório, plantas). Investimento na rede vascular para ter competência tecnológica. 

Capacidade dinâmica é a capacidade de traduzir as competências das outras empresas para o modelo da 3M. 

Modelo 3M = Modelo de competência e de cultura, Modelo de competência tecnológica vitaminado, 

acelerado pela Cultura. Capacidade de identificar oportunidade nas competências das outras empresas (o que 

eles sabem fazer de melhor), então, saber reconhecer, traduzir a oportunidade de competências das outras 

empresas. Parceria com a Mckinsey para treinamentos, padrão, metodologia para o planejamento estratégico é 

um investimento. Conceito de Universidade Corporativa em cada área - montou-se uma academia - 

LabAcademy em torno do modelo de competências de um modelo global para desenvolver as competências 

funcionais (Treinamentos presenciais e Virtuais). 

 

4) Cultura, comportamento 

e comunicação 

Requer comportamentos importantes na cultura de inovação supervalorizada - conversar com todo mundo, 

empreendedor, interessado, colaborando com todos. A empresa não quer o super-herói que vai trabalhar 

fechado para me trazer solução, porque isso é um veneno. Você diminui bastante a probabilidade de você de 

fato encontrar soluções e envenena o sistema. Todo mundo começa a se proteger e não se comunica. Então, 

esse é um tipo de comportamento que a gente estimula o tempo inteiro. Tem que fluir, ter mecanismos de 

muito boa comunicação e colaboração. Tem a ver com Cultura de práticas e Cultura do ambiente. E como 
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reforça esse tipo de comportamento. Reconhecimento é uma prática que fortalece, vitamina o processo. Peer 

Recognition da 3M. A gente busca a pessoa que deu a melhor ideia para os outros. Quem fala são os outros 

que recebeu a ideia para indicar para o reconhecimento. Existe uma cultura de inovação e uma liberdade de 

criatividade para você não ter fronteiras, não ter limites. Inflexibilidade ética no comportamento esperado das 

partes tanto comercial como também técnico. 

5) Combinação de 

competências 

Identificar o seu conhecimento de sua competência - pensando o futuro e na oportunidade de inovação tenho 

que buscar novas competências que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas. Modelo da diversidade baseado 

na competência core da 3M que são as plataformas tecnológicas (46 plataformas). Combina tecnologias (igual 

na tabela periódica) para formas produtos, novos produtos. Razão da diversidade. De um lado competência 

core em tecnologias com atuação em vários mercados trazendo demandas e através dessa combinação das 

tecnologias são gerados novos produtos. A gente sempre separa o que está por dentro do processo, dentro dos 

projetos, tem uma combinação e o que está na forma de como a gente faz também. A forma como a gente faz 

também evolui, então os projetos evoluem, mas também tem a forma como a gente faz também evolui, a 

gestão evolui. Convergência atual de tecnologia é combinar eletrônica com materiais por exemplo. A 3M tem 

um histórico de plataforma tecnológica no desenvolvimento de materiais de tecnologias de processamento de 

materiais e de tecnologias de métodos analíticos. Eletrônica, integrar eletrônica com materiais é uma coisa 

mais recente que a gente tem muita oportunidade de trabalhar e trazer conhecimento externo. Na realidade o 

grande desafio é de você encontrar uma oportunidade de inovação que seja viável. Onde a probabilidade de 

sucesso de você fazer isso seja legal, de ser uma probabilidade, um grande desafio é esse dentro de nossa 

empresa. 

 

6) Competência 

complementar, pessoas, 

tecnologias ou projetos 

Dois caminhos: 1 - achar a competência complementar e aprender para internalizar e, 2 - achar a competência 

complementar e continuar colaborando. Competências complementares contribui para viabilizar projetos. A 

partir daí eu vejo se tenho as competências para esse tema ou não. Se não tiver vou atrás dela. A gente vai 

entendendo o que a gente precisa de competência complementar para realizar nosso projeto, as iniciativas. É 

mais forte porque você tem um olhar externo sobre o que está sendo feito, tem impacto no projeto e na cultura 

da empresa que são oportunidades que refletem na receita geradas pelos produtos e serviços. A gente vai 

buscar as competências na medida que a gente vai buscando onde a gente tem algumas deficiências. Aí que a 

gente tem a conexão com as oportunidades de open innovation. Cuidar com algumas condições de contorno ao 

abrir portas. No processo de inovação tem que ter controles para abrir as portas da inovação, como o de PI é 

um controle. Uma forma simples é estabelecer conexão com determinadas Startups que tem a solução para 

estas competências complementares que a gente precisa. Tem a patente publicada, é um encaixe, acoplamento 

perfeito. Eles têm o que a gente precisa, eles têm a patente, é propriedade deles, indiscutível, não é uma 

dúvida que você vai levar para frente, aí é uma questão de sentar na mesa e discutir o modelo de negócio, e 

ver o que vai ser feito, e pode ser desde uma prestação de serviço, até a uma eventual compra dos direitos 

dessa patente. A oportunidade de open innovation está na integração de materiais, em complemento de 

materiais, tecnologias, plataformas. Benefício em open innovation: competência complementar para as duas 

partes. É benefício se conseguir trazer esse complemento, oferecer uma solução que o mercado ainda não tem, 

é por isso que a gente vai estar fazendo isso para inovar, ganhar vantagem competitiva e trazer retorno, gerar 
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valor. É complementar porque nos traz conhecimento em tecnologia do que nós precisávamos e é 

complementar por outro lado por conta da exposição do potencial de alavancar retorno desse conhecimento 

nessa conexão com a outra parte. Velocidade ao mercado é um fator muito importante que é um benefício. 

Vantagem em OI: vantagem vai na linha da velocidade, a parte de integrar alguma coisa complementar ao que 

você já tem. A gente precisa ter uma empresa que tenha empreendedores. Eu acho que um fator de sucesso 

nesse caso é a abertura e espaço para criatividade das pessoas. Eu acho que assim, quando esse acoplamento 

acontece daquela forma estratégica e complementar e tudo mais, se você não tiver uma cultura de colaboração 

e de abertura, de flexibilidade e tolerância a erro para coisa fluir, não vai funcionar. O que eu incorporo para 

inovação aberta é como fazer isso com parceiros, é agregar esse olhar de como eu faço, eu complemento com 

a parte técnica e na gestão eu incorporo um jeito de fazer que contemple um parceiro. O olho, o foco está em 

coisas complementares. Buscar complemento ao material. Trazer competência para ter vantagem competitiva. 

7) Formas de 

relacionamentos 

 

 

Não existe a transição de um projeto de fechado para mais aberto. O que existe é transferência de 

conhecimento e da tecnologia ao longo do projeto. Melhor potencial de inovação é que venham aberto, 

mesmo em colaboração. Se quiser ter Propriedade intelectual nos moldes dos EUA tem que contribuir 

intelectualmente no projeto. Para Natura é uma premissa o líder do projeto colaborar com o parceiro externo. 

O grande aprendizado está em entender que a academia e a indústria podem produzir pesquisa e 

desenvolvimento individualmente e em conjunto, sem estereótipos. Capacidade de aprender a trabalhar na 

adversidade e saber colaborar. Capacidade de saber se colocar no lugar do outro para entender o valor que está 

sendo gerado para o outro. Capacidade para identificar perfis (professores, funcionários) que saibam trabalhar 

de forma colaborativa. Para Natura, desde a obra de Chesbrough teve evolução. O olhar não é só tecnologia, 

não é só transacional. O Chesbrough fala de colaboração, mas fala menos do que o necessário, que para a 

Natura, é fundamental. Para a 3M a colaboração faz parte da cultura de inovação que extrapola para inovação 

aberta. No ecossistema inteiro tem que ter muita fluidez e muita colaboração. Para obter inovação de 

determinado produto/projeto, a troca de informação tem que circular em todo ecossistema, quanto mais 

acontece, maior a probabilidade de encontrar a solução, e isso só acontece com a colaboração. As empresas 

valorizam o conhecimento específico, mas devem valorizar o que colabora com o meio. Essa vitamina ocorre 

em inovação aberta. É um time que olha para tudo e orienta os pesquisadores, então tem um pouco de você 

estruturar a base depois deixarem as coisas rolarem. Envolve-se no que é mais complexo. É isso que para mim 

é um aprendizado importante. Muitas vezes, a referência no mercado não é alguém que está habituado e que 

queira trabalhar com empresa, na verdade, não adianta trabalhar com esse ator a gente acha melhor procurar 

um ator que não seja o primeiro em reconhecimento, mas que esteja disposto, que queira trabalhar com a 

gente, aos poucos ele pode virar o primeiro. Quando a gente abriu uma nova chamada eu incorporo esses 

aprendizados. A máquina de prototipagem a gente está saindo da segunda, a gente incorporou uma série de 

aprendizados da primeira para a segunda. Porque as pessoas já estão aqui dentro e elas mesmos fazem seu 

planejamento, e quando vai para fora, você precisa fazer um planejamento conjunto. A gente agora vai lançar 

um Centro onde a gente está tendo toda uma discussão sobre portfólio que normalmente a gente só faz aqui 

dentro. Porque a inovação aberta não é feita por uma área, é feita por todas as áreas que quiserem. Então, acho 

que devem fazer também é a partir da estratégia ao alinhamento de expectativas, processos bem estruturados.  

Colaboração e aprendizagem 
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Existe um líder do projeto na empresa e na parceria. O líder na empresa faz a aprovação dos estágios do 

projeto internamente. Diferença cultural dos parceiros. Outro aprendizado para nós é que você precisa ter 

processos que ajudem a mitigar riscos, então, a gente hoje tem um time multidisciplinar que orienta para 

parcerias. Esse time não negocia todas as parcerias, a gente entra na negociação quando existe uma 

necessidade institucional, então prioritariamente é com as incertezas. Depende das iniciativas e os tipos de 

cada projeto, que tipo de plataforma utilizar. De acordo com o modo de fazer o projeto, você vai fazendo de 

forma aberta. Pode ser contrato, parceria, colaboração. O fator de sucesso é a abertura de conversar com os 

parceiros. Knowledge - programa de conhecimento e desenvolvimento de parceiros da Natura em 2013. 

QLICAR está embaixo do guarda-chuva de reconhecimento de parceiros de fornecedores de modo geral da 

Natura e o QLICAR é o de inovação. São parceiros de inovação que são avaliados e reconhecidos dentro 

desse programa. Hoje a gente tem essas quatro grandes frentes - QLICAR, Natura Campus, Cocriando Natura 

e as Startups que a gente vai lançar um programa daqui a pouco. Trabalhar a relação empática. Focar apenas o 

financeiro não é uma boa parceria. Com empresas via de regra só se é demandado, se não a gente não entra 

nas negociações, mas a gente orienta sobre PI, sobre proximidade de fomento. Necessidade de 

estabelecimento e construção de competências para fazer parceria. Competência para desenvolver diretrizes, 

políticas claras, normas internas que facilitam o estabelecimento de parceria. Vai depender do que a empresa 

estiver fazendo - ser mais técnico, consumidor com uma visão de consumidor, canal de vendas com o olhar 

tanto do consumidor como da parte comercial. Capacidade de conectar com o pepiline de projetos. Várias 

iniciativas surgem para abrir portas para inovação aberta.  

 

Com universidade mais cooperação e com empresas cooperação e desenvolvimento, como comprar. A base 

tecnológica tem temas que a gente opta por trazer para dentro. Relacionamento de estratégia de geração de 

valor é muito importante que tudo seja pré-definido, traçar os contornos. Teve temas que eram feitos fora e 

que a gente acabou trazendo para dentro. Bem Estar é um deles que a gente fazia muito só com parceiros, a 

gente trouxe uma parte para dentro e agora a gente está com uma estruturação maior com esses centros de 

pesquisa. Centro de pesquisa aplicado ao Bem Estar. Esse é um exemplo daquilo que a gente fazia mais fora, a 

gente incorporou uma parte, mas continua fazendo em parceria. A gente tem alguns temas sim que justamente 

nesta discussão na estratégia a gente discute o que a gente quer trazer para dentro e o que a gente não quer, o 

que a gente quer deixar fora da empresa e cooperar. Acho que toda parte de biodiversidade, por exemplo, a 

gente construiu uma parte que não existia no mercado. A gente foi construindo e construindo sempre em rede 

também com outros atores. Então, tem diferentes temas que foram sim incorporados. 

A gente ampliou o nosso modelo lançando o programa Cocriando Natura que é cocriação com os 

consumidores, ele começou em 2012 com uma rede mais fechada e depois a gente foi abrindo em 2013. Em 

meados de 2013 a gente lançou o programa com consumidor, entendendo que a gente precisava ampliar o 

nosso olhar. O Natura Campus também em 2011 abriu um pouco mais para que empresas, pesquisadores, 

áreas de P&D de empresa também começassem a interagir, não só universidades também, principalmente nos 

desafios que via de regra a resposta mais rápida geralmente vem de empresas. Pressupõe valor compartilhado, 

 

Estabelecimento e construção 

de parceria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes 

 

 

 

 



202 

 

trabalhar uma relação empática, A parceria tem que ter o olhar do que é valor para o outro. Universidade - 

publicação, combina políticas e regras. O valor tem que ser gerado para a rede, para os stakeholders dos 

programas e dos projetos. Achar os professores, as pessoas, pesquisadores que tenham um perfil para trabalhar 

de forma colaborativa. A gente usa muita inteligência de redes com esse olhar, onde e como a gente acha e 

como a gente ativa essa rede. Hoje a gente fala de uma inovação aberta em rede e cada vez mais a gente está 

trazendo empreendedorismo perto dela. Teve algumas evoluções ao longo do tempo que não sei o quanto 

estava mapeado até pela própria academia, mas na indústria isto cada vez fica mais claro. Acho que existe 

uma evolução importante do tema, dos conceitos de inovação aberta. 

Fazer com o fornecedor - portas de inovação aberta. Eu vou achar pronto e vou comprar. O mais normal do 

comprar que a gente fala, é fazer com o fornecedor, na verdade não é que eu estou comprando ou licenciando 

alguma coisa, que o licenciamento de regra no Brasil é bastante complicado. A gente até já licenciou uma 

tecnologia da USP, mas quando a gente tenta licenciar coisa de fora, a gente já teve projetos que morreram 

que, pelo nosso contexto aqui de propriedade intelectual, é muito difícil. A gente tem procurado caminhos 

mais é bastante difícil. Se você entra no OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) vai ver que 

os licenciamentos, ou eles são gratuitos para entidades sem fins lucrativos ou são licenciamentos dentro de um 

grande grupo, então, fazer licenciamento entre empresas é bastante raro. Esse é o contexto que a gente tem. 

Uma outra porta de entrada importante é através dos fornecedores. Em 2014 foram 23 eventos organizados 

com fornecedores. Em 2015 31 eventos com Basf, IBM, NATURA e outras empresas. São eventos preparados 

de inovação aberta onde a gente define alguns temas, a gente teve mesas nesse encontro. Cada mesa tratou de 

um tema, então nós lançamos os desafios. O fornecedor vem aqui fala algumas soluções. Para este tipo de 

problema a gente tem tais tecnologias que podem interessar, essa é uma das formas.  
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8) Inovação aberta como 

alternativa estratégica 

 

É a forma como a gente vai conseguir oferecer uma solução que alavanca ou não uma oportunidade de 

inovação aberta. A gente não está aqui para fazer inovação aberta. A gente está aqui para fazer inovação. Se a 

melhor forma de viabilizar ela é via inovação aberta, beleza. Eu preciso conhecer de inovação aberta para ter o 

olhar sobre a estratégia. A gente enxerga que inovação aberta é uma das gestões que a gente tem dentro do 

nosso processo de inovação. E a gente diz que tem a gestão de inovação aberta e que ela é transversal ao 

processo. Então, para nós, inovação aberta por um lado é uma escolha estratégica da empresa. Então a gente 

diz que é uma das estratégias de como inovar é a inovação aberta. O que acontece com inovação aberta é que 

ela faz parte do nosso processo de inovação, a gente entende que tem sim fluxos e processos que acontecem 

para essa gestão acontecer ao longo do processo e no planejamento estratégico ela está explicitada. 

Competências criadas/desenvolvidas: como colaborar, e a partir da colaboração - competência de rede, como 

estabelecer parcerias, como estabelecer contratos, como estabelecer propriedade intelectual, como estabelecer 

Financiamento e Fomento (Funding). A gente aqui não enxerga que inovação aberta é um processo. A gente 

tem processos e fluxos que são específicos para viabilizar a inovação aberta. Acho que todas as competências 

do processo de inovação são relevantes para fazer inovação aberta. Eu preciso ter todas as competências 

técnicas, preciso ter competências de gestão, são todas relevantes para a inovação aberta. Para nós inovação 

aberta não é um processo, então, as ferramentas que são usadas são as ferramentas do processo de inovação. O 

que nós temos são algumas adicionais, por exemplo, em propriedade intelectual eu tenho algumas ferramentas 
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específicas. Para esse time de orientação para parcerias eu tenho ferramentas específicas é que são muito mais 

para compartilhamento de conhecimento, para diretrizes e para o monitoramento, para o follow-up das coisas 

que acontece. Outra ferramenta são as plataformas para o público externo - Natura Campus, Cocriando 

Natura. Agora nas Startups a gente vai ter também uma porta de entrada. Isso é uma ferramenta específica de 

inovação aberta. Não existe uma ferramenta interna de gestão do relacionamento com a empresa externa de 

inovação. Isso vai se dar dentro de um projeto de inovação. A gente tem que entender que no nosso processo 

de inovação é de oportunidade de fazer a inovação aberta. Então, quando a gente estabelece a nossa estratégia 

de inovação, a gente diz que estabelece a partir das prioridades, as vezes a gente faz uma discussão do que a 

gente chama de modos de atuação, que é o que a gente vai fazer e de que forma. Depois a gente fala muito de 

alinhar bem as expectativas, então ter clareza de expectativas e isso a gente olha como uma solução para isso, 

a gente olha para você estabelecer processos e fluxos, estruturar processos e fluxos de uma forma bem-feita 

para que o negócio flua. O processo de gestão que a gente tem na realidade é de gestão de um projeto de 

inovação. Ele está acontecendo na forma de funil – Stage Gate. E a gente tem porta aberta para entrada de 

soluções em qualquer momento do processo de gestão do projeto. Dificuldade muito grande de métricas. As 

vantagens, a gente acredita que consegue ter uma inovação mais relevante e você consegue construir 

diferenciação com isso, mas não é fácil. Vantagem vai na linha da velocidade, a parte de integrar alguma coisa 

complementar ao que você já tem. Não há uma desvantagem, mas são cuidados no estabelecimento desse 

contrato de trabalho, faz parte do processo. A gente tem que escolher onde vai fazer a inovação aberta, até que 

ponto e com quem. A gente se baseia muito naquele, colaborar, fazer, comprar, não nessa ordem exatamente. 

Bom, se eu vou fazer, eu vou fazer mais internamente, não obrigatoriamente é completamente fechado. Hoje 

tem coisa que a gente já optou por não fazer dentro da empresa, e que muitas vezes pode até ser uma prestação 

de serviços, mas ela tem contribuição intelectual e isso para nós também é inovação aberta. Só prestação de 

serviços transacional simples rotineira que não é vista como inovação aberta. O desafio maior é você ter uma 

estratégia de inovação que te aponte o caminho e aí sim, você vai abrir as portas para open innovation que te 

interessa. 
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APÊNDICE D – Segundo roteiro de entrevista na empresa 3M e Natura – método focus group.  

Roteiro de entrevista para segunda coleta de dados pelo método focus group 

I) Introdução: Esta pesquisa estuda como as capacidades dinâmicas são desenvolvidas pelas empresas para utilização no processo de inovação aberta analisado sob o ponto 

de vista dos gestores. 

Entrevista nº 2 - Empresa Natura Data: 27/06/2016  Empresa 3M Data: 28/06/2016  Meio/condições de realização da entrevista: Local 

 

Esta pesquisa faz parte da Tese de doutorado do aluno Edson Rodrigues de Aro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

Programa de pós-graduação em Administração de Empresas, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez, cujo tema é Identificação e Desenvolvimento de Capacidades 

Dinâmicas no Processo de Inovação Aberta. 

Obrigado por participar desta pesquisa.  

 

Objetivo do Estudo 

O objetivo principal deste trabalho é compreender como e quais capacidades dinâmicas são relacionadas a inovação aberta. 

Problema de Pesquisa 

De que maneira capacidades dinâmicas se relacionam na inovação aberta? 

A entrevista é composta por perguntas abertas com questões semiestruturadas, de forma que o indagado possa nos fornecer informações relevantes sobre as 

instituições. O roteiro da entrevista aborda os seguintes tópicos:  

 Capacidades dinâmicas, 

 Inovação aberta. 

 

Orientações para a entrevista: 

 A entrevista é composta por algumas perguntas sobre capacidades dinâmicas para a inovação aberta a partir dos significados dos respondentes. Inicialmente, o roteiro 

de entrevista é composto por 12 questões abertas. O tempo estimado de duração é de 1h. 

 O entrevistador deve estar atento a fontes adicionais de informações como relatórios e documentos relativos ao tema de pesquisa. 

 Na entrevista solicitar aos entrevistados o feedback com relação à entrevista. 
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 Caso, em alguma pergunta os entrevistados não responderem de forma satisfatória, solicitar que eles comentem um pouco mais a respeito do que foi perguntado. 

 

III – PERGUNTAS ABERTAS  

1. Qual é a abordagem estratégica da sua empresa que abre as portas para uma oportunidade de inovação aberta? 

 

2. De que maneira a capacidade de análise de construção de tendências e de estratégias influencia a inovação aberta? Busca de sinais e tendências, sintonia estratégica? 

Que capacidades além destas são relevantes? 

 

3. A capacidade de interpretar recursos que possui e não possui é uma capacidade que influencia a busca pela inovação aberta? Comente sobre isto. 

 

4. Que influencia a gestão da inovação aberta causa na capacidade de investimentos e na competência tecnológica da empresa? 

 

5. Fale sobre a inovação aberta como gestão do processo de inovação? Comente sobre as capacidades necessárias ou desenvolvidas nesta gestão? 

 

6. Comente sobre como a inovação aberta influencia o ecossistema de inovação? 

 

7. Fale sobre a capacidade de mapear parceiros e de interação no ecossistema de inovação? Tem outras capacidades relevantes relacionadas a inovação aberta nesse 

ecossistema? 

 

8. Fale sobre as formas de relacionamentos no ecossistema de inovação e as consideradas específicas, ligadas a inovação aberta. (Colaboração, redes, parcerias, 

contratos e licenciamentos, cooperação e o conhecimento gerado). 

 

9. Como a inovação aberta no ecossistema de inovação da empresa influencia no desenvolvimento de capacidades/competências da empresa? Pode citar algumas delas 

mais relevantes que foram desenvolvidas? 

 

10. Comente sobre inovação aberta como competência complementar? Pessoas, tecnologias, projetos, plataformas. 

 

11.  Fale sobre de que maneira a gestão da inovação aberta influencia na cultura, comportamento e comunicação e nas estratégias de inovação da empresa? 

 

12. A capacidade de combinar competências é importante para a inovação aberta? Comente sobre isso. 

  

Você gostaria de acrescentar alguma informação adicional. 
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APÊNDICE E – Segunda entrevista na empresa 3M e Natura – códigos e narrativa da transcrição 

Códigos Narrativa das entrevistas 

Categoria 1 - Inovação aberta 

como alternativa estratégica 

Eu não consigo separar o que é a gestão da inovação aberta, eu não consigo, para mim é igual. Inovação aberta, quando falo aberta 

fornecedor, porque aberta todos os outros são, sempre tem um cliente envolvido, é a mesma tratativa, a única coisa que a gente pode 

trazer de conhecimento de uma nova frente de conhecimento nosso. Olha, estamos sabendo agora que desta família de produto de nano 

partícula porque achamos um cara que incorporou um produto nosso, pode que legal, isso pode pensar a ser, faz um deployment para os 

outros laboratórios, mas é isso. Não tem uma gestão diferenciada. 

Eu acho que como eu estava falando no começo não existe uma gestão da inovação aberta em específico, dedicada. Eu sou um gestor de 

inovação aberta, ele também, ela também, mas não só, quando vejo que não tenho o recurso internamente eu vou buscar externamente, 

potencialmente. Então, não tem assim, não tem um outro grupo que vai cuidar da parte externa, como contrato com universidade, nós 

não temos isso, é na gestão de cada projeto, é bem descentralizado. 

Parte de inovação aberta é um dos componentes de todo programa de inovação que a gente tem, de todas as atividades de inovação que a 

gente tem. Não tem na minha visão um gerenciamento para inovação aberta diferente do que eu tenho para outras coisas. Então a prática 

é a mesma, é meio que difundido em todo mundo da empresa, não é exatamente igual para todo mundo, mas tem uma espécie entres 

aspas um gesso, para você seguir um certo procedimento. Cada um tem sua versão diferente, velocidades diferentes, projetos e fases 

diferentes, então, mas assim, não tem nada assim, exclusivo, ou seja, para inovação para tudo, não tem. 

Isso foi criado na 3M ao longo da história dela, aqui no Brasil faz 70 anos, foi criado ao longo dos anos. Nunca ninguém falou vamos 

criar um departamento tal, foi naturalmente crescendo.  

Está internalizado, exatamente. É uma habilidade internalizada, você vê essa habilidade já internalizada pelas pessoas. Não é que 

diminui o grau de dificuldade de se lidar com inovação aberta, mas já é internalizada, já sabem que vão lidar com essas dificuldades, e 

elas tem as ferramentas necessárias para escolher o caminho para executar o projeto. Pode ser uma coisa mais simples, e mais curto 

prazo, como pode ser uma coisa mais complexa, mas vai demorar um pouquinho mais para chegar lá. 

Usar essas ferramentas, são ferramentas internalizadas do próprio processo de inovação, daquele projeto. 

Quando tem uma inovação aberta que vou fazer um contrato, a única diferença que eventualmente possa surgir a necessidade de se fazer 

um acordo de confidencialidade entre as partes, mas acho que é o único diferencial que vejo, que é obviamente, o que não for 

internamente, não precisa fazer isso. 

É específico para tratar daquele assunto, então você faz um acordo para tratar daquele assunto, olha, nós não falamos disso, vamos falar 

disso sobre esta proteção do acordo. 

Então, é mais ou menos, é mais do mesmo, como a gente não tem um modelo separado, ele está no pacote daquilo que a gente comentou 

agora, não tem um diferencial, o diferencial é aquele lá, acordo de confidencialidade quando necessário, o resto é tudo exatamente igual 

no processo de inovação. Nós temos dois processos de gestão de inovação, um que é o NPI, produto, e o NTI, de tecnologia. Geralmente 

o de tecnologia ele é mais internalizado que externalizado, porque a gente tem bastante cuidado com as nossas tecnologias. Então, é um 

pouco diferente, mas os dois tem o mesmo modelo, os gates, o usual. Então, assim, dependendo de cada projeto tem dentro da gestão 

deles o que todo mundo sabe, é igual para todo mundo. Eu vou abrir um projeto que é uma classe 5, que é um projeto radical, estava 

fazendo uma apresentação igual ao um projeto não radical, claro que o escopo de um é diferente do outro, é evidente, mas o modelo 

mental, o modelo de gates, as entregas, os deliverys, são a mesma coisa, tudo igual. 

Inovação aberta eventualmente quando o caso exigir. A gente não tem, vamos falar agora por exemplo de inovação aberta, não. 

Imagine um funil, que é o nosso funil de inovação, com todos os gates, deliverys, ele é interno, dependendo da necessidade do projeto 
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você vai ter injeções externas no funil, mas na hora que ele entra no funil não tem nada de diferente. Tudo o que a gente vai fazer dentro 

do projeto com inovação aberta é igualzinho, existem condições e contornos que a gente tem que traçar para fazer essa entrada, 

propriedade intelectual, confidencialidade, entender a legitimidade desta propriedade, desse conhecimento que vem de fora que a gente 

sempre se debate e tudo mais. São condições de contorno, não é uma gestão, condições de contorno que a gente tem que tratar para fazer 

essa entrada, hora que entrou, o funil vai ser o mesmo. 

Então, isso tem a ver com o ecossistema, então a gente tem que ter um olhar de diversas pessoas que estão envolvidas com o projeto e 

cada uma vai sinalizar para mim pode seguir em frente desde que siga essas condições de contorno. Da manufatura vai colocar as 

condições que é o mínimo que vai atender as necessidades dela, a qualidade vai falar o mínimo que o fornecedor tem que entregar para a 

gente, tem que estar dentro dessa listinha de desejos que o desenvolvimento vai dizer qual é a listinha de desejo, cada um vai colocar 

suas necessidades, e aí o projeto, o ecossistema como um todo vai conviver em harmonia nesse sentido. Ah, esse não entrega 100% da 

lista, essa parte aqui ele pode tentar melhorar para a gente, se fosse o caso, mudasse, vamos tentar, realmente é importante para você 

então é preciso que você tenha um mínimo de adequação para o sistema. Então, todos esses players do ecossistema estão sinalizando o 

tempo inteiro, olha essas são nossas necessidades, e quando a gente vê essa sinalização, nos gates, para partir para um gate de conceito 

eu vou identificar qual que é o diferente que precisa acontecer para aquele projeto ser relevante, ser inovador, mas ele não precisa estar 

robusto o suficiente, aí a medida que ele passa do conceito para uma fase posterior a gente vai amadurecendo.  

A inovação aberta eu posso compreendê-la como uma alternativa estratégica, o termo é esse, como alternativa estratégica, e a gestão é da 

inovação como um todo.  

E aí vou ter ferramentas da própria inovação e onde ela vai no próprio ecossistema, vou ter os contornos nesse ecossistema direcionando, 

e se tiver uma situação de inovação aberta é até o momento de aparar esse contorno, depois ele cai dentro do que inovação do funil, ele 

segue no próprio processo de inovação normal.  

A inovação aberta está dentro do processo de inovação. Acho que só reforça o que a gente já tem como capacidade no processo, porque 

você não está fazendo sozinho. Você precisa ter um olhar sobre o que você está fazendo aqui dentro de casa e mais o que está sendo feito 

fora. Acho que é uma questão de talvez estar muito mais perto e ter uma visão melhor do que está acontecendo do que não está dentro da 

sua casa para você conseguir o que você prometeu para que o seu processo realmente seja entregue. A gente costuma falar, a gente reduz 

o risco, tem uma série de questão compartilhada, se aquele modelo está gerando valor para todo mundo que está envolvido, todo mundo 

vai estar tão empenhado naquela entrega, todo mundo faz parte daquele projeto. Mas acho que é importante esse olhar de que tem uma 

parte que roda fora da empresa, então para mim tudo que acontece dentro do processo, as capacidades necessárias no processo de gestão 

da inovação com esse olhar que tem várias dificuldades que não está aqui, então como a gente faz a gestão disso. Tem que ter a 

proximidade com o parceiro, tem que entender como que acontece os processos dentro do seu parceiro. Isso tem que estar bem 

contemplado para que rode tudo bem no processo de inovação internamente. 

Acho que só reforçar que quando você está interagindo você precisa alinhar dentro de casa, porque a Natura é uma só, então exige um 

esforço integrador muito grande com todas as interfaces que vão interagir com esses parceiros externos, então uma das capacidades 

realmente é, é uma capacidade no sentido mais integrador, mais estratégico de conseguir alinhar internamente, garantir esse 

relacionamento. A gente fala muito de gestão de relacionamento aqui, porque é isso que garante você ser sustentável na inovação aberta. 

Você precisa começar bem, conduzir e terminar, terminar no sentido de um projeto, de uma iniciativa que demanda muitos cuidados. 

Isso a gente vem aprendendo ao longo do tempo tentando aperfeiçoar, tem todo um esforço grande que é feito no pensar da inovação 

aberta, mas só se dá na prática quando você faz isso integrado com as outras áreas da empresa, garantindo que o seu relacionamento 

externo seja íntegro. 
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Cod1.1 - Capacidade de análise de construção de tendências e de estratégias 

 

A gente tem algumas táticas para analisar as megatendências. A megatendência do Brasil é diferente da megatendência dos Estados 

Unidos, a megatendência da 3M do Brasil é diferente da megatendência da Natura, então você analisa o mercado que está inserido. 

Então a gente faz isso, mas não faz isso para a inovação aberta, a gente faz isso para tudo. Imagine que inovação aberta é um dos 

pedaços, a gente pode eventualmente não fazer nada de inovação aberta nos princípios do projeto, mas sim, a gente faz, tem 

megatendências analisada, declarada internamente, a gente sabe qual é a megatendência que a gente tem que dar um drive um pouco 

mais fechado nessas cinco megatendências, mas assim, aquilo que eu falei, não sei se você tem coisa diferente, não é específico para 

inovação aberta, é do todo. 

A inovação aberta faz parte de todas as atividades do nosso dia a dia. Então, megatendência eu posso olhar, por exemplo, em um 

determinado momento para me ajudar a tomar decisão. Aí eu quero observar para aquela decisão como aquela megatendência pode me 

influenciar, a partir do momento que eu possa abraçá-la e continuar colocando ela no meu dia a dia, ou vou dizer que não tem sinergia 

com o que eu estou trabalhando para esse projeto e vou refutar. Mas a gente tem como mapear, a gente tem as megatendências 

priorizadas pela 3M Brasil, tem as megatendências para os próximos anos 3M mundial e tem as megatendências de várias fontes 

diferentes que a gente mapeia para saber elas estão sendo seguidas ou não pelo mercado. Então, esta megatendência pode ser uma 

tendência tecnológica, pode ser uma cor que ela pode refletir melhor em um determinado produto, ou uma determinada característica da 

cultura local, a gente vai mapeando. A cor também pode refletir na América Latina, não só no Brasil, já aproveito para inserir no projeto 

um pouquinho mais globalizado. 

Vou te dar um exemplo de megatendência, é uma montadora, para mobilidade urbana, essa é uma megatendência, o que isso reflete na 

montadora? Os carros têm que ser mais econômicos, mais tempo no congestionamento, ser mais divertido, etc. Isso é uma coisa para o 

carro, e para o cidadão? E para a prefeitura? É uma outra coisa. 

Então, dependendo de cada projeto, a mesma vertente tem necessidades completamente diferente, depende do que estamos falando do 

projeto. Um projeto para uma montadora é uma coisa, um projeto para sinalização de corredor de ônibus é outra coisa completamente 

muito distinta, mas os dois estão na mesma megatendência. Os dois podem ou não ter inovação aberta, depende de nossos recursos. 

Dar um outro foco aqui também, historicamente a gente já teve parceria de inovação aberta que geraram novas formas de fazer negócio 

aqui dentro, por exemplo 3M Services. A gente teve um projeto que foi a troca da bandeira do Banco Real pelo Santander em 2011 que a 

gente teve inúmeras parcerias de execução desse serviço. Então você pergunta aqui como a inovação aberta influencia no 

desenvolvimento de capacidades, competências da empresa, essa experiência gerou um olhar de oportunidade muito mais amplo do 

mercado de oferta de serviços por uma experiência específica de um projeto que a gente teve parceria com várias empresas, decidiu-se 

criar a 3M Services, um outro CNPJ da empresa que é um centro agora que desenvolve competência de ofertas de serviços que tem 

portas abertas para várias divisões de negócios. Se uma determinada inovação de negócio quer fazer um projeto de oferta de serviço, bate 

na porta desse departamento novo e ele já tem lá pessoas específicas dedicadas para isso. Ou seja, é uma experiência passada de 

inovação aberta que influenciou na formação de uma nova unidade nossa chamada 3M Services. Isso pode acontecer, dependendo da 

intensidade, abrangência que essa competência externa tem no nosso meio.  

Por exemplo, estamos fazendo os projetos que tem a 3 a 4 anos atrás ligação com o desenvolvimento de software, contrato externo, mais 

um projeto, contrato externo, essa análise de tendência vai ter mais, desenvolve competência, hoje tem lá na 3M duas pessoas dentro do 

laboratório que são engenheiros de software, desenvolvem software. É feito um trabalho de prototipagem, faz a parte da humanização do 
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protótipo, Interface Human Tecnical. Então, imagine o seguinte eu tenho um produto que é global, mas quando ele chega aqui no Brasil 

ele tem uma certa dificuldade de aceitação, porque está sendo difícil de aceitar, porque precisa ser adaptado para o uso ou para cultura 

local. Então como é que eu identifico essa relação de melhoria de acrescentar novos fatores de produto que fizeram que ele fosse melhor 

aceito ou não. Então, é o Interface Human Technical, eu avalio como o meu usuário vai utilizar o produto e acrescento características 

para ele. Não estou desenvolvendo produto novo, eu estou pensando no que o meu usuário pede pelo ambiente que ele está inserido, seja 

do que ele está acostumado fazer, ou seja de uma demanda que não foi desenhada no projeto inicial para atender aquela necessidade 

dele. Aí que tipo de competência preciso para isso, então é design thinking trouxe a observação do usuário, entender qual é o problema, a 

dor que ele está manifestando e que não está sendo atendido, e no meu caso particular, a questão da mecânica de fazer um redesenho, ele 

precisa ter uma adaptação física para atender uma nova realidade. Mas a adaptação que está demandando não é física, é eletrônica, onde 

está tudo no mesmo grupo, então é um outro especialista que vai fazer a adequação para aquela necessidade que foi mapeada. 

Muitas vezes, a competência seja a pessoa, já tem aqui, ela está alocada em um outro projeto porque precisou da dependência daquela 

competência mas para uma outra dependência, para uma outra necessidade que foi mapeado. Então, essa capacidade de trabalhar com 

projetos, fala assim, agora a gente demanda mais do que você, você tem uma atuação pontual. Às vezes aquele projeto você já 

contribuiu, já pode estar à disposição para outra necessidade. A mesma coisa da observação, você está vendo aquela demanda que está, a 

dor está sendo sinalizada e se o mercado já tiver reagindo e mostrando uma solução para aquilo também tem que ter essa força, essa 

fortaleza de propor soluções a frente para aquilo que está sendo mapeado. 

Isso aconteceu porque foi identificado uma oportunidade de negócio via tendência de elaboração de um plano estratégico que sinalizou 

uma deficiência. Ai sim a gente passa a ter uma atenção melhor. 

Outra coisa que eu comentei anteriormente, dependendo do seguimento de atuação a intensidade e a relevância da inovação aberta ela 

varia demais. Então, na área de telecomunicações ou de tecnologia da informação, software, você tem uma riqueza enorme de gente 

fazendo aplicativo e desenvolvendo coisas diferentes e tudo mais. É muito rico, talvez, montar uma estratégia específica de inovação 

aberta para tentar entender tudo isso que está acontecendo. Na área de materiais, você não encontra 50 pessoas que tem um reator 

químico em casa para fazer um síntose de acrílico. Não é assim que funciona, o desenvolvimento tecnológico requer tempo, tremendo de 

um investimento e tudo mais, então, a gente tem que ser muito mais seletiva no que a gente busca. 

Acho que se pensar num modelo que a gente captura hoje no planejamento estratégico, primeira etapa desta construção é de fato fazer 

uma análise do ambiente externo para poder conseguir capturar tendências, sinais de temas que são relevantes para inovação da Natura e 

depois disso fazer uma análise interna, depois entender qual é de fato a ambição da Natura em relação aquele tema e o quanto ele é 

relevante para inovação na Natura, entender que competências a gente tem internamente que a partir do olhar para o ecossistema, que 

potenciais parceiros a gente identifica para conseguir construir estratégia de parceria, e entender qual que deveria ser nossa estratégia de 

atuação em cada um desses temas e trazer de uma certa forma direcionamentos de como a gente deveria atuar com diferentes parceiros 

que a gente tem no ecossistema.  

Pensando no modelo, é ter a capacidade de conseguir fazer esse trabalho bem construído, essa construção de tendências até onde você 

consegue enxergar, olhar para isso e traçar, são esses territórios, esses temas que eu quero realmente me aprofundar que vai me 

diferenciar no que a Natura faz hoje e quanto eu tenho disso internamente que eu quero fortalecer dentro de casa ou fora de casa, ai que 

eu vou ter a visão, ou seja, quem está fazendo isso, quem está atuando nesses temas no mercado que pode ser um potencial parceiro que 

pode me ajudar fazer uma escolha para minha estratégia de inovação aberta. Então para mim é bem fundamental, quais outros fatores 

poderiam colaborar. 

A gente tem um planejamento tecnológico e aí existe espaços de oportunidades de agregar competências externas em função de como 
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estamos e daquilo que é, digamos, viável, favorável que seja feito em inovação aberta ou não. Então, tem um processo que é de decisão, 

que a gente chama de modos de atuação, e a partir desse mapa, a gente entende que os nichos de inovação aberta estão nesses espaços 

onde estamos buscando competências fora, então ali a gente investe maior energia, tanto para coordenar esforços internos conectando 

com o mundo externo, bem como entendendo a nossa própria forma de atuar com inovação aberta. Qual é a ferramenta que a gente vai 

usar. Então, só agregaria um pouco esse aspecto. 

Pela diversidade de pesquisadores e de sinergia que a gente tem com os mercados você consegue ao mesmo tempo estar vendo uma 

abordagem de inovação aqui no Brasil e você pode comparar uma boa prática com uma pessoa que está na China, no Japão, que está na 

Europa, você vai vendo como que todo mundo está fazendo esta abordagem no mesmo sistema de inovação. 

Inovação aberta para a gente inclui o cliente. Uma melhor percepção da curiosidade dele. Então, digamos que eu tenha um projeto global 

como a fita para fechamento de caixa que ela tem que ser mais fácil para abrir e fechar a caixa sem danificar a embalagem, você 

desmonta e monta o pacote. O mercado brasileiro usa um tipo de embalagem na parte externa um tipo de verniz, na Europa é outro, nos 

Estados Unidos é outro, Ásia é outro. Então, o mesmo projeto você tem que olhar cada um em termos de inovação aberta qual a 

característica do seu mercado, do seu cliente, você vai perguntar para o cliente, e você faz a parceria com ele, você faz o projeto 

dedicado para ele. E quando você faz um produto baseado no mercado brasileiro, são produtos diferentes, vendo contextualmente parece 

ser a mesma coisa, mas não é. Um adesivo que vai em um produto é completamente diferente do que vai no outro para poder respeitar 

isso. Mesmo que seja o mesmo projeto que seja global ele tem que respeitar a particularidade do mercado onde está inserido e fazer as 

adaptações, é essa parte de inovação aberta onde você inclui o seu cliente. Então assim, é difícil você não encontrar um projeto na 3M 

que não tem um cliente específico, quase dá para falar o nome do cliente. No mercado de consumo, somos 5 mercados, o mercado de 

consumo que é o mercado que vai para a gondola do supermercado, na farmácia, é um público diferente. Claro que você tem que fazer 

uma pesquisa de satisfação no mercado fazendo entrevista com o usuário, mas é uma média da percepção do mercado. 

Quando faz um projeto para o mercado industrial, projeto por exemplo para Embraer, não é para a Bombardier, é para a Embraer, você 

respeita a necessidade do cliente baseado naquele projeto. Então essa inovação aberta você faz com o cliente, para nós é uma prática do 

dia a dia, por isso que nós não temos uma prática diferente. 

A primeira inovação aberta é interna, é esquisito, mais é tanta gente, não conhecemos o que está acontecendo dentro da 3M. Então, a 

primeira inovação aberta nossa é interna. Às vezes você está pensando em buscar alguma coisa externa, mas de repente tem internamente 

e você não sabia. A gente faz uma busca, um indica o outro, aparece um cara lá que resolve o negócio. É muito comum acontecer isso, 

claro, a gente não faz tudo, não vamos exagerar, mas a primeira visão de inovação aberta é aberta para dentro. Se é que podemos chamar 

assim. 

Se eu estou em um estágio de um determinado desenvolvimento, eu posso estar atrás de um outro grupo, então vou fazer uma troca de 

informação com ele, pode ser que daqui há dois anos a situação se inverteu. A gente deu uma acelerada no projeto, a gente passou a 

frente do grupo de um outro país e a gente passa os nossos contatos para aprender com o desenvolvimento que a gente fez. 

Uma outra informação que pode até parecer que estamos falando somente de tecnologia, mas o que estamos falando aqui acontece em 

todos os nossos projetos de inovação. A gente pode estar buscando uma solução tecnológica que a França está mais adiantada, mas a 

área de negócio pode estar enxergando para o México e vendo como marketing trabalhou a introdução do mesmo projeto, ou seja, a 

inovação aberta está acontecendo em todas as dimensões que a gente trabalha na inovação e em 360 graus também, a gente está falando 

de inovação aberta não só a frente da cadeia a jusante mais a montante também, e transversal também, universidades, agências, órgãos 

reguladores, inovação aberta para a gente é aberta de fato. 

Eu diria que ser conhecido, ser uma empresa conhecida tem muita implicação, tem muita relação com sua capacidade de fazer inovação 
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aberta. Porque você vai trabalhar com os outros, os outros precisam conhecer você e querer trabalhar com você. Então, primeiro ponto, 

acho que uma abordagem, a Natura por ter uma marca muito forte e isso não depende de ser inovação aberta ou não. Isso é a marca 

Natura. Isso de certa forma foi um dos fatores que também contribuiu para que a gente conseguisse se desenvolver em inovação aberta e 

rapidamente. Porque a gente passou a trabalhar também na redundância desse fator. Então a medida que as pessoas conhecem a Natura, 

então conhecem agora a inovação da Natura, conhecem o que a Natura oferece ou pode contribuir num processo de colaboração com 

diferentes atores, e, portanto, a gente usa essa abordagem de buscar ser um parceiro de escolha, a gente quer, entende que quando surge 

algo muito relevante, as pessoas vão procurar um parceiro para poder dar a tração para aquilo se desenvolver. E a gente quer ser o 

parceiro, ser o parceiro que captura as melhores oportunidades. Então essa é uma abordagem que a gente poderia falar aqui, que tem a 

ver, que se relaciona com a inovação aberta que vem de um contexto mais amplo de ser marca Natura, de ser conhecida. 

Da natureza também de investir em inovação, investir em inovação de uma forma mais aberta, mais colaborativa, então tem uma decisão 

que a inovação, como veia, como norteador, acho que isso ajuda também. Se fosse uma empresa que talvez não investisse em P&D 

estruturado, uma empresa que está bem consolidada em inovação no Brasil, talvez não chamasse tanta atenção também assim. Isso 

favorece ser um parceiro de escolha. Isso é um complemento. 

Acho que tem uma questão de como a Natura tem como fator importante a sustentabilidade é um dos pilares, sustentabilidade pressupõe 

você envolver e conversar com os stakeholders. Então é uma empresa que é vista falando com muita gente, não só pela inovação, acho 

que isso acaba sendo uma abordagem que auxilia as pessoas entenderem que a Natura é uma empresa que está mais aberta, é nesse 

sentido. 

 

Capacidade de interpretar recursos que possui e não possui. Sim, talvez seja o lugar mais incisivo para isso. Você tem um projeto 

específico lá, digamos que tem que ter por exemplo, desenvolvimento de software e nós não temos a competência, mas aquele é 

fundamental para o projeto, eu vou buscar parceiro para fazer isso, eu tenho uma necessidade de um projeto que eu analisei internamente 

que eu não tenho conhecimento, ou se eu tiver que desenvolver este conhecimento ele vai perder janela de oportunidade, vai demorar 

dois anos para desenvolver, já passou, então não faço, vou buscar. Ai que entra, quando dentro de um projeto, você tem um cronograma 

do projeto que eu quero fazer onde eu vou buscar recursos, é nesse ponto que opa, vejo internamente que não tenho, tem gente que tem 

fora, tem, ok, fora assim, nem na 3M e nem no mundo inteiro (3M mundo) não tem. Acho que o ponto mais assim crucial quando você 

vai falar em inovação aberta é isso. 

Diminuindo um pouco a dimensão pode ser que para o projeto específico não tem dentro daquela equipe uma pessoa com a habilidade, 

então a gente pode recorrer a pessoa que está em um outro projeto para vim fazer parte pontualmente, por exemplo, eu tenho formação 

em mecânica, tem um pessoal que é formado em ergonomia e quando eu preciso de uma atenção focada para ergonomia eu posso somar 

essas pessoas para me ajudar no projeto. Se tem habilidades, multidisciplinaridade dentro da equipe como um todo, mas você pode 

chamar, montar uma equipe direcionada para resolver um problema de não ter a capacidade naquele momento. 

É um recurso como se fosse inovação aberta para aquela equipe daquele projeto, mas para a 3M não é, como um todo, passou dentro 

desta cerca aqui, não é, é recurso interno, mas para as divisões de negócios é uma inovação interna. Inovação aberta internamente. Isso 

acontece muito. 

Por exemplo a design thinking, a gente tem um antropólogo na 3M dos Estados Unidos. Então, eu não preciso ter um antropólogo dentro 

da minha equipe, mas eu posso recorrer ao conhecimento que ele tem e me ajudar em um determinado gap do que está acontecendo. 

Sem dúvida, no contexto que a gente está acabando de falar, isso influencia sim, mas não é simples, porque por mais que a gente como 

empresa sejamos uma unidade, a empresa, mas a gente conseguir ter a precisão exata de qual o nosso estágio do ponto de vista 
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transversal de olhar toda a empresa, enfim, toda a inovação da empresa, é um desafio grande e de integração com as áreas de pesquisa, 

desenvolvimento, para conseguir fazer isso. Então a forma mais prática que a gente encontra é interagindo direto com eles para entender 

quais são as tecnologias ou, digamos, conhecimentos que eles precisam para dar o salto de inovação que a gente está buscando naquela 

determinada área. Se aquela não é uma área que a gente entende estratégica, diferenciadora, não é tão para lá que a gente vai dedicar 

tanta energia, porque há recursos muito limitados para implementar inovação aberta. Você tem um time limitado, e você tem recursos 

limitados. Então, sim, influencia, mas não é trivial ter esse mapa claro dessas capacidades e acho que é uma capacidade em 

desenvolvimento contínuo. Você vai encontrar uma empresa que pode fazer isso muito bem, mas vai ter muito para melhorar ainda, e a 

gente pode achar que a gente tem muito para melhorar, mas já avançou muito. Então, só para dizer que sim, acho que isso é o exercício 

intrínseco de quem está elaborando uma estratégia de inovação aberta, onde nós vamos de fato investir esforços a partir daquilo que de 

fato eu tenho como mapa de competências internas. E lembrar que isso é um pouco dinâmico, porque você tem recursos que também se 

movem, tem uma área que é mais forte em um determinado período, um ciclo de três anos por exemplo. Você tem pessoas que 

fundamentam uma base técnica num determinado tema, e que a gente pode ter uma relativa movimentação disso ao longo do tempo em 

função da própria estratégia da empresa, das pessoas também que podem mudar, tomar decisões de mudar de trabalho. Então isso é 

muito dinâmico também, então não adianta aplicar a uma única forma, um método que você vai garantir que conhece isso. Mas, sem 

dúvida, essa capacidade de interpretar os seus próprios recursos determina uma boa parte de como você implementa a inovação aberta. É 

minha opinião. 

É importante a gente ter essa capacidade, porque quando você está procurando algum parceiro na sua rede você não teve experiência. 

Então é importante você conseguir avançar e ter uma boa capacidade de interpretar esses recursos, porque vai tanto do nosso interno, 

quanto do seu potencial parceiro. Se você já teve alguma experiência você consegue falar um pouco mais, mas quando é um parceiro que 

é novo, totalmente novo para você, você querendo não tem um risco ali envolvido, e você precisa de uma forma de conseguir interpretar 

bem essas capacidades. 

A primeira inovação aberta é interna, é esquisito, mais é tanta gente, não conhecemos o que está acontecendo dentro da 3M. Então, a 

primeira inovação aberta nossa é interna. Às vezes você está pensando em buscar alguma coisa externa, mas de repente tem internamente 

e você não sabia. A gente faz uma busca, um indica o outro, aparece um cara lá que resolve o negócio. É muito comum acontecer isso, 

claro, a gente não faz tudo, não vamos exagerar, mas a primeira visão de inovação aberta é aberta para dentro. Se é que podemos chamar 

assim. 

Se eu estou em um estágio de um determinado desenvolvimento, eu posso estar atrás de um outro grupo, então vou fazer uma troca de 

informação com ele, pode ser que daqui há dois anos a situação se inverteu. A gente deu uma acelerada no projeto, a gente passou a 

frente do grupo de um outro país e a gente passa os nossos contatos para aprender com o desenvolvimento que a gente fez. 

 

Cod1.2 – Conexões de inovação aberta na cultura, comportamentos e comunicação 

 

A cultura é que dá esse alicerce forte para a inovação aberta estar presente o tempo inteiro nas ações. Aqui na 3M é uma coisa 

internalizada que já está dentro da própria cultura. 

A nossa cultura e tudo mais tem uma influência enorme na forma como a gente faz a inovação aberta. Então a nossa cultura fortalece 

demais colaboração, a gente sabe e a gente acredita que inovação vem de colaboração e de diversidade, isso afeta a forma como a gente 

faz a inovação aberta até internamente. As pessoas têm uma predisposição enorme de colaboração por conta da cultura, mas não o 

inverso.  
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E essa questão de a cultura fazer o inverso acontecer é porque ela não te inibe. Poxa, eu queria fazer uma coisa completamente diferente 

de tudo que estou fazendo hoje, mas aí eu vou fazer, mas não estou infringindo os projetos que estou executando? Não, você tem a 

cultura dos 15% que te deixa pensar no novo, no abstrato, no completamente diferente, sem estar se sentindo culpado mexendo em 

alguma coisa que ninguém queria colocar a mão. Então, tem várias coisas na nossa cultura que permite você pensar no diferente, e 

estabelecendo conexões. 

Conexões, internas e externas, então eu quero investir um tempo para fazer meu mestrado, doutorado, eu posso fazer isso dentro do meu 

dia a dia. Então tem as regras que te ajudam a fazer isso, eu preciso de dinheiro para desenvolver um protótipo novo que eu acho que 

pode dar certo, você tem programas dentro da 3M que te permite financiamento para o projeto. Ele vai ser avaliado dentro de vários 

projetos e aquele que tiver um mérito, melhor mérito, vai ter esse patrocínio para fazer esse investimento. Essa cultura não te inibe, ela te 

permite pensar no novo. E isso faz muita diferença, e o inverso não é verdadeiro. 

Essa cultura não é de agora, é de muito tempo. A gente fala de Customer Inspirition Innovation – (CII), que é o foco da inovação aberta 

com o cliente. Nosso CEO fala disso o tempo inteiro. Tem a palavra agora, Customer Force o tempo inteiro, é isso que energiza todo 

mundo de encontrar a oportunidade de estabelecer conexões externas para trazer oportunidade.  

O nosso CTO está vindo em agosto fazer review, então uma das coisas que a gente tem que mostrar para ele já está na agenda, são os 

principais CII, os principais projetos de Customer Inspirition Innovation, saiu uma coisa diferente que foi inspirado no cliente, por 

exemplo, veio a máquina de lavar, era para reduzir o peso e saiu o negócio para a empresa para diminuir a vibração (estou inventando 

aqui) é como surgiu uma nova oportunidade, baseado na inspiração do cliente. No produto do cara, na observação que tivemos. De 

quando ele fala dos mais relevantes, não venha com conversinha mole, projeto grande, então não vamos falar de projeto que chamam de 

mickey mouse. 

É muito relevante a influência que a gente faz com inovação aberta.  

A gente tem na nossa estratégia que a gente vai atuar de forma aberta. Então você precisa ter pessoas preparadas para fazer essa atuação. 

Aqui internamente na Natura a gente tem um time que é mais reduzido, mas que consegue olhar para todas as interfaces das áreas que 

fazem aqui. Então, na linha de frente com os projetos e fazendo interação com a rede para que a gente consiga entender melhores 

práticas, para que a gente consiga fazer uma orientação, porque a comunicação em si, o comportamento quando você está disposto, 

assim, não precisa ter uma predisposição para colaborar, não pode valer só o que  é interesse de um lado, você precisa estar de verdade 

aberto a identificar qual que é o valor para a empresa, para Natura nesse caso e para sua rede, para conseguir que você chegue a um 

acordo de cooperação. Se o comportamento e a comunicação não trouxerem a questão da abertura de verdade na essência, você não 

avança, você não tem o sucesso ali na inovação aberta. Então, é extremamente relevante, e a gente trabalha numa forma, em um formato 

de ter um time que consegue fazer essa orientação, discutir modelos, o pesquisador trazer a visão do parceiro. A gente mesmo as vezes 

em alguns casos, tem especial interação com universidades, a gente conversa com a universidade e entende para que tudo se encaixe, 

para a gente chegar no melhor arranjo de ter essa viabilização da inovação aberta. 

Acho que levando para o olhar prospectivo, a gente consegue pensar, aqui o que eu preciso para entender a estratégia, qual que é a 

melhor forma que pode levar isso para a rede, que é o que a gente faz com o Natura Campus, qual que é o modelo que eu preciso usar 

para conseguir alcançar quem eu quero alcançar de verdade. Exige muito de uma preparação interna, uma questão de estar todo mundo 

com essa mesma linguagem, com essa mesma abertura para que a gente consiga ter sucesso. 

A maneira como a gente faz gestão de inovação aberta influencia na percepção que os próprios outros colaboradores da Natura têm da 

rede dos parceiros. Então, a percepção de que os tempos de fazeção são diferentes, de que a mentalidade é diferente, o cuidado no 

relacionamento, não que as pessoas não tenham, mas elas não estão focadas, não estão preocupadas exatamente com aquilo. Elas estão 
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preocupadas com finalidade daquela relação.  

A gente que faz inovação aberta começa a acumular, comparar os casos, as interações, a gente acaba tendo um cabedal de 

conhecimentos, de experiências que nos leva a profissionalizar essa forma de gerir isso e influenciar as pessoas no sentido de alertá-las 

para pontos que são mais sensíveis, ajudar a mediar eventuais conflitos, problemas, enfim.  

Então, tem uma influência forte, assim, claro, pode ser que haja empresa que não faça uma gestão, não tome esses cuidados e cada um 

faz na sua área, na sua diretoria como quiser, e está tudo bem. A gente tem uma forma mais de tentar entender isso de uma forma 

transversal, fazer evoluções deste entendimento de como a gente faz essa gestão e promover o crescimento, o desenvolvimento 

organizacional de toda a empresa para isso. Aí tem uma questão de cultura, de como as pessoas absorvem esses valores e passam a 

considerar isso como parte do modus operandi, ou seja, de como elas operam. Então a ideia é que assim, conforme a gente vai atuando, 

as pessoas vão internalizando esse conhecimento, essas visões, e tem coisas que a gente tinha que fazer que nem precisa fazer mais, 

porque elas já passam a considerar aquilo como modus operandi. Um veículo importante, um vetor de influência forte para todos em 

relação a como consideram, interagem no mundo externo dentro dos seus desafios tecnológicos, de desenvolvimento. 

Categoria 2 - Inovação aberta 

para o complemento no processo 

de inovação 

É o que ela é. inovação aberta é um complemento. Então, é a própria definição de inovação aberta, eu não tenho recurso interno vou ver 

quem tem. Eu vou incorporar na minha, pelo menos naquele projeto recurso externo, só que aquilo você acaba aprendendo a 

competência do seu parceiro, ele pode ser incorporado para outras atividades como eu apontei para você agora pouco. Então, acho que é 

a essência da inovação aberta é isso aí. Quando for inovação aberta trazendo de um fornecedor, porque se for com o cliente já faz parte 

do nosso dia a dia, incorporada desde que a 3M foi fundada, já é assim. 

É isso mesmo, ela tem facetas diferentes dependendo de onde ela se encontra no ecossistema. Inovação aberta com o cliente é o nosso 

dia a dia, a gente chega aqui todo dia pensando a lista etc., e tal. Com o fornecedor, é muito frequente, ela é extremamente complementar 

quando a gente está pensando em um projeto de inovação e a gente não tem determinada competência, entra esse encaixe complementar. 

Então tem facetas muito diferentes dependendo de onde você está no ecossistema de inovação. 

É bem complexo, a gente tem tanto produto que acabam se complementando. Temos uns 500 projetos acontecendo, não é que eles já 

aconteceram, estão acontecendo agora 500 projetos, e isso vai se casando. 

A 3M é uma rede de colaboração interna primeiro, depois se não tem competência ela é o interno, externo, externo da 3M Brasil, mas 

interno na 3M e a partir daí é que a gente vê o que é externo de verdade. 

E não são 500 projetos falando da mesma coisa, acho que é importante, vai ter uma pessoa falando de adesivo, falando de polímero, uma 

pessoa com saúde, uma tratando do consumo e outro tratando do industrial, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a chance de você 

encontrar soluções para os problemas com sinergia é muito grande. 

No sentido que você consegue ativar mais pessoas, tecnologias, colocar sua força de P&D, trazer outras coisas, outros projetos. 

Bem simples, grande e amplo, porque assim, no ponto de vista nessa essência é tão simples quanto ser fechado e ser aberto. Se eu não 

faço inovação aberta eu estou restrito aos recursos que eu tenho, as competências que eu tenho, portanto eu estou condenado a uma 

evolução com bastante restrição, mais reduzida, por conta de uma limitação, o que você sabe, o que eu sei e acabou. 

O que a gente está convencida é que o mundo é muito maior, fervilhando de muitas opções e enfim. 

O que é complementar não é a inovação aberta, é a competência, o conhecimento que você traz de fora para complementar o que você 

tem dentro. É menos a inovação aberta como ela sendo complementar, para nós a inovação aberta, ela permite que você complemente o 

que você tem dentro de casa e não ela sendo complementar. 

Ela traz o complemento. Não é ela a competência. 

Porque a pergunta induz a gente pensar que inovação aberta ela é uma competência complementar, não é isso para nós. 
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Ela pode ser vista como complementar, mas aí acho que, é um olhar de que a capacidade de inovação ela é dinâmica, e a inovação aberta 

é uma das formas de você recombinar os recursos. Mas ela em si ela traz complementaridade dos recursos que você já tem em casa. 

O nosso projeto é um projeto de inovação, se ele vai ser aberto, se vai ser fechado, isto vai se resolvendo no meio do caminho. A gente 

não tem uma estratégia específica para inovação aberta. A gente está orientada a uma oportunidade de negócios que a gente vai fazer 

inovação. Eventualmente a gente vai abrir uma porta e vai encontrar alguma coisa complementar importante para entregar o projeto. 

Então assim, não é o fator decisivo para a gente trabalhar, ela complementa a atividade que a gente tem todo dia. Assim como é a 

inovação, não é uma coisa a parte que ah, aqui não faz parte do nosso trabalho, agora vou inserir, ela está permeando todo o tempo o que 

você faz. 

Se a gente atravessar essas análises identifique que isso é fato real, que conectividade é uma megatendência que vai afetar tantos 

negócios, e que para conseguir conectividade eu tenho que combinar materiais que a gente domina muitas tecnologias com eletrônica, a 

análise da tendência e a estratégia que foi montada de oportunidade de negócios, orientadas a essas tendências, vai sinalizar que a gente 

tem necessidade de coisas complementares na parte eletrônica, software de automatização, ai a gente vai estar com olhos mais abertos, 

mais atentos ao que está acontecendo fora da 3M relacionada a eletrônica, software e tudo mais. Dessa maneira influencia, mas, não é o 

contrário. 

 

Cod2.1 – Inovação aberta no processo e ecossistema de inovação 

 

Ela influencia porquê de certa maneira extrapola suas necessidades, porque você pode teoricamente achar soluções bem disruptivas, bem 

diferente no mercado externo. Mas a gente não vai por esse caminho se não for demandado pela deficiência entre aspas de um projeto. 

Se eu não tenho como fazer eu vou buscar para fora, se for relevante. E ele influencia neste ponto, você aprende uma coisa, é muito 

comum. Vou lá conversar com o parceiro A, vou fazer um projeto B, de repente lá na frente tem o projeto F, aquele cara lá, o parceiro A 

que fez tal coisa, ele tem competência para fazer isso, ele não tem nada a ver uma coisa com a outra, é isso que faz abrir as possiblidades. 

Desde um fornecedor de moldes, parte complexa, até um fornecedor de nano partícula, coisas assim, totalmente distintas. Você consegue 

descobrir, e também tem outro lado viu, as vezes a gente não sente firmeza no fornecedor e acaba cortando o projeto, a relação com ele. 

Um exemplo para você, a gente tinha um projeto desenvolvido aqui, bacana e tal, e tinha achado um fornecedor de um negócio diferente, 

legal. Daí para falar com esse cara é só de quinta-feira as quatro horas da tarde, porque cara, porque é o único horário que ele pode 

atravessar a pista, que vai tocar o telefone no posto de gasolina. Espera aí, como assim, não, o cara mora em uma chácara, pode parar, 

esquece, pode parar o projeto, não é esse cara que a gente vai fazer. Esse cara não tem a menor competência para ser um fornecedor 

nosso, mesmo que eu goste do serviço, ou ele se estabelece ou não aparece. Isso é um exemplo real, não é piada não. 

A grande diferença da gente desenvolver um protótipo e querer desenvolver um produto. A diferença é que o protótipo vai bem até o 

produto, não tem escalabilidade, se não volta em branco, aí você volta nesse cara que eu falei, para fazer o protótipo, beleza, tudo certo, 

mas, e daí, vai que dá certo e a gente tem que fazer produto, não é esse cara, então é melhor não fazer o protótipo com ele porque não 

tem escalabilidade, não vai rolar. Então, essa é a análise do ecossistema que você vê. 

Historicamente a gente busca novos parceiros através de nosso departamento de compras, ok, historicamente. Mas de um tempo para cá, 

estamos percebendo que isto não é mais eficiente. Porque compras tem uma análise sempre sobre o status quo existente. Nós temos 

fornecedores de A, Z consistente com a matéria prima lá de longo tempo com isto aqui, e as vezes não é mais por aí. Então, hoje estamos 

impactando nisto. A gente através dos contatos que a gente tem, são 160 pessoas no laboratório, vai se desenvolvendo através do meio 

que vai ser dado, através de Startups, etc. Você começa a criar novos contatos, você estabelece, e daí você passa para a compra, é aí que 
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você tem que entrar. Agora estamos querendo desenvolver um protótipo, e ver qual é a capacidade financeira do fornecedor. Assim, 

antes era meio que default (padrão), passava para a compra, eu preciso disso, não, apresenta a mesa, hoje já não é mais assim, já uns dois 

ou três anos que a gente tem hoje uma parceria um pouco mais profunda de busca de alternativas baseada em nosso conhecimento. 

Vejo uma via de mão dupla. Se eu penso inovação aberta e permito que o que está acontecendo lá fora influencie a minha gestão, e outra 

coisa é como que eu faço que influencia o ecossistema.  

O ponto mais corrente, mais importante sob o ponto de vista de olhar o ecossistema é como a gente, tenho falado um pouco, se a gente 

consegue entender, compreender o ecossistema, a gente tem muito mais assertividade, tanto nos caminhos como na velocidade de 

converter uma oportunidade em algo concreto, se eu entender quais os temas prioritários no ecossistema, qual é a forma do ecossistema 

trabalhar, qual é o tipo de modelo, ou proposta que o ecossistema vai estar 100% aberto para desenhar, trabalhar comigo a atingir os 

meus objetivos e o desses parceiros. Então o ecossistema influencia muito a nossa gestão no sentido, não só por uma área, mas por todas, 

e a gente troca muito ideia sobre isso. Todo mundo que está interagindo está enxergando o ecossistema também está contribuindo com 

esta visão de forma conjunta. Então, do ponto de vista de entender quais os temas, identificação de temas prioritários que vão ao 

encontro de nosso planejamento. Se a gente entende que há um eco daquilo que a gente quer fazer no ecossistema, então a gente entende 

que é um caminho promissor, enfim, a gente faz esse cheque. A questão também como o ecossistema está mais aberto a trabalhar, ou 

seja, por onde ele libera mais recursos, seja competência técnica, pessoas, seja recurso financeiro. Então, quando falo de determinado 

modelo o ecossistema reage de uma determinada forma, então isso é uma questão que retroalimenta muito o nosso jeito de trabalhar. A 

gente sempre quer estar na vanguarda de como se faz inovação aberta e gestão e inovação de uma forma geral. Isso faz com que a gente 

tenha uma andança, um trâmite muito bom no ecossistema. Porque as pessoas querem saber o que está fazendo de vanguarda ou querem 

fazer vanguarda. E a vanguarda justifica um investimento maior, um risco maior. Então acho que, dessas duas perspectivas principais eu 

vejo o ecossistema influenciando o que a gente faz. E a gente também por conhecer acaba fazendo alguns cheques que é alguma mais 

informal, menos estruturado que é conversar com as pessoas, interagir com quem está lidando com os desafios de gestão de inovação de 

modo a tentar se certificar se a gente não está exagerando para algum lado, se não está, geralmente, nosso problema não é timidez, é o 

contrário, ver se a gente não está arriscando demais, enfim, medindo um pouco, sintonizando com os demais atores. Assim que eu vejo 

essa influência de fora para dentro. A gente está até fazendo alguns trabalhos para entender esse mapa do ecossistema de uma forma 

mais organizada, não de forma limitante, mas que ajude a gente a discutir o que a gente chama de - como o ecossistema ajuda a dirigir as 

nossas estratégias. Então tem esse esforço de trazer isso, porque a gente acha que isso vai nos conectar e nos colocar de uma forma mais 

proeminente, tanto no que a gente quer fazer que é o investimento, a capacidade que a gente falou antes, quanto a nossa percepção de 

valor como empresa inovadora para fora. 

Tudo que a gente consegue capturar do ecossistema de todos os parceiros que estão mais próximos da gente também nos ajuda ir na 

definição de algumas questões mais estratégicas para inovação. Desde entender temas emergentes, a partir de competências que se tem 

dentro desses parceiros e entender o que está acontecendo fora da organização, nos ajuda também a traduzir, entender como que a gente 

entende cada um desses temas, como que a gente quer atuar, e nos ajuda também a trazer esses direcionamentos. Então construir mesmo 

uma estratégia, um planejamento de como a gente vai atuar em cada tema que a gente considera relevante. 

Acho que o que você colocou como capacidade de mapear parceiros e a forma como você interage e até um pouco além quando a gente 

fala de interação, você pensa numa coisa mais da viabilização da parceria em si do projeto que você está colocando, mas acho uma 

questão muito importante do relacionamento, como você constrói relacionamento. A gente já passou por algumas experiências em que 

tenta, quer muito fazer, ou a gente tem uma mudança de rota, ou uma mudança de escolha, ou de verdade por algum impasse, por a gente 

estar naquele momento que a gente está conhecendo a rede, conhecendo um potencial parceiro, você quer muito fazer, acha que ali está a 
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competência, acha que ali a gente vai agregar valor tanto para a Natura quanto para o parceiro, mas a gente chega num impasse as vezes 

de um modelo, de uma discussão. A gente trabalha com empresas que estão aqui no Brasil e empresas que tenham matriz fora do Brasil, 

então o que a gente quer fazer com uma empresa nem sempre a matriz quer fazer por causa de políticas e diretrizes de cada um dos 

parceiros. Quando a gente fala de parceiros menores, ou instituições públicas, a gente esbarra em alguns limitantes que a gente tem que 

ter uma flexibilidade, um poder de avaliação, até aonde a gente vai quere chegar com aquela relação. Então, você saber onde estão os 

parceiros que é essa capacidade de mapear super relevante, mas também como você se interage com esse parceiro, como você cria esse 

relacionamento. Não vai ser na primeira vez que você vai conseguir estabelecer a parceria, e como você se aprofunda, enxerga caminhos, 

traça um caminho que seja mais flexível para gente suprir, são sempre relevantes. Acho que é um ponto de atenção bastante importante. 

 

Cod2.2 – Inovação aberta e capacidade de investimento e competência tecnológica 

Aí você tem capacidade de investimento na questão, não existe um processo de gestão separado, não existe um orçamento separado para 

inovação aberta. Nada disso, a capacidade de inovação é proporcional a oportunidade do projeto de inovação. Um tremendo de um 

projeto de inovação em que precise de um grande investimento de inovação aberta pode acontecer. Depende do tamanho da 

oportunidade. 

É o famoso fim que justificam os meios, seu projeto é grande, tem chance de sucesso, tem diferencial de mercado, a 3M faz, tem a cara 

da 3M, ok. Vou lhe dar um exemplo para você, para você investir em um equipamento interno da 3M, 200 mil $ para fazer um protótipo, 

ok. Um outro projeto, vou ter que investir 300 mil $ no parceiro para desenvolver um projeto, as vezes esse aqui é mais importante que 

esse, porque esse projeto no final da história é mais relevante que esse, desde que seja uma coisa externa, tudo é colocado na mesa e 

discutido. É um modelo mental de discutir isso e encontrar o valor de cada coisa. 

Tanto que assim, critérios que a gente utiliza para avaliar a qualidade e o interesse de parceria externa, tem a ver com a aplicação em 

várias áreas de negócios da 3M e possível replicação global. Então, se essa oportunidade de inovação aberta de parceria externa é 

importante para uma divisão, para uma linha de produção de produtos, é uma determinada situação. Agora, se eu tenho uma nova 

tecnologia de adesivos que impacta a área de saúde, a área de empacotamento, a área industrial e com a possível replicação para a 3M no 

mundo inteiro, a visão é outra, a porta vai abrir. 

A inovação aberta ela vem alavancar as prioridades estratégicas que foram estabelecidas. Seja através de fomento, seja através de novas 

formas de interação com possíveis parceiros e também a identificação de parceiros junto com as áreas técnicas que for feita 

separadamente. 

A gente consegue também pensar em modelos, que tragam para a inovação aprendizados, coisas que a gente já fez no passado que 

podem inspirar novos modelos para que a gente consiga ampliar investimentos, ai pode ser através de fomento, ou mesmo justificar 

algum investimento específico da empresa, ou trazer algumas ferramentas que gerem mais valor, que a gente consiga potencializar, ter 

interações de múltiplos atores em que outras empresas, outras instituições, outros atores do ecossistema também vejam valor e ampliam 

a nossa capacidade tecnológica e da rede que a gente está trabalhando. 

Acho que a partir do estabelecimento na estratégia de quais são as prioridades, você tem a inovação aberta como um alavancador do 

potencial de investimento da empresa e da aceleração da aquisição de conhecimento ou da execução de um projeto que tenha 

conhecimentos complementares.  

Por exemplo, capacidade de investimento financeiro, realmente você tem processos de decisão, às vezes, determinada tecnologia exige 

muito investimento. Talvez você não conseguisse fazer aquilo, ou tomar aquela decisão por uma restrição orçamentária. Mas se você 

entende esse ecossistema e consegue capturar um recurso fora da empresa e aí você então consegue viabilizar aquela direção, aquilo que 
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a empresa já queria fazer aumentando muito o investimento que seria feito ou que talvez nem seria, digamos, não fosse viabilizar. 

Poderíamos fazer um determinado investimento aqui, mas isso fico estancado até que a gente consiga agregar a outros investimentos que 

sejam de parceiros privados ou públicos. A Natura trabalha bastante com esses parceiros, com essa ótica, com parceiros públicos 

também. E aí essa chavinha vira, porque você tem o foco estratégico mais o volume de recursos necessários para realizar, isso responde 

muito bem a parte quando você fala de capacidade de investimento. Se eu não tiver essa capacidade de articular com quem está 

disponível fora, provavelmente você ficaria estagnado na sua posição mais endógena. 

A gente entende que a inovação aberta é um potencializador do desenvolvimento tanto de conhecimento, quanto a capacidade de investir 

que a empresa tem, em proporções exponenciais. Hoje, vou te dar um exemplo do que está acontecendo agora. A gente tem um time que 

trabalha com pesquisa, ciência de bem-estar, que envolve neurociência e psicologia. A gente tem um time relativamente pequeno, 

restrito, mas a gente acredita nisso e que isso tem que nos diferenciar. Mas num momento de crise não permite que a gente invista, 

triplique o investimento do dia para a noite. Então, logo, se eu não usasse inovação aberta, ficaria esperando um dia em que a empresa 

possa investir nisso. Mas porque eu faço inovação aberta, eu estou ligado, conectado com todo o ecossistema, eu entendo os modelos, eu 

posso desenhar modelos com ele, e, portanto, o céu é o limite. A gente lançou um centro de pesquisa em bem-estar que vai ativar no 

mínimo de partida, outros 30 pesquisadores que vão trabalhar em torno de temas que a Natura tem guiado conjuntamente, digamos 

assim. Então você constrói a pauta, digamos os temas tecnológicos, o portfólio de projetos. Então, a inovação aberta ela faz isso, ela 

simplesmente potencializa, a gente poderia fazer dois projetos, a gente vai fazer 11. Pensando no número de pessoas, poderia estar 

restrito ao conhecimento que eu tenho com uma equipe X, mas eu posso estar ligado a uma equipe 3 X, 5 X, 10 X. Esse centro por 

exemplo, vislumbra ter centenas de pesquisadores em redes em alguns anos acessando o cara que é mais expoente naquela competência. 

Então, resumindo a ópera, num mundo de alta especialização, onde você tem conhecimentos cada vez mais se aprofundando, como 

ramo, é impossível você deter isso dentro da empresa, então logo a inovação aberta é o que permite que você esteja na vanguarda efetiva 

de tecnologia. 

 

Cod2.3 – Inovação aberta e combinação de competências 

Você tem um projeto, olha a equipe toda do departamento que ela trabalha, são 5 pessoas na mesma equipe, tem um desenhista 

mecânico, tem um engenheiro de software, tem um engenheiro de software camada baixa e alta são duas coisas separadas, tem um outro 

engenheiro mecânico que faz prototipagem em 3D, você viu a diversidade. Nós temos em Ribeirão Preto, um designer, você não precisa 

fazer um desenho diferente, uma coisa diferente, tem um profissional que faz isso. A 3M tem um antropólogo que não é da equipe daqui, 

mas é dos Estados Unidos, mas posso pegar o recurso dele. Eu tenho dentista, arquiteto, matemático, então é uma diversidade muito 

grande, físico, economista, até engenheiro químico. 

Mesmo dentro da nossa atuação, você vai ter intensidade de trabalhos diferentes em cada época, então se você parte de uma atuação 

como redução de custo por exemplo, vai te dar uma visão de quão importante é você pensar em uma inovação que também impacte na 

redução de custo. Aí você vivencia um período da sua carreira naquela divisão, agora eu quero entender um pouco melhor como eu 

proponho ideias completamente inovadoras, então você pode trabalhar um tempo fazendo projetos de um longo prazo. Agora eu preciso 

entender como é que eu consigo trazer coisa de impacto de curto prazo, então é outro tipo, não precisa ser um projeto completamente 

inovador, mas ele tem um grau de inovação mediano, de 1 a 2 anos, agora eu preciso entender como eu protejo essas ideias, daí a gente 

tem a parte de propriedade intelectual, agora eu preciso entender como eu busco essas ideias, aí tem o design thinking. Então, mesmo eu 

tendo formação mecânica, eu tenho especializações em propriedade intelectual, design thinking, em prototipagem rápida e em desenho 

mecânico. Esse conjunto ele me foi criado a partir do momento que eu vivenciei cada divisão dessas necessidades. Então, como eu 
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adquiri esse conhecimento? Foi por exemplo pelo On the Job, trabalho em parceria com alguém que já conhece aquele assunto para 

entender, acelerar esse processo de amadurecimento para minha competência. Ah, mas esse projeto está pedindo pessoas diferentes, 

então a gente atua junto para completar um período nesse projeto. 

No final do dia se você, você tem que ter a capacidade de entender internamente e traçar suas estratégias e o que é que você quer fazer 

realmente ver de forma aberta. Além disso você tem que avançar e conseguir enxergar então, qual que são as tendências, as suas 

parceiras que podem me ajudar naquela escolha que eu fiz.  

Então a capacidade de mapear parceiros que você trouxe é muito relevante. A forma como eu me preparo e a capacidade que eu tenho 

para me relacionar e para estabelecer os modelos e avançar nas iniciativas com a rede, são digamos assim a dizer, tem no final do dia 

saber fazer esse arranjo muito bem e combinar tudo isso. Um depende muito do outro para você chegar no sucesso ai da inovação aberta. 

Esse combinar foi apontado também na entrevista anterior, foi também a capacidade da empresa de combinar tecnologias, plataformas, 

para gerar novos produtos. Então, além de combinar as competências humanas, digamos assim, mas em todas que a empresa precisa ter, 

mas por exemplo, vou citar uma situação lá da 3M. Eles usam como exemplo a tabela periódica. Então a tabela periódica eu tenho vários 

elementos, ele tem várias plataformas e de uma coisa vira outro produto, a combinação de produtos, de elementos. 

Isso é no outro sentido, eu enxergo que é em outro sentido. A inovação aberta permite você fazer isso, não que isso seja importante para 

a inovação aberta. É o sentido contrário. Então inovação aberta permite que você combine recursos, competências, conhecimentos que 

você tem dentro de casa e fora de casa para gerar novos resultados. Agora também, por outro lado é importante você combinar recursos 

para fazer inovação aberta também. Então é uma coisa que tem duas direções, é neste sentido. 

 

Cod2.4 – Formas de relacionamentos no ecossistema de inovação e específicas na inovação aberta 

 

É, parceria, contratos de licenciamentos, contratos se a gente quer tratar de um assunto muito sigiloso, específico, a gente fala de 

contrato somente para aquele assunto. Cooperação como a gente colocou muitas vezes pode estar acontecendo em divisões diferentes 

estariam buscando um conhecimento de base para fins diversos, mas o conhecimento de base é o mesmo, a gente pode fazer essa junção 

para buscar esse conhecimento e chegar em um determinado ponto para frente vai dividir porque vai especificar de acordo com aquela 

demanda daquela unidade.  

Acho que avançaria até mais um pouco quando a gente fala, por exemplo, já tive uma experiência com alguém da rede, tem a 

prospecção, a interação em si num projeto e tudo, e o depois. Eu tive uma boa experiência com aquele parceiro, mas eu sei que ele pode 

avançar mais, como eu desenvolvo ele. Então você vai em ações até que vão, desenvolvimento da rede ou da própria Natura, quais são 

os gaps que a gente precisa desenvolver para entregar mais inovação, para entregar mais aquele tema, para entregarem outros temas. 

Então acho que dá para avançar até o relacionamento como desenvolvimento daquela rede. 

Eu acho mais fácil falar em termos de tecnologias que foram objetos destas interações, que a gente adquiriu conhecimento por fazer 

parceria. Porque acho que é o caminho mais objetivo para responder, talvez. Mais claro que eu vejo é assim, quero saber, quero cultivar 

um método, uma técnica de cultura sustentável, etc. Eu sei um pouco, mas não sei tudo certamente. Então eu estabeleço relação com o 

ecossistema, consigo me relacionar com os principais atores, pesquisadores mais expoentes do tema no Brasil, no mundo, e a partir disso 

eu desenvolvo essa tecnologia conjuntamente, adquiro, a partir dali eu consigo exigir que determinado sistema de cultivo seja daquele 

jeito, que aquilo é o que eu acredito, está ligado. Aí a empresa passou a ter a capacidade de desenvolvimento de processos sustentáveis 

na agricultura, por exemplo. Então eu vejo que isso aconteceu mais de uma vez, mais é mais fácil responder como tecnologia e não como 

outras coisas.  
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Somos convidados a integrar algum modelo por estar se relacionando com esses atores. Então, sim, existe esse processo da gente 

desenvolver uma capacidade porque estávamos abertos para entender que existe algo novo no ecossistema, uma vez que a gente tem o 

canal aberto. Mas isso é mais difícil de diferir, de precisar, a tecnologia fica mais fácil. Acho que é bem esse caminho, onde você 

consegue entender como as coisas acontecem lá fora e trazer, é muito mais fácil você evoluir algum processo que você tem internamente, 

mas eu não colocaria nova, ou outra capacidade mais relevante, acho que é mais quanto você aprende com aquilo que você está fazendo. 

Depende do tema, o quanto você consegue absorver e melhorar o que você tem dentro de casa. Sempre partir para o próximo passo e não 

voltar e ter que passar por tudo de novo. 

Então, Natura Campus tem uma série de formas de relacionamento, de interação vamos chamar assim. Você pode fazer um workshop, 

focado, técnico. Você pode fazer um Hackaton, uma maratona de construção de ideias, protótipos, enfim. Você pode fazer uma chamada 

de projetos, você pode fazer uma chamada de desafios, basicamente os que mais a gente tem trabalhado são esses que eu mencionei. 

Tudo isso é forma de interação, alguns você vai usar para selecionar o melhor parceiro para fazer algo, outros você vai usar como fins 

em si mesmo para identificar quais são as ideias mais relevantes, ou mais importantes que você poderia ter como caminho de 

desenvolvimento dali para frente. 

Exercer uma certa influência, uma indução por exemplo. Se eu coloco visibilidade para um tema, seja colocando recurso, colocando 

nosso tempo, colocando blog, estimulando, estou provocando o ecossistema para que ele possa reagir e a gente vai construindo a solidez 

daquilo que a gente vai fazer ao longo do tempo. Então é uma visão de longo prazo certamente, mas só acrescentar isso em formas de 

relacionamento considerar aquilo que é mais prospectivo ou aquilo que é mais de consolidar uma determinada relação para algo mais 

focado, um projeto, uma tecnologia. Então eu diria que a régua é bem longa, você tem todas as que eu mencionei e todas as outras 

mencionadas. 

O próprio Tecfórum com fornecedores é uma das formas. Está tudo no mesmo pacote, o conhecimento gerado ele é absorvido de várias 

formas, ele pode ser injetado diretamente no projeto, ou se a gente quer deixar registrado o conhecimento se você tem um sistema 

interno que a gente pega essas apresentações colaborativas, a gente pode colocar ela no sistema e qualquer pessoa do mundo inteiro, em 

qualquer 3M do mundo pode ter acesso aquela informação e se atualizar com ela. Então, aqui está bem abrangente, a colaboração 

fazendo os Tecforum trazendo os parceiros o que eles estão trazendo de tecnologia, as redes a gente está presente nos eventos de 

inovação aberta por exemplo, ou no Tear Down (desmontar) como a gente colocou. 

Tem de Tecforum com fornecedores, então o que é que é um Tecforum, é como se fosse uma palestra técnica que a gente vai juntar a 

comunidade técnica para discutir sobre um determinado assunto. A gente fez no ano passado mais de um, o objetivo era trazer os 

grandes fornecedores, grandes parceiros para eles mostrarem o que eles estão trabalhando de futuro também. Os "carros chefes" e o que 

tem de futuro. Então essa discussão é bem bacana. Teve um evento que a gente fez tinha doze técnicos do fornecedor aqui, mas a nossa 

equipe completamente diferente os assuntos. Então a gente fazia umas rodadas, essas rodadas para tratar de um assunto técnico, aí o 

pessoal podia permear vários grupos que estavam ali na discussão para entender o que estava mapeando de tecnologia e como que podia 

aproveitar isso para o meu desenvolvimento de produto. 

Como a 3M é assim uma empresa que vende lixa, fita, vende fita magnética, elétrica, médica, nosso fornecedor vende resina, 

blastômeros, plastificante, são coisas diferentes, então traz a equipe deles para cá e cada com sua expertise como fazer um debate 

bastante interessante. 

Esse exemplo aqui do Tecforum com os fornecedores é a montante, a gente está falando com o fornecedor. A gente tem um outro 

programa que chama Tear Down – (desmontar o negócio), que é o open innovation com o cliente. 

A gente traz o produto do cliente e com uma equipe multifuncional, multidisciplinar, a gente desmonta este produto, cada um com o seu 
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olhar específico de tecnologia, orientado ao portfólio de produto da divisão que esta pessoa representa, e a gente vai sinalizar várias 

oportunidades de inovação com o cliente, seja de coisas que a gente já tem e a gente pode desenvolver uma nova aplicação naquele 

produto, ou até de identificar uma oportunidade que a gente sabe que tem tecnologia capacidade de gerar uma inovação ali. Então assim, 

é uma prática específica de inovação aberta, aí já com o cliente. Fora essas duas pontas, a gente tem participação com os eventos de open 

innovation do país, como o Open Innovation Week e tudo mais, ou seja, a gente mantém as conexões ativas em todos os lados antenados 

a uma oportunidade de negócio. 

Essa é uma fonte de oportunidade para a gente, vou dar um exemplo, a Whirpool manda para a gente uma máquina de lavar roupa para a 

gente desmontar porque ele quer reduzir o peso dela, sei lá, ok, então a gente pode tirar umas partes de plásticos lá e injetar com Gloss. 

Na hora que você desmonta você vê como funciona a caixa de vibração. Bom, se eu colocar esses produtos eu vou reduzir a vibração. 

Então na hora que vem o projeto e vai entregar o projeto para o cliente, olha então aquele drive que você me deu é isso aqui, mas, a 

gente tem a solução para isso. A empresa não sabia que a gente tinha, e a gente não sabia que ele tinha essa necessidade, você percebe ao 

longo do projeto. Então, um projeto que vem como uma vertente muda de direção, se todos vão ser executados depende do cliente, o 

cliente que vai dar prioridade, e isso é uma inovação, a gente fala que é uma inovação escancarada, você escancara o produto do cara. 

Mas assim, tem que ter um drive por trás do que a gente vai fazer e para quem. Isso serve para carro, geladeira, coisas que são móveis. 

Se quiser fazer com trem, não dá para trazer um trem aqui, então nós vamos lá na empresa, com a Embraer, não vai trazer um avião aqui, 

nós vamos lá, o avião é setorizado. Os caras vão fazer uma ampla discussão sobre a área de entrada de passageiros, as montagens 

estruturais, o que pode ser feito, assim vai, isso é comum aqui, a gente faz muito disso. 

Porque tem coisas mais soft, por exemplo, a gente faz muito encontro de benchmarking para trocar experiências, do que outras empresas 

estão fazendo. Isso é uma forma de relacionamento no ecossistema, amplia muito a sua rede de contatos e basicamente sabe o que eles 

estão fazendo mais fresquinho, que ninguém está divulgando, ninguém está falando. Isso a gente faz constantemente. Mais é muito soft 

dizer que por exemplo, por meio dessas trocas a gente se questiona de coisas que a gente usa aqui, vê um modelo e tenta trazer aqui para 

dentro de casa 

Então tudo isso faz parte dessa grande panela da inovação, só que ela atua em intensidades diferentes dependendo do momento que a 

gente está vivenciando, dirigido pelo negócio. Negócios vai sinalizar para a gente o que é prioritário, o que tem maior rapidez de 

execução, precisa de uma maior rapidez, ou que precise de um amadurecimento no longo prazo. Em com esse direcionamento é que 

esses fatores vão influenciar para a gente buscar a solução. 

Você percebe é que faz parte, se estou desenvolvendo junto com o meu cliente uma solução, a inovação aberta já é automaticamente, já 

está internalizada nesse processo. Aí se não estou fazendo específico para um cliente, eu estou fazendo para uma dor que foi detectada 

para um segmento de mercado. A forma, como é que eu cheguei a mapear essa dor, então a inovação aberta está me direcionando os 

caminhos para usar uma ferramenta de design thinking para entender melhor como eu poderia resolver um problema de uma pessoa que 

a gente desenhou nesse processo. Ela não é uma coisa a parte, ela é uma coisa vivenciada, internalizada para todas as etapas, com 

intensidades diferentes dependendo da maturidade do projeto ou não. 

O que é importante, quando a gente fala deste relacionamento, a gente tem vários níveis, pode começar por um aproximação, ser uma 

aproximação mais institucional, porque quando a gente conhece a empresa, a instituição e qual for o ator que a gente resolva se 

relacionar, então tem um questão de conhecer a capacidade, conhecer a infraestrutura, o time técnico fazer uma avaliação se o 

pesquisador que está lá realmente pode colaborar por uma estratégia que a gente escolheu seguir, então começa quase como um namoro, 

identifica um parceiro e acha que é aquele a gente se aprofunda. 

Quando a gente acha que tem potencial mesmo, que é de interesse tanto da empresa quanto do parceiro de avançar naquele tema, naquela 
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escolha, a gente tem vários modelos de interação. A gente sai um pouco do relacionamento e vai para a interação mesmo, então eu 

defino um projeto, posso trabalhar desde prestação de serviço, outsourcing total, comprar aquilo de fora, ou entrar mesmo na questão de 

colaboração. Posso trabalhar com cooperação científica, como uma colaboração, como uma cooperação científica com as universidades, 

institutos de pesquisa, até as vezes com algum pesquisador, empreendedor que está começando uma empresa de base tecnológica. Ou 

posso avançar nos modelos mais estruturados que envolve mais de uma empresa, você envolve mais de uma universidade, envolve o 

governo para usar algum instrumento específico de fomento, e disso a gente fala aqui muito, o que você colocou como parceria, do 

espírito é sempre de parceria, então de fazer bem os combinados do que é o valor para cada um, é combinar de uma forma de formalizar 

aquela parceria de uma forma, do tipo aqui, forma de relacionamento, de interação que for. Serve uma prestação de serviço ou se é uma 

cooperação científica, se é até um interesse de compra de tecnologia, de licenciamento, importante ter todos os pontos bem traçados, ter 

bastante clareza para essa interação para que a gente consiga avançar. Ai a questão do conhecimento gerado que a gente está falando 

pode ser resultado de qualquer uma destas formas aqui.  

O que a gente costuma fazer como prática é diretriz mesmo para inovação aberta, é que a gente tenha isso muito bem combinado antes 

de começar a interação, acho que esse é um ponto fundamental. Porque acho que é neste momento que a gente conhece mais quem é o 

parceiro. Você vai falando o que eu quero fazer, como a gente vai viabilizar aquilo e como a gente vai usar os resultados. Acho que esse 

final de conhecimento gerado ele pode estar envolvido em qualquer modelo e que precisa ser bem combinado desde o início da 

interação. 

Como também uma forma de relacionamento tudo aquilo que a gente faz, por exemplo o Natura Campus, tudo aquilo que a gente faz. 

Então, também a interação que é feita que está em uma etapa mais prospectiva. Aí ela pode mesmo de uma etapa prospectiva já entregar 

valor, e isso que a gente vem aprendendo a fazer também. 
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APÊNDICE F – Terceiro roteiro de entrevista na empresa Natura 

Roteiro de entrevista para terceira coleta de dados na empresa Natura 

I) Introdução: Esta pesquisa estuda como as capacidades dinâmicas são desenvolvidas pelas empresas para utilização no processo de inovação aberta analisado sob o ponto 

de vista dos gestores. 

Entrevista nº 03 – Contato – L.H   Data: 29/09/2016  Meio/condições de realização da entrevista: Skype. Horário 11:00h 

 

Esta pesquisa faz parte da Tese de doutorado do aluno Edson Rodrigues de Aro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

Programa de pós-graduação em Administração de Empresas, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez, cujo tema é Identificação e Desenvolvimento de Capacidades 

Dinâmicas na Inovação Aberta. 

Obrigado por participar desta pesquisa.  

 

Objetivo do Estudo 

O objetivo central deste trabalho é compreender como e quais capacidades dinâmicas são relacionadas a inovação aberta. 

Problema de Pesquisa 

De que maneira capacidades dinâmicas se relacionam na inovação aberta? 

A entrevista é composta por perguntas abertas com questões semiestruturadas, de forma que o indagado possa nos fornecer informações relevantes sobre as 

instituições. O roteiro da entrevista aborda os seguintes tópicos:  

 Capacidades dinâmicas, 

 Inovação aberta. 

Orientações para a entrevista: 

 A entrevista é composta por 8 questões abertas, sobre capacidades dinâmicas e inovação aberta, a partir dos significados gerados na análise das entrevistas anteriores. 

O tempo estimado de duração é de 1h. 

 

II – PERGUNTAS ABERTAS  

Questões: 
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Nas entrevistas da fase I e II da pesquisa foi possível chegar a duas categorias centrais identificadas pelo estudo, sugeridas pela análise dos dados, conforme mostra a 

Figura 1.  

1) Inovação aberta na estratégia da empresa. 

2) Inovação aberta para o complemento no processo de inovação. 

 

Figura 1: Categoria 1 - Inovação aberta na estratégia da empresa e Categoria 2 - Inovação aberta para o complemento no processo de inovação 

 

                 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Chegou-se a estas duas categorias a partir de análise de entrevistas das fases I (entrevista individual) e II (Focus group) nas empresas 3M e empresa Natura. A 

análise, na fase I, conduziu a coleta na fase II, em que foram exploradas relações entre algumas categorias. A análise nas fases I e II, por sua vez, é que determinou a coleta 

que se faz neste momento, ao se explorar unicamente as duas categorias centrais sugeridas, Inovação aberta na estratégia da empresa e Inovação aberta para o complemento 

no processo de inovação. 
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Assim, com vistas ao aperfeiçoamento destas categorias para o desenvolvimento de uma teoria substantiva de inovação aberta e o desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas, elaboraram-se as seguintes perguntas: 

1. Conforme a Figura 1, os dados analisados convergiram para uma categoria que é a inovação aberta na estratégia da empresa. Qual a sua percepção sobre esta categoria? 

 

2. Os códigos que formaram a primeira categoria - inovação aberta na estratégia da empresa – são: a categoria 1) capacidade de análise de construção de tendências e de 

estratégias e categoria 2) conexões da inovação aberta que influenciam na cultura, comportamento e comunicação da empresa. Você compreende estes códigos como 

relevantes para desenvolvimento de capacidades dinâmicas?  

 

3. Conforme a Figura 1, os dados analisados sugerem que a inovação aberta traz o complemento para o processo de inovação. Qual a sua percepção? 

 

 4. Os dados sugerem que os códigos que permeiam a segunda categoria da inovação aberta são: 

a. Inovação aberta no processo e ecossistema de inovação. 

b. Inovação aberta e capacidade de investimentos e competência tecnológica. 

c. Inovação aberta e combinação de competências. 

d. Formas de relacionamentos no ecossistema de inovação e específicas na inovação aberta. 

Você avalia estes códigos como relevantes para a inovação aberta para trazer o complemento no processo de inovação? Comente sobre isto. 

 

5. Você entende que a inovação aberta é tida na estratégia da empresa e ela traz o complemento para o processo de inovação da empresa? Comente sobre isto. 

 

6. Essas duas categorias têm alguma relação? Comente sobre isto. 

 

O estudo revelou algumas competências relevantes na inovação aberta como a capacidade de mapeamento que se estrutura em três capacidades dinâmicas: capacidade de 

mapeamento de tendências no mercado, capacidade de mapeamento dos recursos internos e a capacidade de mapeamento dos parceiros, da interação e do relacionamento no 

ecossistema de inovação, conforme mostra a Figura 2: 
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Figura 2 – Capacidade dinâmica de mapeamento para inovação aberta 

                          

 

                   

Fonte: dados da pesquisa 

 

7. Comente sobre essas capacidades dinâmicas? Você acrescentaria outras?  

8. De que maneira essas capacidades influenciam na inovação aberta? 

Você gostaria de acrescentar alguma consideração adicional. 

  



227 

 

APÊNDICE G – Terceiro roteiro de entrevista na empresa 3M 

Roteiro de entrevista para terceira coleta de dados na empresa 3M 

I) Introdução: Esta pesquisa estuda como as capacidades dinâmicas são desenvolvidas pelas empresas para utilização no processo de inovação aberta analisado sob o ponto 

de vista dos gestores. 

Entrevista nº 03 – Contato – MG   Data: 07/10/2016  Meio/condições de realização da entrevista: Skype. Horário 9:00h 

 

Esta pesquisa faz parte da Tese de doutorado do aluno Edson Rodrigues de Aro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

Programa de pós-graduação em Administração de Empresas, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez, cujo tema é Identificação e Desenvolvimento de Capacidades 

Dinâmicas na Inovação Aberta. 

Obrigado por participar desta pesquisa.  

 

Objetivo do Estudo 

O objetivo central deste trabalho é compreender como e quais capacidades dinâmicas são relacionadas a inovação aberta. 

Problema de Pesquisa 

De que maneira capacidades dinâmicas se relacionam na inovação aberta? 

A entrevista é composta por perguntas abertas com questões semiestruturadas, de forma que o indagado possa nos fornecer informações relevantes sobre as 

instituições. O roteiro da entrevista aborda os seguintes tópicos:  

 Capacidades dinâmicas, 

 Inovação aberta. 

Orientações para a entrevista: 

 A entrevista é composta por 7 questões abertas, sobre capacidades dinâmicas e inovação aberta, a partir dos significados gerados na análise das entrevistas anteriores. 

O tempo estimado de duração é de 1h. 

II – PERGUNTAS ABERTAS  

Nas entrevistas da fase I e II da pesquisa foi possível chegar a duas categorias centrais identificadas pelo estudo, sugeridas pela análise dos dados, conforme mostra a 

Figura 1.  
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1) Inovação aberta na estratégia da empresa. 

2) Inovação aberta para o complemento no processo de inovação. 

Figura 1: Categoria 1 - Inovação aberta na estratégia da empresa e Categoria 2 - Inovação aberta para o complemento no processo de inovação 

                    
              Fonte: Dados da pesquisa   

 

Chegou-se a esta consolidação final a partir de análise de entrevistas das fases I (entrevista individual) e II (Focus group) nas empresas 3M e empresa Natura. A 

análise, na fase I, conduziu a coleta na fase II, em que foram exploradas relações entre algumas categorias. A análise nas fases I e II, por sua vez, é que determinou a coleta 

que se faz neste momento, ao se explorar unicamente as duas categorias centrais sugeridas, Inovação aberta como alternativa estratégica e Inovação aberta para o 

complemento no processo de inovação, entendidas como interdependentes. 

Assim, com vistas ao aperfeiçoamento da consolidação destas categorias para o desenvolvimento de uma teoria substantiva de inovação aberta e o desenvolvimento 

de capacidades dinâmicas, elaboraram-se as seguintes perguntas: 
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Questões: 

1. Conforme a Figura 1, os dados analisados convergiram para uma categoria que é a inovação aberta na estratégia da empresa. Qual a sua percepção sobre esta categoria? 

 

2. Conforme a Figura 1, os dados analisados sugerem que a inovação aberta traz o complemento para o processo de inovação. Qual a sua percepção? 

 

 3. Os dados sugerem que os códigos abaixo que permeiam a categoria inovação aberta na estratégia da empresa e a categoria Inovação aberta para o complemento no 

processo de inovação influenciam no desenvolvimento de capacidades/competências dinâmicas, comente: 

a) inovação aberta no processo e ecossistema de inovação. 

b) inovação aberta e capacidade de investimentos e competência tecnológica. 

c) inovação aberta e combinação de competências. 

d) formas de relacionamentos no ecossistema de inovação e específicas na inovação aberta. 

 

4. Você entende que a inovação aberta é tida na estratégia da empresa e ela traz o complemento para o processo de inovação da empresa? Comente sobre isto. 

 

5. Essas duas categorias têm alguma relação? Comente sobre isto. 

 

O estudo revelou algumas capacidades relevantes conforme mostra a Figura 2: 
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Figura 2 – Capacidades dinâmicas na inovação aberta 

             

6. Comente sobre essas capacidades dinâmicas?  

7. De que maneira essas capacidades influenciam na inovação aberta na estratégia da empresa e para trazer o complemento no processo de inovação? 

Você gostaria de acrescentar alguma consideração adicional. 
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APÊNDICE H – Junção da terceira entrevista na empresa 3M e empresa Natura – códigos e narrativas das transcrições 

 

Inovação aberta na estratégia da 

empresa 

E33M - Aí vai depender um pouco de como ela foi definida. A única observação que eu tenho é a seguinte. Como a gente comentou nosso 

conceito de inovação aberta, engloba todas as conexões que a gente tem. Na nossa visão inovação aberta acaba acontecendo ao longo de 

toda a cadeia. A gente está falando com fornecedor, com a academia, a gente está falando com o cliente final e o cliente de nosso cliente. Se 

a gente considerar que no nosso conceito de inovação aberta considera conexões com todo o supply chain, então não seria exatamente uma 

alternativa estratégica, é a forma core de como a gente faz a inovação. 

Ela é estratégia em si. Inovação está na visão da empresa, como a gente executa a inovação, a gente tem as conexões com o ecossistema de 

inovação aberto em todo supply chain como eu te disse. Não é em alguns casos fazer e em alguns casos não fazer. A gente faz a inovação 

conectado com o ecossistema sempre. Então, não é uma alternativa, essa é minha leitura de como você nomeou essa categoria. 

Faz parte da estratégia central da empresa fazer inovação aberta em todo o ecossistema, com conexões em todo o ecossistema de inovação. 

Eu estou com um desconforto com as definições. Olha só, a gente pode ter um tremendo de um projeto onde a gente tem que ter aplicação 

do adesivo no mercado e a gente identifica que a gente não tem bons parceiros para fazer essa aplicação com cobertura nacional. Então, a 

gente vai se esforçar para fazer essa parceria, buscar quem tem essas competências e tudo mais. Num outro projeto a gente tem uma 

deficiência de competência em software, a gente vai precisar de um software para complementar nosso projeto. Então, eu vou estar atento a 

buscar uma parceria, pode ser uma Startup, pode ser uma empresa de mercado que já tenha se desenvolvido para trazer esse complemento 

do software. 

Pode ser muito tecnológico de base, eu preciso de uma resina nova que tenha mais resistência a temperatura. Se eu não identificar num 

fornecedor, eu posso até buscar em uma universidade, tentar fazer um projeto em conjunto de pesquisa para entender como é que a gente 

melhora a resistência de temperatura dessa resina. O que eu quero dizer com esses exemplos, a gente faz isso o tempo inteiro, não é 

exatamente uma alternativa estratégica, a gente faz isso em todos os projetos e eventualmente, num determinado projeto que a gente tenha 

todas as competências internas, nós não vamos gastar nosso tempo buscando coisa de fora porque a gente vai julgar que o que a gente tem 

aqui é de boa qualidade, é suficiente. 

Então, a gente faz isso o tempo inteiro, só esse ligeiro desconforto com o termo alternativa, porque a nossa estratégia é fazer isso sempre, e 

aberto em todos os pontos e ela traz um complemento, evidentemente, sempre traz. Sempre que a gente estabelecer essa conexão externa, 

ela busca complemento com certeza. 

Um outro exemplo, pensando no ponto de vista do meu consumidor, do meu cliente, eu posso estar trabalhando junto com outra empresa 

para conseguir um novo fornecimento, do ponto de vista de olhar para o cliente, então eu preciso ir para fora do meu ambiente de trabalho 

para entender a necessidade que ele tem. Mas as vezes eu posso achar que o meu produto pode atender à necessidade dele e ele pode falar 

assim para mim, eu gosto do seu produto, mas tem outras coisas que me demandam muito mais energia, que me demandam muito mais 

necessidade de atuar rapidamente que não me deixa atuar no mercado. Você não tem como, não dá para minhas necessidades. Então, tenho 

que tentar oferecer algo sobre os olhos que atendam esse cliente. 

O sentido da inovação aberta é de ir lá e você estar aberto para ver a dor, qual é a necessidade, qual é a demanda, o que aquele produto 

precisa ser adaptado do que a gente oferece cocriando a sua própria aptidão. 

Eu diria que essa conexão mencionada agora ela é, ela está presente em 100% dos projetos. Se você concorda que essa é uma inovação 

aberta, afinal de contas a gente está antenado com a ponta, com o cliente para entender o que ele quer, a inovação aberta, se você concorda 

com essa definição de inovação aberta, inovação aberta está ocorrendo em 100% dos projetos. Ela pode ser muito aberta englobando outras 
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conexões ou não. Logo, a conexão com o cliente ela ocorre após o mercado, após o cliente, ela é essencial ao projeto de inovação. 

Porque o cliente traz mais assertividade do que o técnico, perpassa o produto, a própria estratégia, e eu não estou olhando para o cliente, se 

ele for procurar o produto lá no final da cadeia a chance de errar é muito grande. Então tem que estar o tempo todo me conectando com o 

mercado, com o cliente, com os meus parceiros, para gente ir de novo em todo modelo, a gente vê o que vai acontecendo. 

A inovação aberta na 3M é orgânica. 

Um conselho assim, para seu texto, não existe definições de consenso desses termos todos. Então assim, e também não tem certo ou errado, 

o que a gente está falando para você aqui é a definição da 3M. A nossa narrativa, se isso encaixa exatamente com a narrativa de outras 

empresas, algumas coisas sim outras não. 

 

E3Na - Você precisa partir, como é uma alternativa estratégica, você precisa ter uma boa análise de tendências e das estratégias para 

estabelecer o que você vai fazer de forma aberta. E tem essa conexão com a cultura, comportamento e comunicação. Uma coisa que eu 

acho que não aparece aqui, é que assim, entre você fazer essa análise estratégica e você implementar, tem competências de estabelecer 

como fazer e depois efetivamente fazendo. É, aqui você está em um patamar ainda mais teórico digamos. Eu não sei exatamente o que você 

vai fazer com as categorias, mas existem outras capacidades que existem para complementar, para preencher o que é inovação aberta como 

alternativa estratégica. 

Eu entendo, entendo isso. Que hoje a gente tem esse olhar, de alternativa estratégica e também a complementação do processo. 

Idealmente inovação aberta como alternativa estratégica e para o complemento, acho que elas têm uma interdependência. Mas não 

obrigatoriamente, você consegue fazer um complemento ao processo de inovação sem ter feito a análise estratégica. Você pode deixar só 

no operacional, isto é possível. Agora idealmente você deveria fazer com o alinhamento estratégico. 

Inovação aberta traz o 

complemento no processo de 

inovação 

E33M - com certeza. A gente não faz inovação sozinho. É até muito mais que um complemento. Ela traz o complemento, como a gente 

falou em todo supply chain, então a gente tem que entender que contribuições o nosso fornecedor pode nos trazer para nossa inovação. A 

gente tem que ter uma percepção muito boa do mercado, então a gente tem que ter canais de comunicação e abertura com nosso cliente 

final para entender quais são as demandas do cliente, enfim. Esses inputs, ou seja, a inovação aberta está acontecendo em todos os pontos. 

Se eu não tenho essa competência interna, eu tenho a oportunidade de identificá-la, mas não tenho a competência externa, eu estou aberto a 

entender quais são os parceiros que podem trazer essa competência para gente. A gente tem total autonomia e abertura para definir um 

modelo de interação com esse parceiro externo. Pode ser via uma parceria de serviço puramente, pode ser uma aquisição de negócio como 

tantas que ocorrem, enfim. Estamos abertos em toda cadeia e a diferentes formas de negociação de interação com esses parceiros externos. 

 

E3Na - o que a gente diz é que ela traz competências complementares as que já estão instaladas. Ela traz complementação neste sentido. 

Inovação aberta permite você trazer inclusive complemento até financeiro, de recursos, recursos humanos, financeiros e competências 

adicionais, complementares. 

Capacidades dinâmicas E33M - a) inovação aberta no processo e ecossistema de inovação. 

É bem verdadeira, bem forte, porque a gente está com ela permeada em todo ecossistema. As pessoas têm isso como linear, faz parte do dia 

a dia de cada um.  

b - inovação aberta e capacidade de investimentos e competência tecnológica. 

A capacidade de investimento e competência tecnológica tem mais haver com o que é prioritário para aquele período que você está 

trabalhando. O que eu quero dizer, a área C acontece o tempo inteiro, a B é quando você prioriza e a D vai estar neste sentido.  

d - formas de relacionamentos no ecossistema de inovação e específicas na inovação aberta. 
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O que eu estou priorizando, eu quero investir numa coisa nova que eu ainda não tenho, aí eu vou gerar uma forma de relacionamento, uma 

característica específica que a gente vai procurar, e ela é que vai ser detectada como alguma coisa que a gente quer investir. Então, ela não 

precisa acontecer o tempo inteiro. Ela vai acontecer nos pontos que a gente prioriza. 

c - inovação aberta e combinação de competências. 

Aqui está bem claro o que a gente faz, como combinação de competências, seja das pessoas ou seja das tecnologias para criar novas coisas. 

 

Eu identifico a atuação nossa em todas essas capacidades de uma forma geral. Não me ocorre agora a falta de nenhuma capacidade neste 

processo de interação com os parceiros externos. Me parece que todas elas estão relatadas aqui. Não me ocorre nada adicional não. 

Elas são de certa forma fundamentais para direcionar que tipo de inovação aberta você precisa. Então assim, quando a gente fala 

capacidade de mapeamento e de atualização de tendências no mercado, se a gente identificar uma tendência bastante importante de 

mercado cuja a análise de uma outra capacidade aqui que é a capacidade de mapeamento dos recursos internos, então assim, analisando o 

mercado eu identifico uma tendência que vai trazer impacto, analisando os recursos internos, eu analiso que eu não tenho competência ou 

recursos para endereçar essa oportunidade, eu vou tomar uma ação. Então assim, de que maneira essas capacidades influenciam na 

inovação aberta, a própria, como você falou antes, em uma outra questão, a interdependência em análise cruzada de todas essas 

competências vai afetar a forma como a gente vai agir com o meio externo, vai se estruturar internamente para buscar essa parceria externa 

de uma forma estratégica. 

 

E3Na - E o b você na verdade quer dizer que inovação aberta tem relação com a capacidade de investimento, onde você vai buscar recursos 

através de fomento que foi apontado. Mas a competência tecnológica está aqui porque a competência tecnológica acaba sendo 

complementada de fora e você tem uma competência tecnológica diferente.  

O mapeamento é essencial para você poder ter sucesso, porque você precisa escolher bem os seus parceiros, você precisa ter critérios, que é 

justamente a partir do mapeamento de recursos internos você estabelecer o que você está procurando e achar quem são os potenciais 

parceiros. É uma etapa, é uma capacidade fundamental para você conseguir ter uma boa interação e ter resultado. Por isso que acho que está 

faltando também a questão de avaliação dos novos resultados.  

Então, acho que só, a descrição de capacidade de mapeamento me parece estranho usar isso, porque essa terceira não fala só de 

mapeamento, ela fala de interação e de relacionamento, isso não é mapeamento. 

Mas está faltando a questão de estabelecer as interações, uma coisa é você mapear, outra coisa é você fazer, estabelecer, esse ponto não 

aparece em lugar nenhum. 

Então, você está dando um pulo entre você analisar a estratégia, a tendência, mapear recursos internos e aí você está indo lá para a ponta, 

que aí você já estabeleceu as interações e agora você está acompanhando as interações. Tem um gap aqui. 

Eu tenho um pouco de dúvida sobre se a capacidade de mapeamento de tendências no mercado, acho que ela é uma capacidade que você 

precisa ter, que você precisa ir se atualizando nas formas de fazer isso. Porque você vê que tem cada vez mais ferramentas, cada vez você 

tem mais dados que você precisa fazer uma curadoria nesses dados para você mapear essas tendências. 

E tem todo um olhar de que esse mapeamento, tem que ter muito cuidado, porque as pessoas tende a mapear para justificar o que elas já 

estão fazendo, então são essas coisas que precisam ser cuidadas. 

De mapeamento de recursos internos, acho que também são formas de mapear as competências, principalmente instaladas na empresa, acho 

que é uma competência importante. E o mapeamento dos parceiros e da interação e tal, mas acho que o mapeamento dos parceiros ele vem 

de antes. Então, a partir do momento que o pessoal olha para as tendências, veem que está trabalhando com quem, quem tem depositado 
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mais patentes, começa se identificar quais são os parceiros que poderiam ser os potenciais para que você faça. 

O mapeamento da interação e do relacionamento é muito o acompanhamento a partir do momento que você contrata, se for um contrato, no 

momento que você começar a estabelecer o relacionamento, como que ele está acontecendo, porque você tem dois níveis de 

relacionamento, um que é o nível técnico que é por dentro do projeto que é o que a gente fala e outro que é ver como está o relacionamento 

entre as pessoas, entre as instituições, acho que é uma capacidade importante de se desenvolver. 

Acho que sobre o seu entendimento de capacidade dinâmica de mapeamento que você identificou, acho que só aquela ressalva que eu te 

falei, essa parte de acompanhar a interação e o relacionamento a gente não chama de mapeamento. Mapeamento para nós é quando você 

está mapeando para estabelecer, para excluir. A gente não usa mapeamento para essa outra parte. Aí é acompanhamento mesmo, do 

relacionamento, da interação. Mapeamento para nós ela vem no começo, ela praticamente vem quando você já sabe o que você quer fazer, 

então você já tem a escolha estratégica e tal, aí você começa a mapear quem são os potenciais parceiros. Então, é bem no começo, a outra 

parte é bem no final. 

Eu separaria e não chamaria de mapeamento. O meio é outra coisa, aqui a gente está falando que, depois que você contrata, você faz o 

acompanhamento da interação, do relacionamento, depois você faz uma avaliação dos resultados. Não está aparecendo aqui, eventualmente 

tem uma categoria que é essa de acompanhamento e avaliação. Que você faz ao longo do relacionamento e ao final de projeto, por 

exemplo. 

Então, acho que elas se complementam nas duas categorias, mas ainda existe um gap, mesmo assim, ela complementa sim, mas ainda existe 

um gap. Esse gap é o recheio, você está falando do começo e do final, o meio não está endereçado em nenhum lugar aqui. 

Então é como você estabelece as parcerias, quer dizer, você está pegando tudo que motiva você estabelecer as parcerias, tudo que te orienta 

quais parcerias, e aí você tem que fazer isso, estabelecer as parcerias, não está em nenhum lugar. Isso é uma competência extremamente 

relevante. Que você tem que saber com quem está lidando, você precisa saber formas de interação, você precisa endereçar uma série de 

questões como PI, financeira, plano de trabalho, tem toda uma questão para depois fazer o mapeamento. Isso não está aparecendo aqui. Ele 

é no meio na verdade, essas complementares que você colocou de mapeamento e o começo que é toda essa análise de construção e tal. É, 

acho que uma coisa é, você analisa, aí você constrói a estratégia, você implementa a estratégia e você monitora a estratégia. 

Construir estratégia e implementar a estratégia, eles não estão especificados aqui. 

Normalmente é isso, você tem uma estratégia que é maior, e a partir desta estratégia você interpreta e monta uma estratégia de inovação 

aberta. Então, é uma alternativa estratégica. Só que aí, você tem que implementar, e a partir daí você monitora. 

O que eu estou vendo no seu modelo é que tem começo e fim, mas não tem o meio. 

Acho que faz sentido, acho que até entendo que tem assim um olhar que não é tanto estratégico, mas que vai direto para dentro do processo 

de inovação e que tem o olhar de olhar para a estratégia e complementar, acho que tem as duas coisas. Essas relações que estão nas 

categorias embaixo para fazer sentido sim. 
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APÊNDICE I – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

EMPRESAS 3M DO BRASIL E NATURA 

 

- 3M DO BRASIL – PÁGINA 236 

- NATURA – PÁGINA 237 

  



236 

 

 

 

 



237 

 

 


