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RESUMO 

 

Desde a obra “A riqueza das Nações” publicada no século XVII por Adam Smith, o 

qual  associava o sucesso das organizações e o consequente sucesso das nações à 

inovação, que o tema é objeto de discussão em todo o âmbito econômico, seja na 

esfera governamental ou empresarial. Um caminho para fomentar todo este processo 

de inovação é o aproveitamento dos recursos humanos disponíveis nas organizações 

que podem contribuir com ideias e proposições para melhorias de condições de 

trabalho, ganhos de produtividade ou redução de desperdício, proporcionando 

condições mais competitivas às empresas. Portanto, o presente trabalho de pesquisa 

teve como objetivo identificar, por meio de um estudo de caso, qual o perfil de 

competências encontrado nas pessoas que participam de um programa de captação 

de ideias em uma organização do segmento da indústria e que tiveram suas ideias 

aprovadas para implementação. Neste sentido, esta pesquisa foi ampliada para 

identificar qual o perfil sociodemográfico das pessoas que participaram e tiveram suas 

ideias implementadas. O estudo de caso também foi ampliado para um survey entre 

gestores de recursos humanos de outras organizações para se obter o perfil de 

competências para inovação sob a percepção de outros gestores além da empresa 

pesquisada. Este trabalho trouxe evidências de que as competências para inovação 

devem ser desenvolvidas nas pessoas de forma que crie um potencial processo de 

inovação para as organizações, bem como, a relevância do ambiente organizacional 

para que o processo de inovação ocorra com fluidez somado às políticas de recursos 

humanos que podem motivar a participação das pessoas no âmbito da inovação. 

 

Palavra-chave: Competência. Inovação. Captação de ideias. Melhorias. Ambiente 
organizacional. 
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

From the work "The Wealth of Nations" published in the seventeenth century by Adam 

Smith which associated the success of organizations and consequent to the success 

of nations to Innovation, that the theme is the subject of discussion in the entire 

economic sphere, whether in the governmental or business sphere. One way to foster 

this innovation process is to take advantage of the human resources available in 

organizations that can contribute ideas and propositions to improve working conditions, 

productivity gains or reduce waste, providing more competitive conditions for 

companies. Therefore, this research aimed to identify, through a case study, the profile 

of competencies found in people who participate in a program to capture ideas in an 

organization in the industry segment and who had their ideas approved for 

implementation. In this sense, this research was expanded to identify the 

sociodemographic profile of the people who participated and had their ideas 

implemented. The case study was also extended to a survey among managers of 

human resources of other organizations to obtain the profile of competencies for 

innovation under the perception of other managers besides the company researched. 

This work has brought evidences that the competences for innovation must be 

developed in the people in a way that creates a potential process of innovation for the 

organizations, as well as the relevance of the organizational environment so that the 

innovation process occurs fluently in addition to the resource policies which can 

motivate people's participation in innovation. 

 

Keyword: Competence. Innovation, Ideas. Improvements. Organizational 
environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

  

De acordo com dados apresentados no Fórum Econômico mundial de 2016, o 

Brasil ocupa a 75ª posição no ranking de países mais competitivos (RELATÓRIO 

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2015-2016, p.7). 

 Segundo dados do relatório da OCDE (2016), o Brasil ocupa sétimo lugar no 

ranking de economia no mundo, mas o crescimento estagnou nos últimos dois anos e 

os preços das commodities, atividades industriais e serviços sofreram queda.  

 No que tange o capital humano, o Brasil possui um gargalo em seu sistema de 

inovação, que motivado baixo índice da população adulta com ensino superior e pelo 

insatisfatório desempenho escolar de adolescentes de quinze anos de idade 

(INNOVATION REPORT - OCDE 2016 p.28)1 

Em uma dinâmica de mercado movida por acirrada competição entre players, 

faz com que o processo para se manter nessa competição, mova toda uma cadeia 

produtiva. As organizações buscam se reinventar para manter a competitividade nos 

mercados em que atuam e, nesse contexto, dois temas são frequentes e 

profundamente discutidos: competência e inovação. 

O Índice Global de Inovação de 2016 de autoria da Cornell University e INSEAD 

classifica o Brasil na 69ª posição do ranking de mundial de inovação. O Brasil foi 

listado após o Panamá e Kwait e na América Latina, após a Colômbia, Uruguai e o 

México.   

A correlação entre desenvolvimento econômico e inovação já estava 

fundamentada desde o Século XVII, por meio das afirmações do precursor dos 

conceitos do capitalismo (ADAM SMITH, 1985)2.  

Adam Smith (1985) afirma que as nações economicamente mais prósperas 

tê4m como base de sua produção a divisão do trabalho, e o bem-sucedido modelo se 

baseia em três circunstâncias: o aumento da habilidade do trabalhador; a economia 

de tempo entre a troca de tarefas; e, a invenção e utilização de máquinas para facilitar 

ou mitigar o esforço do trabalhador. 

                                                           
1 OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Relatório apresentado na reunião do G-
20 na China em nov/2016 – Innovation Report 2016. 
2 Livro a Riqueza das Nações v.1 A Divisão do Trabalho. p.43 
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 O presente trabalho de pesquisa busca identificar as competências para 

inovação, porém, não por meio de estrutura dos departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento, conhecidos como P&D, mas sim, identificar um processo de 

inovação por meio de pessoas que compõem todos os segmentos da organização.  

Segundo Jobs (2010)3, as pessoas são o aspecto mais importante do processo 

de inovação. De nada adianta recursos financeiros em abundância, se as pessoas 

não são qualificadas e não estão comprometidas: 

 

 A inovação não tem nada a ver com a quantidade de dólares que você tem 
para pesquisa e desenvolvimento. Quando a Apple criou o Mac, a IBM estava 
gastando, no mínimo, cem vezes mais em P&D. Não se trata de dinheiro. 
Trata-se das pessoas que você tem, como você é dirigido e o quanto você 
compreende (JOBS,2010, p.59). 

 

Em organizações, dos mais diversos segmentos e porte, é comum a existência 

de programas de captação de ideias, aos quais tem o objetivo de envolver as pessoas 

nos processos de melhorias e de mudanças.  

Segundo Barbieri et al. (2009), nas organizações inovadoras existe um 

processo sistemático de inovação que busca a melhoria contínua. Ainda segundo 

autor, a inovação é um subproduto deste processo, sendo o envolvimento e a 

participação das pessoas em torno da questão da inovação, o produto de fato 

(BARBIERI, et, al. 2009). 

No ambiente organizacional, o tema inovação é frequentemente discutido com 

o objetivo de se encontrar novas formas de aproveitamento dos recursos disponíveis.  

Segundo Drucker (2006), as ideias precisam ser recebidas e entendidas como 

grandes oportunidades:  

 

Ideias são como bebês: nascem pequenas, imaturas, sem forma. São mais 
promessas do que realização. Por isso, o executivo da organização inovadora 
não diz: “Que ideia fantástica!”. Ele pergunta: “O que é preciso fazer para 
transformar essa ideia em uma oportunidade?”. O executivo da organização 
inovadora sabe que muitas ideias acabam mostrando-se sem sentido e que 
é preciso correr riscos para converter uma pequena ideia em uma grande 
inovação (DRUCKER, 2006, p.14). 

 

Identificar e desenvolver as competências que influenciam o processo de 

inovação é de grande relevância para as organizações. Fleury (2001) ressalta que 

competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

                                                           
3 Steve Jobs no livro INOVAÇÃO. 2010. 



17 
 

integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Portanto, alinhar Inovação e Competência, e para tanto, buscar um perfil ideal 

de competências individuais para inovação, considerando que o desenvolvimento e 

aprimoramento proporciona o crescimento do indivíduo para um melhor desempenho 

e o   crescimento da organização (FLEURY, 2001). 

Para Dutra (2014) é necessário alinhar as competências individuais às 

competências organizacionais, assim, alicerçar o que realmente é essencial à 

Inovação. 

   

1.2 Problema de pesquisa 

   

  Embora as organizações reconheçam a necessidade da participação dos 

colaboradores no processo de melhoria, ainda há desafios a serem enfrentados a 

identificação do perfil das pessoas que participam dos programas de sugestões. 

  A questão de pesquisa que originou este estudo é: Qual o perfil 

sociodemográfico e quais as competências individuais identificadas nas pessoas que 

participam de programas de captação de ideias? 

  

1.3 Objetivo geral  

  

 O objetivo deste trabalho de pesquisa é identificar o perfil de competências 

individuais das pessoas que inovam através de programa de captação de ideias nas 

organizações.   

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivos específicos: 

 Identificar o perfil sociodemográfico das pessoas que foram premiadas em um 

processo de inovação por meio de programas de captação de ideias; 

 Identificar o perfil de competências individuais para inovação das pessoas que 

foram premiadas em de programa de captação de ideias, sob a percepção do 

gestor imediato;  
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 Identificar o perfil de competências individuais, ideal para o processo de 

inovação, sob a percepção de gestores de recursos humanos de diferentes 

organizações; 

 Identificar se o ambiente organizacional e as políticas de recursos humanos 

influenciam significativamente o processo de inovação. 

. 

 1.5 Delimitação do Escopo 

 

 Este trabalho de pesquisa não pretende demonstrar a relação entre as 

sugestões dadas e o incremento no faturamento da empresa.  

 Os temas inovação e competência guardam uma grande variedade de 

definições, portanto este trabalho selecionou as definições que seguem na direção do 

cerne deste trabalho. 

O universo da amostra está delimitado a um estudo de caso de uma empresa 

nacional familiar de médio porte do segmento de embalagens metálicas, na unidade 

fabril instalada no município de Cajamar-SP. 

 

1.6 Justificativa 

 

 Diante do cenário atual, as organizações devem se posicionar como líderes das 

oportunidades emergentes e se apropriar deste espaço competitivo. Para tanto, as 

organizações precisam encontrar caminhos e alternativas que as diferencie no seu 

nicho de negócio.  (HAMEL; PRAHALAD, 1995). 

 Segundo relatório da OCDE de 2016, o principal obstáculo para inovação no 

Brasil, é a falta de qualificação dos recursos humanos.  

Evidenciado no baixo grau de escolaridade da população brasileira, conforme 

demonstrado na Figura 1: 
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Figura 1 -Competências e capacidades para inovação (Ciência e inovação no Brasil) 
 

 

 

Fonte: Innovation Report G-20. China - Nov/16. p.29 

 

O relatório alerta que o Brasil precisa unir esforços do setor público e privado e 

traz que, em países mais desenvolvidos, o investimento em inovação é liderado pelo 

setor empresarial. 

Assim, este trabalho de pesquisa é relevante, uma vez que, pretende 

apresentar um perfil ideal de competências para inovação. 

 Ainda, acrescenta-se o interesse do pesquisador sobre o tema, pois atua em 

recursos humanos a vinte anos; coordenou e conduziu a implantação de um programa 

de captação de ideias que opera há mais de dez anos.  

Atualmente, o Autor, ocupa um cargo de gestão na mais antiga indústria de 

embalagens metálicas do mercado; participa ativamente do programa de captação de 

ideias da empresa; é membro do grupo de Líderes de Recursos Humanos - LRH da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH, o que permite acesso a 

informações do programa de captação de ideias e acesso a profissionais de RH para 

o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa.  
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1.7 Organização do Trabalho 

 

 A estrutura organizativa do trabalho traz: 

No Capítulo 1, a contextualização do tema, apresentando conceitos e 

fundamentando-os com os respectivos autores, apresenta o Objetivo geral e os 

Objetivos específicos e por fim apresenta a justificativa. 

 O Capítulo 2, o referencial teórico.  

O Capítulo 3, a metodologia de pesquisa.  

O Capítulo 4, a análise dos resultados.  

O Capítulo 5, às considerações finais.  

.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo apresenta os conceitos e a base teórica para os termos, 

Competência e Inovação.  

Conforme demonstra a Figura 2 que segue:   

 

Figura 2: Estrutura da fundamentação teórica  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 

2.1. Conceituando Competência  

 

A competência pode ser classificada em essencial, organizacional ou individual, 

que é objeto de estudo desta pesquisa. Contudo, o conceito de competências 

essenciais e organizacionais serão abordados de forma superficial, com o objetivo 

apenas de distinguir as diferentes definições. 

 O conceito de competência organizacional ou competência essencial foi 

abordado inicialmente por Hamel e Prahalad (1995), segundo os autores, significa a 

identificação das competências necessárias para que a organização se diferencie num 

contexto altamente competitivo, não sendo a organização apenas vista como um 

portfólio de produtos e serviços, mas também como um portfólio de competências. 

Essas competências são particulares e exclusivas para cada organização, e são 

 

Competência 

Tipos de 
competências

Competências 
individuais

Inovação

tipos de 
Inovação

Inovação 
através das 

pessoas

Competências para inovação
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definidas pelo conjunto de habilidades e tecnologias e não por uma única habilidade 

ou tecnologia isolada (HAMEL; PRAHALAD, 1995). 

Hamel e Prahalad (1995) afirmam que para a competência ser considerada 

essencial para a organização, deve passar por três testes. O primeiro teste propõe 

dar uma contribuição desproporcional para o valor percebido pelo cliente; o segundo 

teste propõe uma diferenciação entre concorrentes, sendo a organização detentora 

de uma competência exclusiva e não sujeita a imitações e Hamel e Prahalad (1995); 

e o terceiro teste propõe que se deve demonstrar capacidade de expansão para novos 

mercados.  

Estas competências devem ser construídas pela equipe gerencial e por meio 

da execução de cinco tarefas fundamentais:  

 a primeira é identificar as competências essenciais existentes;  

 a segunda é definir uma agenda para aquisição de competências 

essenciais; 

 a terceira é desenvolver as competências essenciais;  

 a quarta é distribuir as competências essenciais; e,  

 a quinta é proteger e defender a liderança das competências essenciais 

(HAMEL; PRAHALAD, 1995. p. 233-238). 

No âmbito da competência individual, muitas são as definições existentes, aos 

quais, ora se diferenciam, ora se complementam. Segundo Dutra et al. (2000), ao 

procurar uma definição para o termo Competência, entra-se em um terreno minado 

tamanha a diversidade de definições encontradas.  

Os primeiros estudos relacionados ao tema Competência foram publicados por 

David McClelland que, em 1973 publicou nos Estados Unidos o “Testing for 

competence rather than intelligence e deu início às discussões. 

Segundo McClelland (1973), competência é uma característica implícita à um 

indivíduo que é, por acaso, relacionada com alto desempenho na realização de uma 

tarefa ou em determinada circunstâncias (McCLELLAND, 1973 apud FLEURY; 

FLEURY, 2001) 

McClelland (1973) era um fervoroso crítico ao modelo de teste de inteligência 

que era aplicado por seus contemporâneos aos candidatos para ingresso nas 

universidades e afirmava que neste modelo, não era possível provar que um indivíduo 

que foi aprovado, era mais capaz que outro indivíduo que não foi aprovado. 
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Para provar esta afirmação, ele selecionou alunos que classificou de categoria 

“A” que foram os aprovados nos testes e outros classificados de categoria “B” aos 

quais não foram aprovados nos testes para uma universidade de primeira linha. 

Constatando a tese, McClelland (1973), decorridos 15 anos não havia 

diferenciação no sucesso dos indivíduos da categoria “A” ou “B”, ambos os grupos 

tinham indivíduos formados e com relativo êxito profissional. McClelland (1973) 

concluiu que as boas notas na escola e o volume de educação recebido não estavam 

diretamente relacionadas com o que ele chamou de sucesso ocupacional. 

Portanto, segundo McClelland (1973), o importante não é a quantidade de 

competências que o indivíduo possui, mas sim o uso eficaz (McCLELLAND, 1973). 

Para Le Boterf (2002), competência real é a combinação e mobilização de 

recursos próprios e recursos do ambiente: 

 

“[...] a competência real é a disposição para agir em uma família de situações. 
Esta disposição de agir é especial para cada pessoa e pertence a ela. Para 
atuar com competência um empregado precisa não apenas combinar e 
mobilizar seus próprios recursos como, conhecimentos, habilidades, 
qualidades, cultura e experiência, mas como também os recursos ambientais, 
como redes de profissionais, colegas, redes de documentos, banco de dados 
e manuais de procedimentos [...]” (LE BOTERF, 2002, p.3). 
 

Agir com competência é saber combinar os recursos necessários em diferentes 

operações e não apenas saber executá-las separadamente (LE BOTERF, 2006, p.61).  

Segundo estudo de Dutra et al. (2015 p.26), no Brasil não se conseguiu 

responder de maneira homogênea e objetiva sobre o tema competência, sendo 

preciso incluir uma grande diversidade de maneiras de pensar e olhar para o tema. 

O conceito de competência evoluiu ao longo do tempo e na década de 80 

afirmava-se ser suficiente a identificação das capacidades necessárias para exercer 

determinada tarefa. Mais tarde, incluiu-se a esta definição, termos como, flexibilidade, 

responsabilidade, evento e a instabilidade, concluindo que a competência só é 

competência, quando aplicada dentro de um certo contexto e utilizando-se de todo 

este repertório de capacidades (LE BOTERF, 1994 apud DIAS et al.: In. DUTRA, 

FLEURY, RUAS (org.), 2013. p. 25). 

Neste sentido Dutra, Fleury e Ruas (2013) ressaltam que a competência é 

constituída pela convergência de elementos da pessoa: sua biografia e socialização, 

sua formação educacional e sua experiência. 
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Esta afirmação, confronta-se com as ideias de McClelland (1973), pois o autor 

defendia, como já mencionado neste trabalho que, o volume de educação recebida 

não estava diretamente relacionado a formação de competências do indivíduo e não 

era garantia de bom desempenho e sucesso. 

Dutra (2002) incluiu o termo “entrega” às definições anteriormente difundidas, 

que seria o somatório de todas as linhas de pensamento supracitadas.  

Dutra (2002) define Competência como sendo a Capacidade de entrega do 

indivíduo e, também, como o conjunto de qualificações que o indivíduo detém que o 

possibilita efetivar a entrega (DUTRA, 2002. p.22).       

 O Quadro 1, apresenta os conceitos de competência abordado pelos principais 

autores do tema em classificação cronológica: 

 

Quadro 1 – Autores que abordam o tema competência 

 
Autor 
 

 
Ano 

 
Origem 

 
Fonte 

 
Conceito 

 

David 

McClelland 

Apud 

Fleury;Fleury 

 

 

1973 

2000 

 

USA 

BRA 

 

Testing for 

Competence rather 

than Intelligence.  

Construindo o 

Conceito de 

Competência (p.54) 

 

“Competência é uma característica 

subjacente a uma pessoa que é 

casualmente relacionada com 

desempenho superior na realização de 

uma tarefa ou em determinada 

situação”. 

 

 

 

Boyatzis, R 

 

1982 

 

USA 

 

The Competent 

Manager. A Model for 

Effective Performance 

(p,23) 

 

“Competências são aspectos 

verdadeiros ligados à natureza humana. 

São comportamentos observáveis que 

determinam em grande parte, o retorno 

da organização”. 

 

 

 

 

Spencer, L; 

Spencer, S 

 

 

 

1993 

 

 

USA 

 

 

Competence at Work. 

Models for superior 

performance (p.9) 

 

 

“A Competência refere-se a 

características intrínsecas ao indivíduo 

que influencia e serve de referencial 

para seu desempenho no ambiente de 

trabalho”. 
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Autor 
 

 
Ano 

 
Origem 

 
Fonte 

 
Conceito 

 

Parry, S. 

 

 

1996 

 

USA 

 

The Quest for 

Competencies. 

Training (p.48) 

 

“Um agrupamento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes correlacionadas, 

que afeta parte considerável da 

atividade de alguém, que se relaciona 

com o desempenho, que pode ser 

medido segundo padrões 

preestabelecidos, e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e 

desenvolvimento”. 

 

 

Le Boterf, G. 

 

 

1997 

 

FRA 

 

De la compétence à la 

navigation 

professionnelle 

(p.267) 

 

“Competência é assumir 

responsabilidades frente a situações de 

trabalho complexas buscando lidar com 

eventos inéditos, surpreendentes, de 

natureza singular”. 

 

 

Dutra, J.S. et 

al. 

 

 

1998 

 

BR 

 

Gestão de Pessoas 

por Competências: O 

caso de uma empresa 

do setor de 

telecomunicações 

(p.3) 

 

“Capacidade da Pessoa gerar resultados 

dentro dos objetivos estratégicos e 

organizacionais da empresa, se 

traduzindo pelo mapeamento do 

resultado esperado (output) e o conjunto 

de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários para seu 

atingimento (input) ” 

 

 

 

 

Ruas, R.L. 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

BR 

 

Competências 

gerenciais e 

aprendizagem nas 

organizações: uma 

relação de futuro 

(p.10) 

 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e 

colocar em ação conhecimentos, 

habilidades e formas de atuar (recursos 

de competências) a fim de 

atingir/superar desempenhos 

configurados na missão da empresa e 

da área” 

 

 

Hipólito 

 

 

 

2000 

 

BR 

 

Competências e 

Níveis de 

Complexidade no 

Trabalho como 

Parâmetros 

Orientadores de 

Estruturas Salariais 

(p.7) 

 

“O conceito de competência sintetiza a 

mobilização, integração e transferência 

de conhecimento e capacidades em 

estoque, deve adicionar valor ao 

negócio, estimular um contínuo 

questionamento do trabalho e a 

aquisição de responsabilidades por 

parte dos profissionais e agregar valor 

em duas dimensões: Valor econômico 

para a organização e valor social para o 

indivíduo” 

 

http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vuFvl3UAAAAJ&citation_for_view=vuFvl3UAAAAJ:ufrVoPGSRksC
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vuFvl3UAAAAJ&citation_for_view=vuFvl3UAAAAJ:ufrVoPGSRksC
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vuFvl3UAAAAJ&citation_for_view=vuFvl3UAAAAJ:ufrVoPGSRksC
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vuFvl3UAAAAJ&citation_for_view=vuFvl3UAAAAJ:ufrVoPGSRksC
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=vuFvl3UAAAAJ&citation_for_view=vuFvl3UAAAAJ:ufrVoPGSRksC


26 
 

 
Autor 
 

 
Ano 

 
Origem 

 
Fonte 

 
Conceito 

 

Fleury, M.T.:  

Fleury, A 

 

 

2000 

 

BR 

 

Estratégias 

Empresariais e a 

Formação de 

Competências (p.21). 

 

“Competência: Um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica 

saber mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, 

que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo” 

 

 

Bitencourt, 

C.C. 

 

 

2001 

 

BR 

  

Gestão de 

Competências 

Gerenciais - A 

Contribuição da 

Aprendizagem 

Organizacional (Tese 

Doutorado. p.30) 

 

 

“O conceito de competência está 

relacionado aos seguintes aspectos: 

Formação, Capacitação, Ação, 

Articulação, Resultados, Perspectiva 

Dinâmica, autodesenvolvimento e 

Interação.  

 

Zarifian 

 

 

2001 

 

FRA 

 

Objetivo Competência 

(p.66) 

 

“A competência profissional é uma 

combinação de conhecimentos, se saber 

fazer, de experiências e 

comportamentos que se exerce em um 

contexto preciso. Ela é constatada 

quando de sua utilização em situação 

profissional a partir da qual é passível de 

avaliação. Compete então à empresa 

identifica-la, avalia-la, valida-la e fazê-la 

evoluir”. 

 

 

Resende, E. 

 

 

2003 

 

BR 

 

O livro das 

Competências (p.33) 

 

“O significado de competência está 

relacionado com uma condição 

diferenciada de qualificação e 

capacitação das pessoas para executar 

seu trabalho, desempenhar suas 

atividades”.  

 

 

Ruas, R.L. et 

al. 

 

 

 

 

2006 

 

BR 

 

Os Novos Horizontes 

da Gestão: 

Aprendizagem 

Organizacional e 

Competências (p.5) 

 

 

“A noção de competência aproxima-se 

mais da capacidade de combinar e 

mobilizar adequadamente recursos já 

desenvolvidos do que um stock de 

conhecimentos e habilidades. O 

significado desta combinação de 

recursos está relacionado ao evento, ou 

seja, a situação específica a ser 

enfrentada”. 
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Autor 
 

 
Ano 

 
Origem 

 
Fonte 

 
Conceito 

 

Dutra, J.S. et 

al. 

 

 

 

 

2006 

 

BR 

Absorção do Conceito 

de Competência na 

Gestão de Pessoas: A 

Percepção dos 

Profissionais e as 

Orientações Adotadas 

pelas Empresas. 

EnANPAD-2006 (p.4) 

 

“Os grandes avanços vieram quando 

começamos a utilizar, com maior ênfase, 

o conceito de competência como 

entrega e agregação de valor, e a ele 

incorporamos conceitos 

complementares: o de complexidade e o 

de espaço ocupacional. A incorporação 

desses conceitos permitiu estender o 

uso da competência para trabalhar com 

questões ligadas a carreira e 

remuneração”. 

 

Fonte: Elaborador pelo Autor adaptado de BITENCOURT, 2001. 
 

 O Quadro 1 reafirma a proposição de Dutra (2000) sobre a diversidade de 

definições para o tema Competência. 

 No Brasil, há diversos autores que estudam e publicam livros e artigos sobre o 

assunto, contudo, deve-se atribuir grande destaque à Professora Dra. Maria Tereza 

L. Fleury e ao Professor Dr. Joel S. Dutra que, além de publicações, somam 

expressivo volume de citações em artigos, periódicos, congressos e outros. 

Inclui-se nesta lista o nome do Professor Roberto Ruas que também se dedica 

ao estudo das competências conforme demonstrado no Quadro 2: 

 
Quadro 2  - Número de citações  

Titulo Autor Quantidade 
de citações  

Ano  

Estratégias Empresariais e Formação de 
Competências: Um Quebra-cabeça 
Caleidoscópico da Indústria Brasileira 
 

Maria Tereza 
L.Fleury 

1809 2000 

Construindo o Conceito de Competência  Maria Tereza L. 
Fleury 
 

914 2001 

Gestão por Competências: Um Modelo 
Avançado para o Gerenciamento de 
Pessoas 
 

Joel de S.Dutra 

363 2001 

Competências: Conceito e Instrumentos para 
a Gestão de Pessoas na Empresa 
 

Joel de S.Dutra 
762 2004 

Competências  
 

Joel de S. Dutra 
393 2013 

Competências: Conceitos, Métodos e 
Experiências 

Roberto L.Ruas 
99 2000 
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Titulo Autor Quantidade 
de citações 

Ano 

Desenvolvimento de Competências 
Gerenciais e Contribuição da Aprendizagem 
Organizacional 
 

Roberto L. Ruas 

231 2001 

Aprendizagem Organizacional e 
Competências  
 

Roberto L. Ruas 
447 2005 

O Conceito de Competências de A Z: Análise 
e Revisão nas Principais  
Publicações Nacionais  
 

Roberto L.Ruas 

87 2005 

Fonte: Elaborador pelo autor por meio de dados disponíveis no Google citations (2017). 
 

Neste sentido, pode-se concluir que a definição de competência mais adotada 

é aquela apresentada por Fleury e Fleury (2001, p.188) “[...] competência: um saber 

agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização 

e valor social ao indivíduo [...]”.  

Acrescentado às afirmações de Dutra (2002 p.22) sobre “o conjunto das 

qualificações que os indivíduos detêm o que os possibilitam efetivar a entrega”. 

Esta definição é tratada na dimensão do indivíduo, sendo que a definição de 

competência organizacional já foi mencionada neste trabalho de pesquisa à qual é 

definida por Hamel e Prahalad (1995) por meio das competências essenciais ou core 

competence como ficou amplamente aceita e reconhecida. 

 Não obstante, Hamel e Prahalad (1995) afirmam que é necessário mencionar 

que a definição de competências individuais, estão intrinsecamente relacionadas com 

as competências organizacionais uma vez que, definidas as competências 

organizacionais, os indivíduos que integram esse sistema, devem estar alinhados com 

as necessidades e objetivos da organização.  

As afirmações de Hamel e Prahald (1995) podem ser ratificadas por meio dos 

conceitos defendidos por Eboli (2002), à qual, afirma que é necessário conectar 

competências empresariais às competências humanas para a criação de uma 

vantagem competitiva sustentável por meio do compromisso da organização com 

educação e desenvolvimento das pessoas. Desse conceito base, surgiu a ideia da 

Universidade Corporativa conforme demonstra a Figura 3: 
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 Figura 3 – Educação Corporativa 

 

Fonte: Eboli (2002. p.189). 

 

O conceito de Universidade Corporativa aborda os termos competências 

empresariais e competências humanas com absoluta e direta relação aos termos 

adotados por este trabalho de pesquisa para competências organizacionais e 

competências individuais. 

 Eboli (2002) apresenta a interação das competências empresariais e 

competências humanas como sendo a ponte que liga as estratégias da organização 

aos resultados esperados, em uma amplitude que alcança a dimensão do indivíduo 

em seus sonhos, perspectivas e desenvolvimento. 

 

2.2. Conceituando Inovação 

 

De acordo com o dicionário eletrônico de etimologia das palavras, inovação 

provém do latim “innovare” que significa “renovar, mudar” e “in” significa “em” e “novus” 

significa “novo, recente”. 

Desde o início dos anos 90 o tema inovação no Brasil tem sido a pauta de 

representantes do governo e entidades empresariais no sentido de trazer à tona um 

assunto de grande relevância para o desenvolvimento econômico do País (ARBIX, 

2007, p.28) 

O termo inovação começou a ser difundido ainda com um aspecto de invenção 

por Adam Smith em A Riqueza das Nações. Este, declarava que as nações mais bem-

sucedidas economicamente, eram as que buscavam observar e criar modos de 
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trabalho, em especial a divisão do trabalho, e que as modificações e aperfeiçoamento 

nas máquinas eram produto da invenção dos próprios operários que as utilizavam, a 

idealização dos construtores ou a criação dos filósofos.  

O autor ainda afirma que grande parte dos equipamentos utilizados para 

realização da tarefa, eram resultado da invenção de operários comuns que buscavam 

uma forma mais simples e fácil para executar suas tarefas (SMITH, 1985. p.45). 

Esta afirmação exige recapitular o tema competência que, embora esteja 

descrito no capítulo 2.1, se faz pertinente relacionar sua origem etimológica às 

conclusões de Smith (1985). Segundo o dicionário eletrônico Origem da Palavra, 

competência vem do Latim competere, “lutar, procurar ao mesmo tempo”, de com, 

(junto), mais petere, “disputar, procurar, inquirir”. Portanto é fácil concluir que há na 

essência da palavra competência um significado de esforço conjunto em direção a um 

resultado. 

 Ainda dentro do contexto de desenvolvimento econômico, Joseph Schumpeter, 

um importante economista do século XIX que foi o responsável por difundir o termo 

inovação, ainda num contexto econômico.  

Schumpeter (1997) é um dos maiores precursores sobre o tema de inovação e 

apresentou uma abordagem mais ampla, ao qual trouxe as seguintes afirmações: o 

empreendedor é a mola propulsora da economia e neste sentido deve, 

sistematicamente, pensar em novas oportunidades de negócio por meio da criação de 

algo novo que possa se transformar num sucesso, ou incrementar algo que já existe 

para torná-lo melhor (SCHUMPETER, 1982 apud LAPLANE, 1997). 

Schumpeter (1982) cunhou a expressão "Destruição criadora" defendendo que 

em determinadas situações se faz necessário criar uma obsolescência em algo que 

já existe para então apresentar uma alternativa e assim criar um ciclo de vida para o 

produto ou para uma empresa.  O autor faz destaque para a afirmação de que é 

necessário haver uma ruptura dos padrões existentes para se criar uma ordem 

econômica que provoca uma mudança no processo de desenvolvimento capitalista, o 

qual tem como motor, as inovações (SCHUMPETER, 1982 p.48).  

A referência padronizada que define o conceito de inovação está contida no 

Manual de Oslo4 publicado pela FINEP5 (2005) e têm sido o conceito utilizado 

                                                           
4 Publicação original: The Measurement of Scientific and Technological Activities – Proposed Guidelines for 
Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual 
5 FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos. Órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
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internacionalmente, em especial, devido às relações comerciais mantidas entre os 

países membros da OCDE a qual é gestora e responsável pela publicação do Manual 

de Oslo. Portanto, a definição preponderante para o termo inovação é:   

 
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas (Manual de Oslo; 
FINEP 3ªEd, 2005 p.55) 

 

O Manual de Oslo (2005) define a inovação no contexto organizacional e a 

apresenta em diversos tipos, próximos, mas distintos entre si: as inovações de 

produtos, as inovações de processos, as inovações organizacionais e as inovações 

de marketing. Ainda segundo descrito no Programa de Trabalho da OCDE6  com o 

Brasil, a inovação é a base de novos negócios, novos empregos e leva o país a uma 

melhor produtividade, dessa forma, a inovação é motor do desenvolvimento e 

crescimento econômico do país.  

Atualmente a inovação exerce um papel importante no meio acadêmico e 

governamental como sendo um fator crítico para a competitividade industrial e 

decisiva para a competitividade entre as nações (PORTER, 1986; 1990 apud 

RODRIGUES, 2001, p.90). 

Segundo Porter apud Rodrigues (1990), “associação entre invenção e o espírito 

empresarial cria uma vantagem comparativa nacional que permite que a invenção seja 

explorada internacionalmente”. Nota-se que o desenvolvimento econômico pode ser 

afetado por um processo de inovação sistemática, que por sua vez, é resultado de 

ações do indivíduo com espírito empreendedor, este por sua vez, possui 

características diferenciadas. 

Neste sentido, Drucker (2005, p.38) assinala que a inovação provém do 

empreendedor inovador e que a inovação é o instrumento específico do espírito 

empreendedor. Acrescenta que o empreendedor encontra uso para alguma coisa na 

natureza e atribui a valor econômico a isto, criando dessa forma, um novo recurso. 

Afirma ainda que no início do século XX a invenção tornou-se uma pesquisa, a 

qual é uma atividade sistematizada, sendo um processo determinado, planejado e 

organizado com alto índice de previsibilidade dos resultados esperados e com 

possibilidade de serem alcançados (DRUCKER, 2005. p.45). 

                                                           
6Acordo firmado entre Brasil e OCDE batizado de Programa de trabalho com o Brasil, 2016-017 
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Ainda segundo o autor, “a inovação sistemática consiste na busca deliberada e 

organizada de mudanças, a na análise sistemática das oportunidades que tais 

mudanças podem oferecer para a inovação econômica ou social” (DRUCKER, 2005. 

p.45). 

Segundo Arbix (2010), o inventor busca sempre a surpresa e a novidade sem 

nenhum parâmetro ou limitação e neste sentido, coloca o tema inovação numa 

condição estratégica para o desenvolvimento do mundo. 

Neste sentido, Arbix (2010) afirma que “Inovação tende atualmente a se revestir 

de um sentido mais amplo, que abrange todos os processos capazes de transformar 

uma ideia em um produto ou processo com diferencial de mercado, seja na indústria, 

nos serviços, no comércio ou na agricultura” (ARBIX, 2007. p.29). 

A inovação pode ser classificada em diversos tipos conforme demonstra o 

Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Tipos de Inovação  
  

Fonte 

 

Tipo  

 

Definição 

Garcia e 

Calantone 

(2002, 

p.121) 

Radical Novas tecnologias cujo resultado se resume em novas estruturas de 
mercado, com descontinuidades em níveis de empresas e clientes 
 

Really New 

Innovation 
Produtos que produzem descontinuidades no mercado ou 
tecnologicamente, mas não ambos, em níveis macroeconômicos 

Descontínua  
Associada a descontinuidades tecnológicas ou mudanças na 
estratégia da empresa com o intuito de modificar a curva S e 
converter a inovação descontinuada em radical 
 
 

Incremental  
Produtos que proporcionam novos aspectos, vantagens ou melhorias 
em tecnologia ou mercados existentes 
 

Imitativa   
Incorporação de uma equipe de P&D ou recursos em uma empresa 
concorrente, após o lançamento de um produto da empresa 
inovadora, com a finalidade de diminuir a distância tecnológica entre 
ambas. A imitação de inovações pode alterar a direção do mercado. 
 

  

Fonte 

 

Tipo  

 

Definição 

Manual de 

Oslo 

Inovação de 

produto 

Se refere a introdução de um bem ou serviço novo ou 
significativamente melhorado no que concerne a suas características 
ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em 
especificações técnicas, componentes e materiais, softwares 
incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 
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(2005, 

p.57-61  

 

Inovação de 

processo 

Se refere a implementação de um método de produção ou 
distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se 
mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

Inovação em 

Marketing 

 

Se refere a implementação de um novo método de marketing 
com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua 
embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 
fixação de preços. 

Inovação 

organizacional 

é a implementação de um novo método organizacional nas práticas 
de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou 
em suas relações externas. 

Fonte: adaptado pelo Autor de Aranda, 2009. 
 

De acordo com Garcia e Calantone (2002) além do tipo, a inovação pode ser 

classificada por níveis, que podem ser, segundo os autores, macro ou micro 

dependendo da amplitude que a inovação alcançar no negócio ou no mercado 

(GARCIA; CALANTONE, 2002).  

O Manual de Oslo (2004) apresenta um conjunto de fatores para uma empresa 

que deseja classificada inovadora chamado “dínamo da inovação”. Estes fatores 

visam objetiva conformar a inovação no nível da empresa reconhecendo-a uma 

economia inovadora.  

Nesse mesmo ponto o Manual descreve que trabalhadores capacitados são o 

recurso-chave de uma empresa inovadora e destaca ainda que, o processo de 

inovação parte não exclusivamente de P&D7 , mas também de outras ações que 

incluem:  

[...] competências humanas importantes para a produção podem ser 

desenvolvidas (por meio de treinamento interno) ou adquiridas (por 

contratação). Pode também haver aprendizado tácito e informal (aprender 

“fazendo”), envolvido” (Manual de Oslo, 2004, p.42, 1ª Ed.). 

 

Nesta perspectiva a participação e iniciativa do indivíduo é fundamental e o 

conduz a criatividade e consequentemente para a novidade. O surgimento da iniciativa 

é descrito segundo alguns critérios: o primeiro refere-se a iniciativa do indivíduo 

propriamente dita, o segundo refere-se a discrepância entre expectativa e realidade, 

que geralmente ocorre em momento crise, o terceiro se refere a vontade de agir, o 

quarto se refere a anúncio oficial da ideia e o quinto critério se refere a finalização do 

processo da iniciativa (ARANDA, 2009). 

                                                           
7 P&D- Pesquisa e Desenvolvimento 
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Pode-se estabelecer uma relação teórica entre o que dispõe Garcia e 

Calantone (2002) sobre inovação incremental e as afirmações de Nascimento et al. 

(2008), pois  segundo este último, a inovação incremental cuida de pequenas 

modificações em produtos, serviços e processos, e não demanda maiores desafio de 

implementação aos gestores. Já a inovação radical, se caracteriza por mudanças mais 

significativas, tanto nas relações de mercado, quanto nas tecnologias utilizadas. 

Inovação incremental por definição, pode ser entendida como aquela inovação 

que possui baixo grau de novidade e provoca alterações de baixo impacto tanto no 

produto quanto no processo. De acordo com Arbix (2010) o objetivo do inovador é a 

invenção e a novidade, contudo, isto nem sempre ocorre, vez que o processo de 

inovação se concretiza por uma modificação, rearranjo ou melhoria de algo que já 

existe. 

Para Anthony (2012) inovação é algo diferente que exerce um impacto sobre 

determinada coisa. O autor afirmar ser uma definição bastante resumida, mas que 

abrange os aspectos centrais da inovação. Esclarecendo que, o significado da palavra 

“diferente” está no olhar de quem vê o algo novo e o significado da palavra “impacto” 

é um tipo de resultado mensurável (ANTHONY, 2012. p.14). 

Segundo Van de Ven (1999 p.9) “Inovação é mais abrangente do que a 

invenção e inclui o processo de desenvolver e implantar uma nova ideia” e 

complementa que “uma ideia percebida como nova pelas pessoas envolvidas é uma 

ideia inovadora, mesmo que pareça a outros uma imitação de algo que já existe em 

outro lugar” (VAN DE VEN, et al.., 1999 apud VASCONCELOS, 2003 p.19). 

Para o fórum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas a inovação é composta 

por uma equação com três elementos: Ideia + ação + resultado. Sem um destes 

elementos não é possível haver inovação. 

O processo de criação e geração de ideias por meio das pessoas tem sido 

implementado em diversas empresas nacionais. Estes programas surgiram a partir 

dos movimentos da qualidade, em especial, no Japão com objetivo de praticar a 

manutenção nos programas de melhoria contínua (BARBIERI et al. 2009). 

Atualmente muitas organizações contam com programas de captação de ideias 

onde todos os colaboradores podem agir de maneira empreendedora, a exemplo de 

empresas como 3M, Monsanto, Banco do Brasil, Copesul, Embrapa, Brasilata 

(VASCONCELOS, 2003. p.20) e mais, Continental Indústria Automotiva, Hospital 

Albert Einstein, BASF, Laboratórios Fleury, Whirlpool, Coca-Cola, Eternit e Sodexo. 
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Este fenômeno tem sido descrito pela literatura dentre outros termos, como, 

empreendedorismo corporativo (BURGELMAN, 1983; VESPER, 1984; apud 

DALMORO, DUTRA, VISENTINI, 2008). 

De forma geral o intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo 

pode ser entendido como o empreendedorismo dentro da organização e é visto como 

um processo pelo qual os colaboradores da empresa criam oportunidades sem 

envolver os recursos que estão sob o controle corrente, bem como criam coisas novas 

partindo da rotina de observar e identificar oportunidades e atuam com intenções e 

comportamentais diferentes da maneira habitual de fazer negócios, pois  não possuem 

as características do empreendedor clássico para abrir um novo empreendimento 

(STEVENSON e JARILLO, 1990; VESPER, 1990; ANTONCIC e HISRICH, 2003, 2004 

apud DALMORO, DUTRA, VISENTINI, 2008). 

Robinson e Schroeder (2005) chamam a atenção para o fato de que as 

empresas sempre esperam dos programas de captação ideias o surgimento de uma 

grande inovação que trará resultados extraordinários para a empresa. Contudo, 

afirmam os autores, é fundamental se atentar às pequenas ideias, pois  chegar à 

excelência em todos os aspectos de desempenho é praticamente impossível sem se 

atentar aos detalhes e neste sentido, são exatamente o grande número de pequenas 

ideias que oferecem sustentação ao processo de melhoria contínua e busca da 

excelência (ROBINSON; SCHROEDER, 2005. p.54). 

Segundo os autores, as ideias do pessoal de linha de frente podem abrir novas 

oportunidades para a inovação a exemplo da fabricante de bens de consumo 

Whirlpool que, no início do ano 2000 início um processo de inovação que envolvia não 

apenas equipes de engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), mas 

principalmente o pessoal de linha de frente. Esta estratégia permitiu à empresa, em 

10 anos, elevar sua taxa de correspondência lavadora/secadora de 15% para 

impressionantes 96% (ROBINSON; SCHROEDER, 2016. p. 215;216). 

Acrescentam Robinson e Schroeder (2016) que em 2011 a Whirlpool 

Corporation foi listada pela revista Fast Company como a sexta empresa de bens de 

consumo mais inovadora do mundo. 

Os autores ainda ratificam a afirmação que, as ideias de linha de frente são 

fundamentais em um processo de inovação na organização e apresentam dados de 

um processo de melhoria na Coca-Cola, à qual, oitenta por cento da melhoria de 

desempenho da empresa veio por meio das ideias do pessoal de linha de frente e os 
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demais vinte por cento de iniciativa da administração. Este resultado foi batizado pelos 

autores de princípio de melhoria 80/20 (ROBINSON; SCHROEDER, 2016. p. 33). 

 

2.3 Conceituando Competências para Inovação 

 

Embora o conceito de competência já tenha sido abordado no item 2.1 deste 

trabalho, vale ressaltar que Hamel e Prahalad (1995) destacam que as competências 

essenciais são o instrumento fundamental para elevar o grau de competitividade das 

organizações. 

Afirmam ainda que uma competência só é realmente essencial quando constitui 

o fator decisivo para o ingresso da empresa em novos mercados (HAMEL, 

PRAHALAD, 1995. p.239).  

Apesar desta parte do trabalho buscar definir competências para inovação por 

meio das pessoas, é necessário abordar as competências para inovação das 

organizações para em seguida abordar o perfil de competências das pessoas que 

integram essas organizações. 

Neste sentido, Penrose (1980) apud Szmrescsányi (2001. p.169) afirma que a 

empresa é constituída por “[...] uma entidade integrada por pessoas e recursos, capaz 

de sobreviver a seus fundadores, de crescer e desenvolver-se por meio do tempo e 

apta a planejar não apenas suas atividades correntes, mas também seu futuro [...]”. 

Contrariamente à maioria dos economistas de sua época, Penrose (1980) 

atribui mais importância a fatores internos do que externos para o crescimento da 

empresa. Afirma que a combinação permanente para o uso pleno dos recursos 

humanos e materiais disponíveis na empresa é a resultante desse processo de 

integração (PENROSE, 1980. Apud SZMRESCSÁNVI, 2001. p.170). 

Neste sentido, Barney (1996) ressalta que as empresas são formadas por um 

conjunto de competências, capacidades, processos, informação, conhecimentos e 

tudo o mais que é controlado pela empresa e que permitem a tomada de decisões 

mais eficientes e a implementação de estratégias mais efetivas (BARNEY, 1996 apud 

ALVES, BOMTEMPO, 2007). É possível concluir, com estas afirmações, que as 

pessoas estão no núcleo da organização, promovendo as mudanças necessárias para 

o avanço das organizações. 

Segundo os estudos de Bomtempo, Alves e Munier (2006), foi possível 

encontrar uma diversidade de comportamentos inovadores mesmo em empresas com 
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baixa capacidade tecnológica, o que levou a crer que o processo de diferenciação 

destas empresas pode ser identificado por meio dos perfis de competências (ALVES, 

BOMTEMPO, MUNIER, 2006.p 14). 

Em um ambiente onde a inovação ocorre sistematicamente, principalmente por 

meio das pessoas, é muito provável que a empresa se aproprie do conhecimento 

gerado por estas pessoas por meio das ideias apresentadas, mesmo que com baixo 

impacto de novidade (ALVES, BOMTEMPO, MUNIER, 2006). 

Vianna et al. (2016) afirma que a inovação no Brasil ainda está na adolescência 

sendo que muitos projetos ainda possuem baixo grau de novidade e provocam 

mudanças mais elementares. Segundo o autor, este processo é natural, inicialmente 

a inovação provoca mudanças incrementais e partir disto é possível buscar uma 

inovação disruptiva ou radical (VIANNA et al., 2016).  

Segundo Robinson e Schroeder (2016) as inovações advêm do pessoal de 

linha de frente, ou seja, das pessoas que estão efetivamente próximas das tarefas. 

Os autores afirmam que as ideias do pessoal de linha de frente podem transformar 

inovações de baixo impacto em inovações radicais (ROBINSON; SCHROEDER, 

2016. p.208:211) 

Para que este processo ocorra de forma produtiva e satisfatória, os autores 

atribuem três papéis fundamentais aos gestores de equipe (ROBINSON: 

SCHROEDER, 2005. p.137) 

1. criar um ambiente que estimula e incentiva a geração de ideias; 

2. ajudar a equipe e se desenvolver em termos de conhecimento e 

capacidade de resolver problemas com o objetivo de melhorar a 

qualidade do trabalho e impactar em suas ideias; e, 

3. promover as ideias e potencializá-las. 

As organizações buscam criar equipes de pessoas com perfil inovador que 

tragam, sistematicamente, resultados melhores e neste sentido, deve-se entender 

qual a diferença entre um indivíduo inovador do indivíduo não inovador. Steve Jobs 

respondeu a essa questão com apenas uma palavra: Associação (GALLO, 2010 

p.82). 

O cofundador da Apple afirmava que a capacidade que o indivíduo detém para 

conectar questões diversas e solucionar problemas de diferentes áreas distintas era 

a chave do sucesso e definia a criatividade como sendo simplesmente a capacidade 

de conectar coisas (GALLO, 2010. p.83). 
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Neste sentido, as afirmações de Eboli (2002) Fleury (2001) e Dutra (2014) 

ressaltam que as competências organizacionais estão diretamente relacionadas com 

as competências individuais às quais colocam as empresas em um patamar de alta 

competitividade.  

Conforme tipologia definida por Fleury (2001), existem três formas de tornar a 

organização mais competitiva, qual seja: excelência operacional, inovação em 

produtos, orientação para serviços (FLEURY, 2001. p.45).  

Dutra (2014) determina um conjunto de competências organizacionais e 

competências individuais que formam a base para um processo que viabiliza as 

estratégias da organização, incluindo-se as entregas que são exigidas das pessoas 

na dimensão da inovação, conforme apresenta o Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Competências e Estratégias 

Competências 

Estratégias 

Volume de vendas e Excelência 
Operacional 

Foco na customização e Inovação em 
produtos 

Organizacionais 

Custo 
Qualidade 
Processo produtivo 
Distribuição 
Monitoramento do mercado 
Comercialização 
Parcerias estratégicas 

Inovação de produtos e processos 
Qualidade 
Monitoramento tecnológico 
Imagem 
Parcerias tecnológicas estratégicas 

 

 

Individuais 

 

Orientação a custos e qualidades 
Gestão de recursos e prazos 
Trabalho em equipe 
Planejamento 
Interação com sistemas 
Multifuncionalidade 
Relacionamento interpessoal 

 

Capacidade de inovação 
Comunicação eficaz 
Articulação interna e externa 
Absorção e transferência de conhecimentos 
Liderança e trabalho em equipe 
Resolução de problemas 
Utilização de dados e informações técnicas 
Aprimoramento de processos/produtos e 
participação em projetos 

 

Fonte:  Adaptado pelo Autor de Dutra (2014. p.27). 
 

As competências organizacionais estão relacionadas com as competências 

individuais e ambas sofrem as influências do contexto organizacional (ZARIFIAN, 

1999, apud FLEURY, FLEURY, 2004, p.47). 
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2.3.1 O ambiente organizacional 

 

Além das competências para inovação já mencionadas neste trabalho, destaca-

se também o ambiente organizacional, o qual exerce forte influência no processo de 

inovação nas empresas, em especial em programas de captação de ideias. 

Segundo Lacombe (2005), é importante ajustar as necessidades e valores das 

pessoas com os da organização, pois  dessa forma gera maior motivação nas pessoas 

e consequente melhoria no clima organizacional.  Esses fatores estimulam as pessoas 

a serem mais proativas, partilhar conhecimentos, procurar inovar, ter iniciativas e agir 

com sentimento de pertencimento. Como já afirmou Dalmoro, Dutra, Visentini (2008), 

pessoas agindo como empreendedores corporativos. 

Robinson e Schroeder (2016) afirmam que o grande desafio para transformar 

uma organização e torná-la movida por ideias, é eliminar os obstáculos existentes no 

fluxo de ideias que circula de baixo para cima nas organizações, ou seja, ideias 

surgindo dos níveis mais inferiores da empresa. 

Ainda, segundo Robinson e Schroeder (2005) o melhor incentivo que a 

organização pode dar a seus colaboradores é o reconhecimento, a efetiva 

implementação da ideia recebida e a justiça do crédito para seus autores. Esta 

abordagem proporciona um clima organizacional de confiança e motiva a participação 

das pessoas no processo de inovação. 

Neste sentido, a adoção de políticas de recursos humanos que estimulem a 

iniciativas das pessoas, que permitem a liberdade de se expressar e proporciona 

desenvolvimento profissional tem sido a chave para um modelo bem-sucedido de 

inovação por meio dos programas de captação de ideias (ROBINSON; SCHROEDER 

2005). 

Dutra (2002) afirma que o modelo de gestão de pessoas ideal é aquele que 

estimula e oferece apoio ao desenvolvimento mútuo da empresa e das pessoas, 

orientando ambos de forma clara simples e flexíveis. 

Os recursos humanos são fundamentais na busca pela competitividade das 

organizações e neste sentido as políticas de recursos humanos adotadas por meio da 

administração estratégicas de pessoas estar alinhadas com os objetivos e metas da 

empresa para melhorar seu desempenho e desenvolver culturas organizacionais que 

encorajam a inovação e a flexibilidade (DESSLER, 2003). 
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Marras (2009) afirma que a administração de recursos humanos tem o papel 

de criar e difundir por toda a estrutura organizacional diretrizes estratégicas que 

alteram significativamente o rumo dos resultados organizacionais, maximizando-os 

por meio de melhores índices de qualidade e produtividade do trabalho, alavancados 

pelo desempenho humano. 

Para Mandelli (2001), a empresa deve desafiar a inteligência das pessoas 

elevando seu nível de competência de forma a eliminar o valor das pessoas pelo 

critério de tempo de empresa. Em seu entendimento, o funcionário deve ser 

promovido como reconhecimento pelo seu desenvolvimento profissional. 

Os empregados agregam valor à empresa na medida que demonstram 

capacidade para solucionar problemas de criar aplicações para os produtos antigos 

ou descobrir produtos ou serviços novos. Para que isto ocorra é necessário haver 

liberdade para agir, dando empoderamento para que o empregado possa buscar 

novas possibilidades (TEIXEIRA, Cap.36, 2002). 

De acordo com Eboli (2002), pesquisas comprovam que as melhores práticas 

de recursos humanos adotadas pelas empresas para atrair, manter e desenvolver 

profissionais bem qualificados estão relacionadas com o seu sucesso alcançado.  

Neste sentido, as políticas de treinamento e desenvolvimento devem estar 

alinhadas com planejamento da organização e, segundo Albuquerque (1994, 2002), 

Dutra (2002) e Fleury (2004) apud Parolin e Albuquerque (2009 p.138), o 

desenvolvimento das competências deve ampliar a capacidade das pessoas de 

agregar valor para a organização e deve priorizar o processo de aprendizagem 

individual e coletiva. 

As políticas de recursos humanos influenciam as pessoas para o alcance do 

sucesso em inovação por meio do aumento crescente da criatividade, do 

comprometimento e das competências dos colaboradores da organização (PAROLIN; 

ALBUQUERQUE, 2009 p. 139).  

A criatividade, neste contexto, segundo Parolin e Albuquerque (2009) é 

resultado de ambientes abertos às pessoas, o qual proporciona um fluxo de ideias 

para inovação e aceita o risco ao erro, paciência quanto ao tempo de implementação 

e apoio à persistência (PAROLIN; ALBUQUERQUE 2009, p.140, apud CHANG JR.; 

ALBUQUERQUE, 2002, p.34).    ‘ 

Não apenas as políticas, mas também a cultura voltada para inovação é fator 

determinante para a construção de uma dinâmica onde as pessoas que fazem parte 
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do contexto organizacional participem do processo inovação. Shein (apud Fleury, 

1996 p. 20) define cultura como sendo: 

 

“[...] conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao lidar com os problemas de adaptação externa e integração 
interna e que funcionam bem o suficiente para serem consideradas válidos e 
ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e 
sentir, em relação a esses problemas” (SCHEIN apud FLEURY, 1996. p.20). 

 
Ainda segundo Schein (2009), a cultura pode ser entendida como um processo 

de aprendizagem acumulada e compartilhada que alcança o universo 

comportamental, emocional e cognitivo dos indivíduos que compõem um grupo 

(SCHEIN, 2009, p.16).  

Amabile (1998 apud ALBUQUERQUE; PAROLIN, 2009, p.139) desenvolveu 

pesquisas sobre a influência do clima organizacional sobre a criatividade pessoal e 

por meio desses estudos pode-se relacionar a influência de fatores do ambiente 

organizacional com a motivação para a inovação.  

Para demonstrar a aderência entre objetivos, referencial teórico e pergunta de 

pesquisa é apresentado no Quadro 5 uma Matriz de amarração sobre os conceitos de 

competência e no Quadro 6, uma Matriz de amarração sobre os conceitos de inovação 

e o ambiente organizacional. 

Segundo Telles (2001), o instrumento de matriz de amarração tem o objetivo 

de destacar a aderência e a compatibilidade dos elementos de um trabalho de 

pesquisa qualitativa, principalmente o modelo de pesquisa, objetivos da pesquisa e 

hipóteses de pesquisa.  
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Quadro 5 – Matriz de Amarração para os conceitos de competência   
Tema Autor Abordagem Etapa utilizada Objetivo Responder à  pergunta 

 
Competência 

 
 

MacClelland,(1973) 
Apud Fleury, 
Fleury (2001) 

Competência é uma característica implícita à 
um indivíduo que é, por acaso, relacionada 
com alto desempenho na realização de uma 
tarefa ou em determinada circunstâncias. 

2.Referencial Teórico 
2.1 Conceituando 
Competência, 
Quadro 1. p.11 

Fundamentar 
o conceito de 
competência 

a. Competência só é de fato 
competência na medida que 
agrega simultaneamente valor 
ao indivíduo e à organização? 
 Fleury (2001, 

p.188) 

Competência é um saber agir responsável e 
reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos e 
habilidades, que agreguem valor econômico à 
organização e valor social ao indivíduo 

2.Referencial Teórico 
2.1 Conceituando 
Competência, p.17 
 

Fundamentar 
o conceito de 
competência 

Dutra (2002, p. 22) Define competência como sendo a 
capacidade de entrega do indivíduo e, 
também, como o conjunto de qualificações 
que o indivíduo detém que o possibilita a 
efetivar a entrega 

2.Referencial Teórico 
2.1 Conceituando 
Competência p.13 
 

Fundamentar 
o conceito de 
competência 

a. Competência só pode ser 
definida pelas qualificações de 
um indivíduo somada às suas 
entregas? 

Le Boterf (2002, 

p.3) 

A competência real é a disposição para agir 
em uma família de situações. Esta disposição 
de agir é especial para cada pessoa e 
pertence a ela. Para atuar com competência 
um empregado precisa não apenas combinar 
e mobilizar seus próprios recursos como, 
conhecimentos, habilidades, qualidades, 
cultura e experiência, mas como também os 
recursos ambientais, como redes de 
profissionais, colegas, redes de documentos, 
banco de dados e manuais de procedimentos 

2.Referencial Teórico 
2.1 Conceituando 
Competência p.12 
 

Ampliar o 
conceito de 
competência   

a. Competência plena só se 
caracteriza na medida que o 
indivíduo combina e mobiliza 
seus recursos somados aos 
recursos ambientais? 
Elencar os recursos individuais 
e os recursos ambientais 

LE BOTERF 
(1995) apud 
FLEURY; FLEURY 
(2001) 

Competência é constituída pela convergência 
de três elementos da pessoa: sua biografia e 
socialização, sua formação educacional e sua 
experiência  

2.Referencial Teórico 
2.1 Conceituando 
Competência p.13 
 

Ampliar o 
conceito de 
competência   

a. A biografia do indivíduo é 
relevante para formação de 
suas competências? 
b. A formação educacional do 
indivíduo é relevante para a 
forma de suas competências? 
c. A experiência do indivíduo é 
relevante para a formação de 
suas competências? 
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DUTRA (2014, 
p.27) 

Entregas exigidas das pessoas na dimensão 
inovação 

2.Referencial Teórico 
2.1 Conceituando 
Competência p 27 
 

Ampliar o 
conceito de 
competência 
para 
competências 
para 
inovação 

a. Capacidade de inovação 
b. Comunicação eficaz 
c. Articulação interna e externa 
d. Absorção e transferência de 
conhecimentos 
e. Liderança e trabalho em 
equipe 
f. Resolução de problemas 
g. Utilização de dados e 
informações técnicas 
h. Aprimoramento de 
processos/produtos e 
participação em projetos 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Quadro 6 – Matriz de Amarração para os conceitos de inovação, o ambiente organizacional e cultura 
 

Tema 

 

Autor 

 

Abordagem 

 

Etapa utilizada 
 
Objetivos 

 
Responder à pergunta 

 
Desenvolvimento 
Econômico 

 

Adam SMITH, 

(1985) 

 
As nações mais bem-sucedidas economicamente, 
eram as que buscavam observar e criar modos de 
trabalho e que as modificações e aperfeiçoamento 
nas máquinas eram produto da invenção dos próprios 
operários que as utilizavam e da idealização dos 
construtores ou a criação dos filósofos. 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
20 
 

 
Contextualizar o 
problema de 
pesquisa. 
 

 

A adoção de um modelo 
sistemático de inovação 
pode contribuir para o 
sucesso da organização? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa. 

 
Invenção  

 
A.SMITH  
1º livro a Divisão 
do Trabalho 
(1985, p.45) 

 
Grande parte das máquinas utilizadas nas 
manufaturas em que o trabalho está mais 
subdividido constituiu originalmente invenções de 
operários comuns, os quais, com naturalidade, se 
preocuparam em concentrar sua atenção na procura 
de métodos para executar sua função com maior 
facilidade e rapidez. 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
22 
 

 
Contextualizar o 
problema de 
pesquisa. 
 

 

A inovação por meio das 
pessoas pode gerar um 
diferencial competitivo para 
a organização? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa. 
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Tema 

 

Autor 

 

Abordagem 

 

Etapa utilizada 
 
Objetivos 

 
Responder à pergunta 

 
Inovação  

 

SCHUMPETER  

 
O empreendedor é a mola propulsora da economia e 
neste sentido deve, sistematicamente, pensar em 
novas oportunidades de negócio por meio da criação 
de algo novo que possa se transformar num sucesso, 
ou incrementar algo que já existe para torná-lo 
melhor. 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
21 
 

 

Ampliar o 
conceito de 
inovação. 

 
A inovação, partindo das 
pessoas da organização, 
tendem a ser mais 
incremental ou de baixo 
impacto do que inovação 
radical ou de alto impacto? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa. 

 

Inovação  

 

PORTER (1986) 

 
Atualmente a inovação exerce um papel importante 
no meio acadêmico e governamental como sendo um 
fator crítico para a competitividade industrial e 
decisiva para a competitividade entre as nações. 
“Associação entre invenção e o espírito empresarial 
cria uma vantagem comparativa nacional que permite 
que a invenção seja explorada internacionalmente”. 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
22 
 

 
Contextualizar o 
problema de 
pesquisa e 
ampliar o 
conceito de 
inovação. 

 
Em um processo 
sistemático de inovação por 
meio das pessoas é 
aceitável que aparecem 
invenções que não 
apresentam resultado 
econômico para a 
organização?  
Etapa 2 e 3 da pesquisa. 

 

Inovação 

 

OSLO, FINEP 

(2005, p.55) 

 
Uma inovação é a implementação de um produto 
(bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas 
práticas de negócios, na organização do local de 
trabalho ou nas relações externas. 
 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
21 
 

 
Conceituar 
inovação. 

 
Em um processo 
sistemático de inovação é 
imperativo transformar 
ideias que gerem 
resultados econômico-
financeiros para a 
organização? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa. 
 

 

 

Inovação 

 

DRUCKER 

(2005, p.45) 

 
“À inovação sistemática consiste na busca deliberada 
e organizada de mudanças, a na análise sistemática 
das oportunidades que tais mudanças podem 
oferecer para a inovação econômica ou social”. 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
22 
 

 
Ampliação do 
conceito de 
inovação 

 
É preciso haver um fluxo 
estruturado para captação 
de ideias dentro da 
organização que privilegie 
toda e qualquer iniciativa de 
participação? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa. 
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Tema 

 

Autor 

 

Abordagem 

 

Etapa utilizada 
 
Objetivos 

 
Responder à pergunta 

 

Inovação 

 

 

ARBIX (2007, 

p.29) 

 
Inovação tende atualmente a se revestir de um 
sentido mais amplo, que abrange todos os processos 
capazes de transformar uma ideia em um produto ou 
processo com diferencial de mercado, seja na 
indústria, nos serviços, no comércio ou na agricultura. 
 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
23 
 

 
Ampliando o 
conceito de 
inovação 

 
A geração de ideias por 
meio das pessoas requer a 
utilização de recursos 
combinados dentro da 
organização para 
transformar ideias em 
inovação? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa 

 

Inovação  

 
Site: Fórum de 
Inovação-FGV.  

 
Inovação = ideia + ação + resultado 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
25 
 

 

Ilustrar o 
conceito de 
inovação 
 

 
Toda a ideia recebida deve 
ser avaliada com posterior 
feedback ao participante? 
Etapa 2 e 3 da pesquisa 

 
Inovação Radical e 
Really new 
innovation 

 
Garcia e 
Calantone 
(2002, p.121) 

 
Novas tecnologias cujo resultado se resume em 
novas estruturas de mercado, com descontinuidades 
em níveis de empresas e clientes 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
23 Quadro 3 

 
Ampliar o 
conceito de 
inovação 

Para geração de ideias 
acontecer é necessário 
haver uma estrutura com 
disponibilidade de 
recursos? 

 
Inovação 
Incremental 

 
ARBIX (2010, 
p.19) 

 
Inovação incremental pode ser entendida como 
aquela inovação que possui baixo grau de novidade e 
provoca alterações de baixo impacto tanto no produto 
quanto no processo. O objetivo do inovador é a 
invenção e a novidade, contudo, isto nem sempre 
ocorre, vez que o processo de inovação se concretiza 
por uma modificação, rearranjo ou melhoria de algo 
que já existe. 
 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
25 
 

 
Classificando 
inovação 

 
As ideias não 
implementadas por 
questões de inviabilidade 
técnico-econômica devem 
ser devolvidas aos 
participantes com feedback 
explicitando os motivos? 
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Tema 

 

Autor 

 

Abordagem 

 

Etapa utilizada 
 
Objetivos 

 
Responder à pergunta 

 

Empreendedor 

 

SCHUMPETER 

 
O empreendedor é a mola propulsora da economia e 
neste sentido deve, sistematicamente, pensar em 
novas oportunidades de negócio por meio da criação 
de algo novo que possa se transformar num sucesso, 
ou incrementar algo que já existe para torná-lo 
melhor. 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
21 

 
Ampliar o 
conceito de 
inovação 

 
É necessário haver um 
programa de incentivo por 
meio de reconhecimento e 
recompensas para fomentar 
a processo de inovação na 
organização? 

 

Empreendedor 

 

DRUCKER 

(2005, p.38) 

A inovação vem do empreendedor inovador e que a 
inovação é o instrumento especifico do espírito 
empreendedor. Acrescenta que o empreendedor 
encontra uso para alguma coisa na natureza e atribui 
valor econômico a isto, criando dessa forma, um novo 
recurso 
 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
22 

 
Contextualizando 
a inovação 

 
É necessário oferecer 
programas de treinamento 
e desenvolvimento com 
foco em características 
empreendedoras para as 
pessoas da organização? 

 

 

Empreendedorismo 

Corporativo 

 

DALMORO, 

DUTRA, 

VISENTINI  

(2008) 

Empreendedorismo dentro da organização e é visto 
como um processo pelo qual os colaboradores da 
empresa criam oportunidades sem envolver os 
recursos que estão sob o controle corrente, bem 
como criam coisas novas partindo da rotina de 
observar e identificar oportunidades e atuam com 
intenções e comportamentais diferentes da maneira 
habitual de fazer negócios, pois  não possuem as 
características do empreendedor clássico que abre 
um empreendimento 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
26 
 

 
Contextualizando 
inovação por 
meio das 
pessoas 

 
É correto afirmar que a 
maioria das ideias advindas 
deste tipo processo de 
inovação, abrangem 
modificações no âmbito do 
conforto do ambiente de 
trabalho, mais do que ideias 
para revolucionar produtos 
ou serviços? 

 
Geração e 
captação de ideias 

 
ROBINSON; 
SCHROEDER 
(2005, p.54) 

As empresas sempre esperam dos programas de 
captação ideias o surgimento de uma grande 
inovação que trará resultados extraordinários para a 
empresa. Contudo, afirmam os autores, é 
fundamental se atentar às pequenas ideias, pois  
chegar à excelência em todos os aspectos de 
desempenho é praticamente impossível sem se 
atentar aos detalhes e neste sentido, são exatamente 
o grande número de pequenas ideias que oferecem 
sustentação ao processo de melhoria contínua e 
busca da excelência. 
 

 
2.Referencial 
Teórico 
2.2 
Conceituando 
Inovação. p. 
26 
 

 
Contextualizando 
inovação por 
meio das 
pessoas 

 
É necessário haver uma 
estrutura adequada para 
avaliar e implementar as 
ideias apresentadas sob o 
risco de desestimular a 
participação das pessoas? 
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Tema 

 

Autor 

 

Abordagem 

 

Etapa utilizada 
 
Objetivos 

 
Responder à pergunta 

 
Ambiente 
organizacional 
 

ROBINSON 
SCHROEDE 
(2005) 

O melhor incentivo que a organização pode dar a 
seus colaboradores é o reconhecimento, a efetiva 
implementação da ideia recebida e a justiça do crédito 
para seus autores. Esta abordagem proporciona um 
clima organizacional de confiança e motiva a 
participação das pessoas no processo de inovação. 
 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

Clima 
organizacional 
como fator de 
incentivo à 
captação de 
ideias 

De que forma o ambiente 
organizacional pode 
favorecer as iniciativas de 
participação em programas 
de captação de ideias?  

 
Ambiente 
organizacional 
 

DUTRA (2002) O modelo de gestão de pessoas ideal é aquele que 
estimula e oferece apoio ao desenvolvimento mútuo 
da empresa e das pessoas, orientando ambos de 
forma clara simples e flexíveis. 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

A gestão de 
pessoas e o 
ambiente 
organizacional 

 
 
Políticas de 
Recursos 
Humanos 

MARRAS (2009) A administração de recursos humanos tem o papel de 
criar e difundir por toda a estrutura organizacional 
diretrizes estratégicas que alteram significativamente 
o rumo dos resultados organizacionais, maximizando-
os por meio de melhores índices de qualidade e 
produtividade do trabalho, alavancados pelo 
desempenho humano. 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

 
Relação entre o 
desempenho 
humano e a 
melhora dos 
indicadores de 
qualidade e 
produtividade 

 
Que políticas de RH podem 
ser determinantes para 
conduzir os indivíduos da 
organização a participarem 
de programas de captação 
de ideias?  
  

 
Melhores práticas 
de RH 
 

EBOLI (2002) Pesquisas comprovam que as melhores práticas de 
recursos humanos adotadas pelas empresas para 
atrair, manter e desenvolver profissionais bem 
qualificados estão relacionadas com o seu sucesso 
alcançado. 
 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

Relação entre a 
retenção de 
talentos e as 
melhores 
práticas de RH 

 
Políticas de 
Recursos 
Humanos 
 

Albuquerque 
(1994, 2002), 
Dutra (2002) e 
Fleury (2004) 
(apud Parolin; 
Albuquerque, 
2009 p. 138). 
 
 
 

As políticas de treinamento e desenvolvimento devem 
estar alinhadas com planejamento da organização e, 
segundo o desenvolvimento das competências deve 
ampliar a capacidade das pessoas de agregar valor 
para a organização e deve priorizar o processo de 
aprendizagem individual e coletiva. 
 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

Subsistemas de 
recursos 
humanos-
treinamento e 
desenvolvimento  
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Tema 

 

Autor 

 

Abordagem 

 

Etapa utilizada 
 
Objetivos 

 
Responder à pergunta 

 
Ambiente 
organizacional 
voltado para 
inovação  
 

Amabile (1998) 
apud 
ALBUQERQUE; 
PAROLIN (2009 
p.139) 

Há pesquisas sobre a influência do clima 
organizacional sobre a criatividade pessoal e por meio 
desses estudos pode-se relacionar a influência de 
fatores do ambiente organizacional com a motivação 
para a inovação. 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

Ambiente 
organizacional 
para inovação  

A criatividade pessoal e 
fator fundamental para o 
processo de inovação? 

 PAROLIN; 
ALBUQUERQUE 
(2009 p.140) 
APUD CHANG 
JR.; 
ALBUQUERQUE 
(2002 p .34) 

A criatividade, neste contexto, segundo Parolin; 
Albuquerque (2009) é resultado de ambientes abertos 
às pessoas, o qual proporciona um fluxo de ideias 
para inovação e aceita o risco ao erro, paciência 
quanto ao tempo de implementação e apoio à 
persistência. 

2.Referencial 
teórico 
2.3.1 O 
ambiente 
organizacional 

Criatividade e o 
ambiente para 
inovação  

Fonte: Elaboradp pelo Autor (2018). 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

O tema competência e inovação está na ordem do dia das organizações. 

Schumpeter (1982) afirma que para haver desenvolvimento econômico é necessário 

a aparecimento de novas formas de negócios ou de produtos para impulsionar o 

crescimento das empresas e do Estado (SCHUMPETER, 1982 apud LAPLANE, 

1997). 

  É nesta esteira que o autor do presente trabalho de pesquisa pretende 

caminhar, pois se interessa pelo tema de desenvolvimento de competências 

individuais por ser profissional já descrito na Justificativa deste.  

O mercado de embalagens metálicas sofreu retração nos últimos anos, o que 

obriga as empresas do setor a procurarem novas formas no processo de produção e 

investir recursos em inovação. Esta dinâmica aguçou ainda mais o interesse deste 

autor para o tema. Segundo Yin (2010), a busca por respostas do “como” e “porque” 

possuem características exploratórias e levam o uso do estudo de caso para 

desenvolvimento da pesquisa (YIN; 2010. p.30). 

 Neste sentido, optou-se por usar a abordagem qualitativa, pois  segundo Yin 

(2016) a pesquisa qualitativa segue a direção por um desejo de explicar 

acontecimentos por meio de conceitos existentes (YIN; 2016 p.4) 

 De acordo com Godoy (1995) a abordagem qualitativa oferece três 

possibilidades de realizar a pesquisa, podendo ser pesquisa documental, o estudo de 

caso e a etnografia.  

 Assim, um fenômeno pode ser melhor compreendido nas circunstâncias em 

que se concretiza, devendo ser analisado sob uma perspectiva integrada (GODOY; 

1995 p21) 

 Portanto, a Abordagem qualitativa possui quatro características fundamentais 

que a difere da abordagem quantitativa. A primeira é construção dos significados da 

realidade social, a segunda é a ênfase no processo e na reflexão, a terceira são os 

significados subjetivos são relevantes para as condições objetivas da vida, e a quarta 

é que a realidade social é o ponto de partida da pesquisa na medida em que essa 

realidade possui um caráter comunicativo permitindo então refazer o processo de 

construção da realidade social (FLICK, KARDORFF, STEINKE; 2000; Apud 

GUNTHER; 2006. p.202). 
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Para Martins (2004), a metodologia qualitativa refere-se à representatividade 

devido trabalhar com unidades sociais a qual privilegia o estudo de caso. 

A pesquisa utilizada para este trabalho está dividida em três partes, com 

abordagem qualitativa e os procedimentos seguem as técnicas do estudo de caso. 

Segundo Matias Pereira (2007), para atingir o objetivo proposto neste trabalho, é 

apresentada a descrição das características da população pesquisada, como também, 

o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos, envolvendo um amplo e 

detalhado estudo de um ou mais casos com as situações que são objeto do estudo 

(MATIAS PERERIA, 2007b). 

Vale ressaltar que uma boa pesquisa apresenta dados consistentes e 

confiáveis para uma tomada de decisão com segurança (COOPER, SCHINDLER, 

2003 p.33) 

Para tanto, Yin (2010) afirma que o método de estudo de caso permite ao 

pesquisador obter dados sob características sistêmicas e significativas do cotidiano 

do objeto de pesquisa, em especial, os ciclos de vida dos indivíduos, os processos 

organizacionais e administrativos, as mudanças ao seu entorno, o desempenho 

escolar e a maturação das indústrias.  

Assim, Matias Pereira (2007) acrescenta que o método de pesquisa deve ser 

entendido como a forma que o pesquisador deve apresentar os dados e mostrar sua 

veracidade e ainda conseguir explicar de forma detalhada e consistente os dados 

examinados. 

Esta pesquisa será conduzida por meio de investigação de estudo de caso com 

os colaboradores de uma empresa de médio porte do setor de embalagens metálicas 

denominada CMP Companhia Metalgraphica Paulista. 

A CMP é uma das mais antigas empresas do mercado de embalagens 

metálicas tendo sido fundada em 1924, contando atualmente com 370 colaboradores 

divididos em duas unidades fabris, em São Paulo - SP e Anápolis-GO e um escritório 

administrativo em São Paulo - SP.  

Este estudo será na unidade fabril de São Paulo, localizada no município de 

Cajamar, que abrange o universo de 270 colaboradores, 

 Segundo a classificação do SEBRAE, o porte da empresa pode ser definido 

pelo número de empregados que possui e depende do setor que atua, conforme 

descrito no Quadro 7: 
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Quadro 7– Dimensionamento do porte da empresa 
                                     Setor                                                                                               

Porte 

 

Industria¹ 

 

Comércio e Serviço² 

Microempresa – ME Até 19 empregados Até 09 empregados 

Pequena Empresa – EPP De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 

Média Empresa  De 100 a 499 empregados De 50 a 99 empregados 

Grande Empresa  Mais de 500 empregados Mais de 100 empregados 

Fonte: SEBRAE/DIEESE; Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2014 7ª edição p.19 
 Notas: ¹  as mesmas delimitações de porte são utilizadas para a Construção Civil 
            ²  O setor de Serviços não inclui administração pública e serviço doméstico 

  

A CMP, assim será denominada a empresa pesquisada, embora esteja pautada 

pela tradição e qualidade de seus produtos, pode também se considerar arrojada e 

inovadora, pois  é a única empresa do setor que certificada ISO 14001 - Gestão 

Ambiental.  A CMP já possui certificação da qualidade ISO 9001 há quase vinte anos 

e foi certificada em 1999. 

A empresa atua em um mercado maduro e de alta competitividade com alguns 

agravantes, principalmente, a grande oferta de produtos frente a demandas cada vez 

menores. 

Segundo dados da consultoria PriceWaterhouseCoopers-PwC, encomendado 

pela entidade sindical da categoria, o setor reduziu 1.110 postos de trabalho na 

comparação entre o 1º trimestre de 2015 com o 1º trimestre de 2016 e teve a produção 

reduzida em 9 milhões de unidades. Dados da Fundação Getúlio Vargas, 

encomendado pela ABRE8, o setor de embalagens metálicas é o segundo maior em 

termos de valor de produção, mas fica em terceiro lugar em produção física conforme 

apresentado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Desempenho do mercado de embalagens 

Tipo de Embalagem Plástica Celulose Metálica Vidro Madeira 

Valor bruto da produção R$ 21,5 b R$ 10,2 b R$ 17,1 b R$ 4,8 b  R$ 1,4 b 

Produção física* 35% 40,5% 15,1% 8% 1,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor Site ABRE-Associação Brasileira de Embalagens com base nos estudos 
da FGV-Base 2014 *Participação de cada segmento na indústria de embalagem 

  
 A embalagem metálica é a que provoca maior impacto no custo das empresas 

envasadoras em relação a outros tipos de embalagem e neste sentido e sofre 

                                                           
8 ABRE - Associação Brasileira de Embalagem 
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constantes ataques de novos entrantes, em especial, embalagens de plástico e de 

papelão. 

É neste cenário que a CMP opera, tendo desafios diários em seus processos 

para busca da melhoria continuada respeitando seus valores que são: 

desenvolvimento de pessoas, respeito ao meio ambiente, foco no cliente, melhoria 

contínua e crescimento e rentabilidade.  

Não obstante aos aspectos mencionados, outro fator que influenciou na 

escolha da empresa a ser pesquisada, diz respeito ao fato deste pesquisador ter sido 

o precursor do programa de captação de ideias na empresa, reforçando o interesse 

pela pesquisa.  

 

3.1.1. Atividades inovadoras desenvolvidas pela empresa 

 

A empresa objeto deste estudo, possui um sistema de captação de ideias 

estruturado e maduro com o objetivo de oferecer oportunidade para que as pessoas 

participem do processo de melhoria e de inovação. 

Este programa, que em 2004 já dava os primeiros passos nesta direção, foi 

batizado de “Projeto Boa Ideia”.  

Desde então a CMP recebeu milhares de ideias para melhorias no processo, 

ou seja, inovações de baixo impacto, as quais, significativa parte foi implementada. O 

Projeto Boa Ideia está estruturado de forma que todos os colaboradores da empresa 

possam ter a oportunidade de contribuir com ideias de melhorias. Este processo 

funciona nas duas unidades fabris da empresa. 

O encaminhamento das ideias segue o fluxo a partir do preenchimento de um 

formulário o qual o colaborador descreve a situação atual e a situação de melhoria 

proposta.  

Este formulário segue para o gestor da área que será afetada pela ideia para 

que haja uma primeira análise.  

A cada três meses é formado um comitê de gestores de todas as áreas da 

empresa para que as ideias possam ser votadas e ranqueadas por ordem de nota. 

Este ranking é que definirá qual o prêmio que o colaborador irá receber em evento 

que ocorre uma vez a cada ano. 

O ranking a que se refere o parágrafo anterior é constituído pela atribuição de 

notas individuais de cada participante do comitê que, a partir de uma breve explicação 
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da ideia pelo líder da área a qual a ideia se refere, atribui uma nota de 5 (cinco) a 10 

(dez) e ao final da rodada é extraído a média simples da nota para a ideia avaliada. 

Nesta avaliação da ideia, leva-se em conta a complexidade para 

implementação, como tempo e custo, a relevância em termos de ganho de 

produtividade ou redução de desperdício e considera-se também se aquela ideia ou 

proposta de melhoria já deveria fazer parte das tarefas diárias do colaborador 

envolvido.  

Ao final de todas as avaliações, monta-se o ranking com as ideias que 

obtiveram notas e programa-se um evento para a entrega do prêmio em dinheiro. O 

prêmio segue uma distribuição de acordo com a nota conforme Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Ranking de ideias 

NOTA DA IDEIA VALOR DO PRÊMIO OBS. 

5,0 – 5,9 R$ 50,00 Prêmio simbólico 

6,0 – 6,9 R$ 200,00  

7,0 – 7,9 R$ 350,00  

8,0 – 8,9 R$ 450,00  

9.0 – 10,0 R$ 550,00  

Ideias com possibilidade de mensurar ganho ou economia poderão ter prêmio adicional 

Fonte: elaborado pelo Autor (2018). 

 

Além disto, a empresa mantém estreito relacionamento com centros de 

pesquisa como o Centro de Tecnologia em Embalagem (CETEA) e Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT). A CMP fez parcerias com universidades permitindo 

que estudantes de graduação possam elaborar trabalhos de conclusão de curso 

através de pesquisa de campo em seus processos produtivos. Alunos do curso de 

engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia tiveram acesso a esta iniciativa. 

 

3.1. Etapa 1 da pesquisa - pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica faz parte do contexto da pesquisa descritiva, pois  é 

constituída com o objetivo de reunir informações e conhecimentos prévios acerca de 

problemas para o qual se busca uma resposta ou uma hipótese que se busca testar 

(CERVO, BERVIAN; 2002 p.66). 
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Esta etapa da pesquisa inclui a análise bibliográfica dos dois principais temas 

deste trabalho, competência individual e inovação. 

Foram compiladas as principais abordagens sobre os temas de forma que se 

possa apresentar os conceitos mais empregados e aceitos por especialistas. 

 

3.2. Etapa 2 da pesquisa   -  pesquisa sociodemográfica – documentos 

 

Esta etapa da pesquisa tem abordagem qualitativa com objetivo descritivo de 

identificar o perfil sociodemográfico dos colaboradores que participaram do programa 

de captação de ideias, utilizando-se do procedimento documental, considerando 

variáveis do tipo: idade, gênero, escolaridade, cargo, tempo de empresa, distância 

entre residência-trabalho.  

São incluídas neste levantamento, as competências constantes da descrição 

de cargos apenas das pessoas que foram premiadas no programa de captação de 

ideias. Estas informações são coletadas por meio do banco de dados da empresa 

pesquisada. 

 A unidade de análise é representada pela amostra dos colaboradores que 

foram premiados no programa de captação de ideias denominado “Projeto Boa Ideia”, 

nas duas últimas edições, 2015 e 2016 por meio de consulta do banco de dados da 

empresa pesquisada. 

 Optou-se pela abordagem descritiva devido à dificuldade de se estabelecer 

comparação e generalização dos elementos pesquisados.  

 Segundo Martins (2004), os estudos descritivos e exploratórios são mais 

utilizados quando há dificuldade de se encontrar uma explicação resultante da 

comparação e da generalização dos elementos da pesquisa (MARTINS; 2004. p.293) 

 Por outro lado, Cervo e Bervian (2002) afirmam que a pesquisa descritiva 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (CERVO, BERVIAN; 

2002. p.66)   

 

3.3. Etapa 3 da pesquisa – Entrevista com Gestores  

 

Nesta etapa da pesquisa é realizada a entrevista com os Gestores de área da 

empresa pesquisada com o objetivo de coletar informações acerca do programa de 
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captação de ideias e identificar quais as competências encontradas nas pessoas que 

participam do programa. 

A unidade de análise é representada por aproximadamente 8 (oito) gestores de 

nível de coordenação que são responsáveis diretos das pessoas que participaram das 

últimas duas edições do programa, 2015 e 2016.  

A coleta de dados é realizada por meio de entrevista e questionário 

semiestruturado com perguntas abertas.  

Segundo Godoy (1995) mesmo que o pesquisador adote um enfoque 

exploratório descritivo, deve estar atento aos elementos ou dimensões que podem 

surgir no decorrer do trabalho, ou seja, mesmo que pesquisador tenha um esquema 

teórico preparado, deve se manter alerta ao contexto pesquisado (GODOY; 1995 

p.25)   

De acordo com Cervo e Bervian (2002) o pesquisador recorre ao método de 

entrevistas sempre que deseja obter dados ou informações que não podem ser 

encontrados em fontes documentais, mas podem ser fornecidas por certas pessoas 

(CERVO, BERVIAN; 2002. p.46). 

 Destaca-se que o questionário utilizado nas entrevistas, assim como o 

questionário remetido pelo survey, foi enviado previamente a três profissionais de 

recursos humanos que integraram a terceira turma do curso de mestrado profissional 

da FIA, obtendo-se dois retornos com considerações a respeito da estrutura do 

questionário, o que possibilitou realizar ajustes na montagem das perguntas. 

 

3.4. Etapa 4 da pesquisa   - Likert por meio de Survey. 

 

 Esta etapa da pesquisa é de natureza aplicada e abordagem qualitativa com o 

objetivo descritivo de identificar qual o perfil de competências individuais das pessoas 

para o processo de inovação na visão de gestores de recursos humanos de 

organizações de grande porte e identificar se o clima organizacional e as políticas de 

recursos humanos influenciam o processo de inovação.  

 A unidade de análise é representada por aproximadamente trinta e cinco 

gestores de recursos humanos de nível gerencial de organizações de grande porte 

que integram um grupo de Líderes de Recursos Humanos-LRH, mantido pela 

Associação Brasileira de Recursos Humanos-ABRH. Profissionais estes que, 

representam importantes grupos empresariais de diferentes segmentos e estão aptos 
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a indicar quais competências são mais requeridas para pessoas que participam de um 

programa de captação de ideias. 

 A coleta de dados será realizada por meio de questionário eletrônico tipo survey 

Monkey9 elaborado nos padrões da escala de likert. A escala likert foi desenvolvida 

pelo cientista Rensis Likert e é uma das ferramentas mais difundidas da atualidade e 

adequada aos objetivos desta pesquisa por suas especificidades na coleta das 

respostas e na possibilidade trazida na análise. 

 Esta ferramenta consiste em apresentar o grau de concordância que um 

entrevistado tem sob determinada pergunta e normalmente é configurada em 5 níveis 

começando do lado esquerdo pelo número “1” demonstrando que o respondente 

discorda totalmente e no outro extremo, pelo número “5” demonstrando que o 

entrevistado concorda totalmente (AGUIAR, CORREIA, CAMPOS, 2011). 

O Quadro 10 apresenta a Matriz de amarração que sintetiza as etapas 

utilizadas no método de pesquisa: 

 

Quadro 10 – Etapas da metodologia 
 

 

Pesquisa 

1ª etapa: 

Busca atender o 

objetivo específico 

quanto aos dados 

sociodemográficos 

2ª etapa: 

Busca atender o objetivo 

específico quanto ao perfil 

de competência segundo a 

percepção do gestor direto 

3ª etapa: 

Busca atender o objetivo 

específico quanto ao perfil de 

competência segundo a 

percepção de gestores de RH 

Natureza Aplicada Aplicada Aplicada 

Abordagem Qualitativa Qualitativa Qualitativa 

Procedimento Documental Estudo multicaso Estudo multicaso 

 

 

Pesquisa 

1ª etapa: 

Busca atender o 

objetivo específico 

quanto aos dados 

sociodemográficos 

2ª etapa: 

Busca atender o objetivo 

específico quanto ao perfil 

de competência segundo a 

percepção do gestor direto 

3ª etapa: 

Busca atender o objetivo 

específico quanto ao perfil de 

competência segundo a 

percepção de gestores de RH 

Objetivos Descritiva: 

Identificar o perfil dos 

colaboradores que 

participam de um 

programa de captação 

de ideias 

Descritiva: 

Identificar quais são as 

competências individuais 

para pessoas que 

participam um programa de 

captação de ideias na visão 

dos gestores diretos das 

áreas com nível de 

coordenação. 

Descritiva: 

Identificar qual o perfil de 

competências individuais para 

pessoas que participam um 

programa de captação de 

ideias na visão de gestores de 

RH 

Amostra 

 

Aproximadamente 80 
colaboradores que já 
participaram do 
programa 

Gestores que tiveram o 
maior número de 
colaboradores participantes 
do programa de Ideias 

Aproximadamente 35 
Gestores de RH integrantes do 
grupo de Líderes de Recursos 

                                                           
9 Survey Monkey – Ferramenta de pesquisa gratuita ou paga, disponibilizada e administrada pelo Google 
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   Humanos-LRH mantido pelo 
ABRH. 

Coleta 
 

Documentos internos 
da empresa 
investigada 

Entrevista pessoal e 
questionário com perguntas 
abertas 

Entrega de questionário 
eletrônico utilizando-se 
perguntas no modelo de 
escala de likert 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

 Segundo Yin (2016), o uso da metodologia mista deve preserva a essência de 

um único estudo, pois poderá abranger questões que deverão apresentar evidências 

de métodos qualitativas e quantitativos que serão complementares (YIN, 2006 apud 

YIN, 2016. p.261-261)  

 Ainda segundo o autor, os dois métodos, qualitativo e quantitativo, deverão ser 

analisados e interpretados em conjunto, antes de se chegar às conclusões finais (Yin, 

2016) 

 

3.5. Tratamento dos Dados 

 

 Os dados desta pesquisa são tratados e tabulados para formação de uma ou 

mais tabelas ou quadros com o objetivo de gerar informações que possam ser 

interpretadas à luz do referencial teórico apresentado no Capítulo 2 desta pesquisa. 

 

3.6. Limitações do Método 

 

 Este trabalho não abordará questões sobre Cultura de inovação, Cultura 

organizacional ou Administração participativa, apesar de o objeto de pesquisa ter 

proximidade com estes temas. 

. 
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4   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este Capítulo se propõe a apresentar os resultados obtidos com a pesquisa, a 

qual, se procedeu em 4 Etapas: 

Etapa1 – Pesquisa do arcabouço teórico. 

Etapa 2 – Dados sociodemográficos dos participantes premiados do programa 

de captação de ideias mantido pela empresa pesquisada. Nesta etapa, serão 

apresentados números de participantes da edição de 2017 que foram premiados no 

mês de fevereiro de 2018. 

Etapa 3 – Entrevista com os com os gestores diretos das pessoas que 

participam do programa de captação de ideias. Inclusive o Vice-Presidente da 

empresa com o propósito de se identificar o alcance do programa. 

Etapa 4 – Pesquisa com gestores de recursos humanos de diferentes 

organizações, sendo aplicado escala Likert o qual foi obtida por meio do Survey 

Monkey. 

  

4.1. Análise da Etapa 1 da pesquisa  

 

O resultado da etapa 1 da pesquisa pode ser verificado no arcabouço teórico 

apresentado neste trabalho e demonstrado na matriz de amarração nos Quadros 5 e 

6.  

A bibliografia pesquisada levou em consideração os dois temas-eixos da 

pesquisa: Competência e Inovação. Dentro destes temas também se discorre sobre o 

conteúdo referencial de Cultura, Clima Organizacional e Competências para Inovação. 

 

4.2. Análise da Etapa 2 da pesquisa  

 

O resultado da etapa 2 da pesquisa será apresentado na forma de quadro e 

gráfico para demonstrar o perfil sociodemográfico das pessoas que participaram e 

foram premiadas no programa de captação de ideias. 

Inicialmente pode-se notar, por meio do Quadro 11, que tanto a proporção de 

colaboradores que participam do programa como a proporção dos colaboradores que 

são premiados oscilou de um ano para outro.  
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Quadro 11 – Histórico do programa de captação de ideias - Projeto Boa ideia 

 

 
2015 2016 2017 

Número médio de colaboradores 259 270 272 

Número de participantes no programa 77 103 91 

Número de premiados 26 53 34 

Percentual de participantes x nº colaboradores 29,73% 38,15% 33,46% 

Percentual de premiados x nº colaboradores 10,04% 19,63% 12,50% 

Percentual de premiados x nº participantes 33,77% 51,46% 37,36 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018). 

 

Embora não haja uma análise estatística para análise destes números é 

possível identificar pela amostra de três edições do evento, que o número de 

participantes não tem relação com a média anual de empregados e que o número de 

premiados têm uma relação com o número de participantes. 

Vale ressaltar que os valores dos prêmios não sofreram alteração nos últimos 

3 anos, assim, pode-se depreender que o valor do prêmio não foi fator de influência 

no número de participantes. 

Segundo Robinson e Schroeder (2005), a organização deve reconhecer, 

implementar e dar crédito aos autores das ideias, sendo este o melhor caminho para 

o reconhecimento dos colaboradores, proporcionando um clima de confiança que 

motiva a participação das pessoas em programas dessa natureza. 

 O Gráfico 1 demonstra o número de participantes e o número de ideias 

premiadas ao longo dos últimos três anos: 
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Gráfico 1 – Evolução da participação dos colaboradores em números 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

 

 O número de colaboradores da empresa cresceu cinco pontos percentuais de 

2015 para 2017, enquanto que o número de participantes no programa cresceu 

dezoito pontos percentuais no mesmo período. 

 Este crescimento se refletiu no número de ideias premiadas, ao qual cresceu 

trinta pontos percentuais no mesmo período, tendo um pico em 2016, aparentemente 

acompanhando o aumento no número de participantes. 

Este movimento representou um pequeno aumento percentual na relação entre 

número de participantes e ideias premiadas. Enquanto 2015 apresentou um 

percentual de 33% nesta relação, em 2017 o percentual subiu para 37%.  

No Gráfico 2 é possível identificar que há uma ligeira relação entre o volume de 

participantes versus número de colaboradores e de a quantidade de ideias premiadas 

versus o número de colaboradores. O número médio de colaboradores não contribui 

para o desempenho do programa. 
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Gráfico 2 – Evolução da participação dos colaboradores em números 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018). 

  

Vale destacar que os números apresentados nesta etapa do trabalho de 

pesquisa possuem características qualitativas, portanto, não fazendo parte do escopo 

da pesquisa apresentar modelo estatístico para validação de amostra ou 

probabilidades. 

A distribuição por gênero ao longo dos três anos, demonstra uma maior 

participação feminina no ano de 2016, conforme demonstra o Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos participantes por gênero – ano de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 
(2018). 
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Porém, para o ano de 2016 houve uma inversão nesta distribuição, conforme 

se observa no Gráfico 4, a participação feminina passou de 31% em 2015, para 59% 

em 2016. 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos participantes por gênero – ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 
(2018). 
 

De acordo com os dados disponibilizados pela empresa pesquisada, esta 

inversão na distribuição de gênero não tem nenhuma relação com índice de 

rotatividade de pessoal, o que poderia provocar uma mudança de características nos 

quadros da empresa e consequentemente influenciar no número de participantes do 

gênero feminino. 

Em 2017, houve novamente uma mudança de participação no programa de 

captação de ideias, agora com uma expressiva participação masculina, que passou 

de 41% em 2016, para 85% em 2017, conforme demonstra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos participantes por gênero – ano de 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 
(2018). 
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 A maior taxa de participação masculina nos anos de 2015 e 2017, e a inversão 

desta participação em 2016, para as mulheres não reflete a realidade brasileira da 

atividade empreendedora. 

 Segundo dados do relatório executivo do GEM10 (2016), a taxa de 

empreendedorismo inicial no Brasil é muito balanceada, apresentando um percentual 

de 19,2% para o gênero masculino e 19,9% para o gênero feminino. Este percentual 

representa a iniciativa do empreendedor para abrir um negócio, sendo classificado 

como taxa de empreendedorismo inicial ou TEA-Total early-stagel Entrepeneurial 

Activity, que significa atividade empreendedora total em estágio inicial. 

Porém, quando se analisa a Taxa de Empreendedorismo Efetiva - TEE, o 

percentual de empreendedores do gênero masculino predomina com uma diferença 

percentual de 5,3 pontos (Relatório Executivo GEM, 2016. p.35). 

 Quanto à distribuição por idade dos colaboradores participantes, nota-se que 

em 2015, os colaboradores na faixa de 35 a 44 anos possuem uma representatividade 

maior com uma taxa de 44%, seguido dos participantes na faixa etária de 25 a 34 anos 

com uma taxa de 32%, conforme demonstra o Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Distribuição dos participantes por idade – ano de 2015 

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 
(2018). 
 

 Para o ano de 2016, este cenário mudou, pois, os colaboradores com faixa 

etária de 35 a 44 anos tiverem uma pequena queda na participação com uma taxa de 

38%, os colaboradores na faixa de 25 a 34 anos também tiveram uma leve queda na 

taxa, saindo de 32% para 30%.  

                                                           
10 GEM-Global Entrepreneurship Monitor-(Monitor Global de Empreendedorismo).  Pesquisa sobre 
empreendedorismo no Brasil e no mundo conduzida pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade-IBQP 
em parceria com o SEBREA-Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa.  
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 A novidade foi o surgimento de participantes na faixa etária de 18 a 24 anos, 

que antes não aparecia nos indicadores e agora para o ano de 2016, representaram 

9% dos participantes, conforme demonstrado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos participantes por idade – ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 
(2018). 

 

 Para o ano de 2017, este cenário passou por significativas mudanças. A faixa 

etária de 55 a 64 anos não apareceu nos indicadores e a faixa etária de 18 a 24 anos 

teve uma diminuição na participação. 

 A mudança mais expressiva nos indicadores de participação para o ano de 

2017,  foi na faixa etária de 25 a 34 anos e na de 35 a 44 anos, conforme demonstrado 

no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos participantes por idade – ano de 2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 
(2018). 
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 Os participantes na faixa etária de 25 a 34 anos passaram de uma taxa de 30% 

em 2016, para 47% em 2017, e os participantes da faixa etária de 35 a 44 anos 

diminuíram sua participação de 38% para 29%. 

 Analisando-se os 3 anos pesquisados se conclui que a participação mais 

representativa se concentra nos colaboradores da faixa etária de 25 a 35 anos. 

O critério para divisão das faixas etárias seguiu o mesmo padrão do relatório 

executivo do GEM-2016. 

Com relação a distribuição por tempo de empresa, a pesquisa demonstra, 

conforme ilustra o Gráfico 9, que no ano de 2015, os participantes com tempo de 

empresa de até 2 anos tiveram taxa de 58%, seguido dos colaboradores com tempo 

de empresa entre 3 e 5 anos, com uma taxa de 23%. 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos participantes por tempo de empresa – ano de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018). 

 

Para o ano de 2016, este cenário teve leve mudança, deslocando os 

participantes com tempo de empresa de até 2 anos para o grupo de tempo de empresa 

entre 3 a 5 anos.  

A taxa do primeiro grupo passou de 58% em 2015, para 49% em 2016, e a taxa 

do segundo grupo passou de 23% em 2015, para 38% em 2016, conforme 

demonstrado no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Distribuição dos participantes por tempo de empresa – ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018). 

 

Os participantes com tempo de empresa se permaneceram estáveis, passando 

de uma taxa de 15% em 2015, para 15% em 2016. Para o ano de 2017, houve uma 

significativa mudança no cenário, conforme demonstrado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos participantes por tempo de empresa – ano de 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018). 

 

 No Gráfico 11, nota-se que a movimentação de participantes da faixa de tempo 

de empresa com até 2 anos sofreu uma brusca queda, passando de 49% em 2016, 

para 20% em 2017, e a faixa de participantes com tempo de empresa entre 3 a 5 anos 

sofreu uma pequena elevação, passando de 38% em 2016, para 44% em 2017. 
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 A novidade foi o surgimento de participantes na faixa de tempo de empresa 

entre 6 a 8 anos que em 2016, não aparecia no indicador e em 2017, surgiu com 

participação de 15%. 

 Os participantes com tempo de empresa de mais de 15 anos tiveram uma 

pequena elevação, passando de 13% em 2016, para 18% 2017. 

O destaque ficou com os participantes da faixa de tempo de empresa entre 3 a 

5 anos, que em 2015, o percentual dessa faixa era de 23%, em 2016, subiu para 38% 

e em 2017, alcançou 44% de participação. 

Enquanto que para colaboradores com tempo de empresa de até 2 anos, o 

percentual de participação foi diminuindo sucessivamente, saindo de 58% em 2015, 

para 49% em 2016, e finalmente apenas 20%, em 2017. 

Um fator que deve ser levando em conta, e não foi avaliado nesta pesquisa é a 

possibilidade do mesmo conjunto de pessoas participarem do programa em anos 

sucessivos, se movimentando na régua do tempo e dessa forma, afetarem a 

proporção da faixa de tempo de empresa de até 2 anos, com relação a faixa de 3 a 5 

anos. 

 A pesquisa também demonstra uma concentração de colaboradores com 

Ensino Médio completo, estes foram os mais premiados no programa de captação de 

ideias. 

Enquanto Dutra, Fleury e Ruas (2013) afirmam que a educação formal faz parte 

do eixo de construção da competência do indivíduo que é formada por sua biografia, 

sua educação formal e sua experiência, existe uma afirmação, muito antes desta, 

McClelland (1973) afirma que a educação formal, isoladamente, não é determinante 

para o sucesso do indivíduo. 

O Gráfico 12 demonstra uma concentração dos participantes com Ensino Médio 

completo, tendo os demais níveis escolares uma distribuição um pouco mais 

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Gráfico 12 – Distribuição dos participantes por nível escolar – ano de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018) 

  

Para o ano de 2016, houve uma sensível alteração na taxa de participantes 

com Ensino Médio completo, passando de 77% em 2015 para 85% em 2016.  

Esta mudança pode ser justificada pela movimentação de participantes que 

estavam com Ensino Médio incompleto em 2015, com taxa de 7% e em 2016, não 

aparecem no Gráfico, possivelmente por terem concluído o curso conforme demonstra 

o Gráfico 13 

 

Gráfico 13 – Distribuição dos participantes por nível escolar – ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018) 

 

4%
7%

77%

8%

4%

Distribuição por grau de escolaridade-2015

Ens Fund Incomp

Ens Fund Comp

Ens Méd Incomp

Ens Méd Comp

Sup Incomp

Sup Comp

3%4%0%

85%

4%4%

Distribuição por grau de escolaridade-2016

Ens Fund Incomp

Ens Fund Comp

Ens Méd Incomp

Ens Méd Comp

Sup Incomp

Sup Comp



69 
 

  O ano de 2017 apresenta uma mudança importante, pois  é possível notar que 

os participantes foram elevando o nível escolar aumentado a taxa de participantes 

com nível superior, conforme demonstra o Gráfico 14:  

 

Gráfico 14 – Distribuição dos participantes por nível escolar – ano de 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponibilizadas no banco de dados da empresa 

(2018) 

 

A taxa de participação de colaboradores com nível superior incompleto saiu de 

4% em 2015 e 2016, e passou para 9% em 2017, e taxa de participantes com nível 

Superior Completo seguiu na mesma evolução, saindo de 4% em 2016, para 9% em 

2017. 

Embora esta pesquisa não trata da relação do programa de captação de ideias 

com a educação formal diretamente, o que pode ser observado é que a realidade 

nesta etapa da pesquisa corrobora com as afirmações mais recentes de Dutra, Fleury 

e Ruas (2013), principalmente em  2017, quando o percentual de colaboradores 

premiados que possuem Curso Superior completo ou em curso subiu o índice 

percentual em relação aos anos anteriores. 

 A apresentação de  indicadores de turnover11 da empresa pesquisada não faz 

parte do escopo deste trabalho de pesquisa, contudo, importante destacar que essa 

variável afeta os indicadores sociodemográficos demonstrado nesta etapa de 

                                                           
11 Turnover significa a rotatividade de pessoal e pode ser calculada pelo quociente resultante da divisão da soma 
do número de empregados admitidos e demitidos em determinado período pelo número de empregados 
existentes do período. LACOMBE, 2005 p.259 
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pesquisa na comparação entre os anos pesquisados em virtude da movimentação de 

entradas e saídas do quadro de empregados da empresa. 

 

4.3. Análise da Etapa 3 da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada na empresa CMP e respeitou o protocolo de pesquisa 

mencionado no capítulo do Método de pesquisa. O convite para realização das 

entrevistas foi enviado em 25 de julho de 2017, juntamente com a solicitação para 

obter informações do banco de dados da empresa. A primeira entrevista ocorreu com 

o Vice-Presidente no dia 18 de outubro de 2017, em ambiente fora da empresa.  

As entrevistas com os demais participantes ocorreram no ambiente da empresa 

e em diferentes datas, como é mencionada no Quadro 12, juntamente com a 

identificação e o perfil de cada entrevistado. Os participantes da entrevista serão 

citados pelas iniciais de seus nomes: 

 

 Quadro 12 – Perfil dos entrevistados 

INICIAIS CARGO IDADE   
(em Dez/17) 

TEMPO 

EMPRESA 
(em Dez/17) 

GÊNERO 
DATA DA 

ENTREVISTA 

JVA Vice-Presidente 42 anos 15 anos Masc. 18/10/17 

RLR Coordenador Eng. e Processos 42 anos 10 anos Masc. 27/11/17 

ASS Coordenador Produção 42 anos 23 anos Masc. 27/11/17 

DFR Coordenador Produção 36 anos 12 anos Masc. 28/11/17 

FHIM Coordenador Controle Qualidade 36 anos 12 anos Fem. 28/11/17 

MBO Líder Sistema Gestão Integrada 31 anos 05 anos Fem. 18/12/17 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Deve-se registrar que alguns entrevistados, indagaram porque as perguntas 

não poderiam ter sido enviadas com certa antecedência de modo que as respostas 

poderiam ser melhor elaboradas e mais completas. Para elucidar a situação o  

pesquisador esclareceu que o objetivo era obter informações de forma espontânea 

por meio de entrevista estruturada e não obter respostas previamente elaboradas. 

Yin (2016), afirma que toda entrevista prescinde da interação entre entrevistado 

e entrevistador e define que a entrevista estruturada deve respeitar três interações 

fundamentais. Na primeira, se refere ao questionário propriamente dito, como sendo 

uma lista de perguntas a serem feitas. Na segunda, o entrevistador assume seu papel 
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com o objetivo de obter respostas do entrevistado e na terceira, o entrevistador deverá 

adotar um comportamento padrão com os demais entrevistados (YIN; 2016. p.119) 

 O resultado da etapa 3 da pesquisa é apresentado de forma agrupada por 

pergunta, trazendo as principais ideias das respostas.  

a) Agrupamento de respostas à Pergunta 1: Quando o entrevistado é 

indagado com a questão: Inovar é importante para a empresa? Por que?  

Nota-se que todos os entrevistados responderam que inovar é importante para 

a empresa, com posicionamento unânime no sentido de que a inovação essencial 

para a sobrevivência da empresa e a conecta com novas tecnologias com respostas 

como: “somente a inovação faz a empresa se perpetuar” e inovação “Mantém a 

empresa atualizada com novas tecnologias” e ainda “Inovar é essencial para a 

empresa, porque faz parte da sobrevivência da empresa”. 

 De acordo com Porter (1986) a inovação tem sido um fator crítico para a 

competitividade industrial e é assunto discutido no âmbito acadêmico e 

governamental. 

b) Agrupamento de respostas à Pergunta 2: O entrevistado foi indagado 

sobre qual o propósito da empresa manter um programa de captação de 

ideias com a pergunta: Qual o objetivo do programa de captação de ideias 

que a empresa possui hoje denominado Projeto Boa Ideia?  

Para esta questão os entrevistados mencionaram termos como: “fomentar”, 

“incentivar”, “estimular”, “envolver” os colaboradores no processo de inovação. 

Segundo os entrevistados, esse mecanismo adotado pela empresa, permite a 

participação de todos as pessoas da organização no processo de inovação e ainda 

permite identificar talentos dentro os colaboradores. Frases como: “extrair o máximo 

de oportunidades possível em termos de inovação que as pessoas que respiram o 

dia-a-dia da empresa possam contribuir” ou “aproximar a comunicação do colaborador 

com a coordenação (líder imediato) no sentido de expressar ideias de melhorias que 

possam agregar resultados” ou “é possível descobrir talentos entre os colaboradores”  

Segundo Arbix (2017), é com o aprimoramento das habilidades de quem 

trabalha é possível gerar a conexão entre ideias, tecnologia, novos arranjos de 

trabalho e é este processo que move a engrenagem da economia e é classificado 

como inovação (ARBIX; 2107. p.6).  

c) Agrupamento de respostas à Pergunta 3: Esta pergunta pretende 

identificar se o programa mantido pela empresa é ativo, ou seja, estimula e 



72 
 

desenvolve as competências individuais para inovação, ou é um programa 

receptivo, depende da iniciativa da participação das pessoas? 

  Neste ponto houveram posicionamentos diferentes entre os entrevistados, 

sendo que parte afirmou que o programa é ativo justificando que o programa é 

“extremamente divulgado em todas as áreas da empresa” ou “há uma recompensa 

financeira” ou “existe uma sistemática do programa que estimula a participação das 

pessoas. Há feedback para os participantes”. 

 Afirmações desta natureza podem levar a concluir que o programa possui 

características de ser ativo, fomentando e estimulando a participação das pessoas no 

processo de inovação. 

 Por outro lado, há afirmações de que o programa é receptivo no sentido de que 

“depende da percepção do colaborador para expor uma solução de um problema ou 

inovação” ou “depende mais da iniciativa das pessoas”. 

 Contudo, mesmo com posições diferentes, a maioria afirmou que o programa 

de captação de ideias é ativo e possui instrumento para fomentar a participação das 

pessoas no processo de inovação. 

 Segundo Robinson e Schroeder (2005), é importante que a empresa se atente 

à pequenas ideias, pois  considerando que atingir a excelência em todos os processos 

é praticamente impossível, aproveitar um grande volume de pequenas ideias pode ser 

o caminho para o sucesso. 

d) Agrupamento de respostas à Pergunta 4: Esta pergunta pretende 

identificar que forma de incentivo a empresa adota para fomentar a 

participação das pessoas no programa de captação de ideias. 

Ficou evidente que o incentivo financeiro é o mecanismo que movimenta o 

programa, tendo afirmações como, “há incentivo monetário por meio de pagamento 

em dinheiro”, “a empresa oferece brindes para participação e incentivo financeiro para 

as melhores ideias”, “premiação é em dinheiro por meio de um critério de avaliação 

realizado por um comitê” e “as ideias são premiadas financeiramente conforme o grau 

de benefício que ela traz para a companhia”. 

 Contudo, houveram afirmações no sentido de que outros incentivos, que não 

monetários, são importantes para o fomento do programa de captação de ideias, em 

especial, a realização de evento de premiação “onde o colaborador expõe sua ideia 

em público e com isto cria uma satisfação pessoal”, “A divulgação também é 



73 
 

importante no incentivo. É realizado um evento anual onde são premiadas as 

melhores ideias. ” 

 Por meio dessas afirmações é possível concluir que o programa possui um 

sistema de incentivo conjugado entre o financeiro e o não financeiro. Importante 

destacar que durante o período em que este pesquisador estava realizando 

entrevistas e coletando dados e informações sobre o programa, houve uma iniciativa 

para intensificar a motivação das pessoas a participar do programa que basicamente 

consiste em convidar pessoas que participam do programa  a explicarem  suas ideias 

ao comitê de avaliação de forma a eliminar alguma eventual dúvida sobre o 

funcionamento ou implementação e com isto ampliar sua participação no programa. 

 Autores especializados no tema não tratam o incentivo financeiro como sendo 

o determinante para o sucesso de programas de captação de ideias e ao contrário do 

que demonstra a pesquisa, afirmam que o melhor incentivo que a organização pode 

oferecer a seus empregados é o reconhecimento, a implementação e crédito da ideia 

aos autores. 

e) Agrupamento de respostas à Pergunta 5: Esta pergunta pretende 

identificar que tipo de ideias surgem com maior frequência no programa de 

captação de ideias de modo que seja demonstrada a eficácia e assertividade 

do programa. 

De acordo com os entrevistados, o programa capta todo tipo de ideia “ideias de 

melhoria de processo”, “redução de desperdício”, “melhoria da produtividade”, porém, 

há um destaque para ideias relacionadas a ambiente de trabalho e segurança, a qual, 

foi citada pela maioria dos entrevistados.  

Termos como “melhoria do ambiente de trabalho”, “ideias sobre segurança do 

trabalho do trabalho e a modificação no ambiente de trabalho” foram recorrentes entre 

os entrevistados. 

As pequenas modificações no produto ou no processo são caracterizadas como 

inovação incremental e a organização do ambiente de trabalho é parte desse contexto.  

As inovações partindo das pessoas na organização tendem a ser de baixo 

impacto, contudo, autores afirmam que na busca da excelência é imprescindível 

atentar para as pequenas ideias, pois  a soma destas é que coloca a empresa no 

caminho da excelência. 
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f) Agrupamento de respostas à Pergunta 6: A pergunta busca identificar 

se é necessário para empresa ter uma estrutura mínima para que se possa 

efetivar a implementação das ideias recebidas. 

 A maioria dos entrevistados afirmam que não é necessário haver uma estrutura 

dedicada exclusivamente para este fim, porém, admitem que para grande parte das 

implementações das ideias, a área técnica e de manutenção precisam disponibilizar 

recursos materiais e humanos para efetivar as implementações. 

 Afirmações como “na maioria dos casos de implementação das ideias é 

necessário a participação do setor de manutenção”, “as implementações devem fazer 

parte da rotina de melhoria contínua” foram mencionadas como sendo um ponto 

importante para tornar viável o programa. 

 Como já mencionado, a implementação das ideias faz parte do processo de 

motivação para que as pessoas da organização participem dos programas de 

captação de ideias. 

g) Agrupamento de respostas à Pergunta 7: Esta pergunta tem o objetivo 

de trazer evidências a este trabalho de pesquisa quanto a efetividade de 

programas desta natureza na medida em que apresentam, de fato, 

melhorias implementadas na empresa. 

Neste sentido os entrevistados foram unânimes em afirmar que houveram 

resultados tangíveis com o programa e citaram algumas evidências como ideias que 

modificaram o layout12 de trabalho e trouxeram melhoria de produtividade e redução 

de desperdício. 

Vale destacar neste ponto, que algumas ideias que foram relatadas tratam de 

redução de postos de trabalho e neste sentido pode afetar diretamente o autor da 

ideia. 

Iniciativas dessa natureza reafirmam a posição de autores especializados no 

tema os quais chamam atenção para que as organizações ajustem as necessidades 

e valores das pessoas aos da organização, pois isto cria engajamento e confiança, 

proporcionado um ambiente para o surgimento de empreendedores corporativos. 

h) Agrupamento de respostas à Pergunta 8: Esta questão abordou as 

competências individuais para inovação, tema central deste trabalho de 

                                                           
12 Layout é uma palavra de origem inglesa que significa plano, arranjo, esquema, desgin, projeto. Neste caso, 
arranjo de trabalho. 
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pesquisa. As respostas constam no Quadro 13 e foram agrupadas, 

inicialmente, por citação dos entrevistados, em seguida foram agrupadas 

por similaridade de termos e por fim, foram agrupadas por frequência de 

citação. 

 

 
 Quadro 13- Q8 Competências Individuais para Inovação  

Respondente 
Competências individuais 
citadas nas entrevistas 

Competências com 
termos diferentes, mas 
similares no 
significado 

Competências similares 
citadas mais de 1 vez 

 
JVA 
 

-Espírito de liderança 
-Trabalhar em equipe 
-Sentimento de Dono 
-Qualificação Acadêmica 
-Experiência 
-Articular as ideias 
-Comunicação 
 
 

-Espírito 
Empreendedor 
-Trabalhar em equipe 
-Conhecimento 
-Experiência  
-Capacidade de 
articulação 
-Comunicação  

-Espírito empreendedor 
 
-Trabalhar em equipe 
 
-Conhecimento  
 
-Experiência  
 
-Capacidade de articulação 
 
-Comunicação 
 
-Proatividade 
 

ASS -Formação acadêmica 
-Experiência  
-Dinâmico 
-Proativo 
-Trabalhar em equipe 
-Capacidade de 
relacionamento 
-Automotivação 

-Conhecimento 
-Experiência 
-Proatividade 
-Trabalhar em equipe 
-Resiliência  
 

DFR -Senso crítico 
-Proatividade 
-Trabalhar em equipe 
-Capacidade de 
comunicação 

-Senso crítico 
-Proatividade 
-Trabalhar em equipe 
-Comunicação 

FHIM 
-Iniciativa 
-Comunicação 
-Capacidade de fazer as 
coisas acontecerem 

-Proatividade 
-Comunicação 
-Capacidade de 
articulação 

MBO 
-Proatividade 
-Curiosidade 
-Iniciativa 
-Trabalhar em equipe 
-Saber se relacionar com 
outras áreas da empresa 
-Habilidade de 
comunicação 

-Proatividade 
-Desafiar status quo 
-Trabalhar em equipe 
-Capacidade de 
articulação 
-Comunicação 

RLR 
-Conhecimento técnico 
-Habilidade 
-Atitude 
Proatividade 

-Conhecimento 
-Proatividade 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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  O principal objetivo desta tabela é equalizar os termos de competência que 

são similares e, portanto, podem ser agrupados. 

i) Agrupamento de respostas à Pergunta 9: Esta questão pretende 

identificar como o ambiente organizacional pode influenciar a 

favoravelmente a participação das pessoas em programas de captação de 

ideias. 

A posição foi unânime entre os entrevistados, que afirmaram ser, o ambiente 

de organizacional, fundamental na promoção de programas desta natureza, 

funcionando como um ambiente motivador para que isto ocorra. Afirmações como, “a 

organização deve reconhecer e agradecer todas as ideias que surgem, pois  

independente da assertividade é fundamental dar um feedback” e “a opinião das 

pessoas e as ideias são respeitadas e as melhorias são implantadas”, foram 

recorrentes. 

E mais, “o ambiente organizacional pode influenciar a participação das pessoas 

porque quando deixa o canal aberto de comunicação, fomenta a transparência do 

programa, facilita a implementação e o fluxo de novas ideias" 

Para Parolin e Albuquerque (2009), em ambientes organizacionais abertos, 

onde há tolerância ao erro e apoio na persistência em busca do acerto, as ideias para 

inovação fluem de forma livre e espontânea. 

Segundo Amabile (1998), há estudos comprovando a relação entre um bom 

ambiente organizacional e a motivação das pessoas para inovação 

j) Agrupamento de respostas à Pergunta 10: Esta questão buscou 

identificar se organização possui uma cultura voltada para inovação sob o 

aspecto da participação das pessoas em programas de captação de ideias. 

Neste ponto, praticamente todos os respondentes afirmarem que a 

empresa possui de fato uma cultura para inovação. 

As afirmações se baseiam em fatos como, “já existe um programa de inovação 

implementado na empresa a mais de 10 anos e de certa forma já está na cultura da 

organização”, “o projeto Boa Ideia está na veia das pessoas que trabalham na 

empresa, quando se pensa em fazer uma melhoria, imediatamente já se associa ao 

projeto Boa Ideia” 

 Contudo, em meio a estas afirmações, surgiu uma posição que demonstrou 

não haver ainda uma cultura para inovação, na medida em que o programa de 

captação de ideias funciona apenas pelo fato de haver uma contrapartida financeira 
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aos participantes, como “se a empresa parar de dar brindes e premiações, certamente 

cairá muito a participação das pessoas no programa de ideias. 

Nesta mesma linha de pensamento houve uma afirmação de que “acredito que 

se a empresa deixar de dar prêmio em dinheiro para o programa de captação de 

ideias, as pessoas irão continuar dando ideias”. 

Por estas evidências declaradas é possível depreender há de fato uma cultura 

para inovação, pois  mesmo que a empresa mude a forma de incentivo, passando a 

ser mais financeiro, a quantidade de participantes tende a diminuir, mas não deixará 

de continuar funcionando. 

A conclusão acima pode encontrar embasamento nas afirmações de Schein 

(2009) de que a cultura pode ser definida como um processo de aprendizagem 

acumulada e compartilhada alcançando o universo comportamental e emocional e 

ainda, se um grupo lida com problemas e funcionam bem o suficiente para serem 

considerados válidos, podendo ser ensinados a novos membros, entende-se que a 

cultura está estabelecida.  

k) Agrupamento de respostas à Pergunta 11: Esta questão busca encontrar 

quais as políticas de recursos humanos que possam estimular o processo 

de inovação na organização por meio das pessoas. 

Diversas foram as proposições, contudo, o treinamento e desenvolvimento e o 

reconhecimento das pessoas, “porque os treinamentos sempre estão alinhados com 

a estratégia da empresa” e ainda “o RH pode contribuir muito para o processo de 

inovação, promovendo as políticas de recursos humanos que façam os colaboradores 

sentirem que a empresa faça parte delas”, ainda,  

Segundo Eboli (2002) empresas que implementam políticas de recursos 

humanos voltadas para atrair, reter e desenvolver profissionais qualificados estão 

relacionadas com seu sucesso alcançado. 

Dutra (2002) enfatiza que o modelo de Gestão de recursos humanos ideal é 

aquele que proporciona apoio mútuo da empresa e das pessoas, estimulando e 

orientando ambos de forma clara e simples. 

No Quadro 14 é possível identificar o conjunto de políticas proposta agrupados 

pelos subsistemas de recursos humanos. 
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Quadro 14 – Políticas de RH e os subsistemas 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 Segundo Marras (2009) existem 10 subsistemas que fazem parte da 

administração de recursos humanos, a saber: Subsistema de Recrutamento e 

Seleção; Subsistema de Remuneração; Subsistema de Benefícios; Subsistema de 

Treinamento e Desenvolvimento; Subsistema de Avaliação de Desempenho; 

Subsistema de Departamento Pessoal; Subsistema de Higiene e Segurança do 

Trabalho; Subsistema de Serviços Gerais; Subsistema de Contencioso Trabalhista e 

Assistência Social e Subsistemas de Relações Trabalhistas.   

Observando o Quadro 14, fica claro que o direcionamento e alocação de 

recursos para intensificar as políticas de recursos humanos no contexto da inovação 

deve ser em treinamento e desenvolvimento.     

 

Políticas de RH propostas nas entrevistas para estimular o 
processo de inovação 

Subsistema de RH relacionado à 
política proposta 

Política de apoio/assistência para assuntos pessoais Benefícios 

Política de benefícios Benefícios 

Reconhecimento por meio de cargos e salários Remuneração 

Política de comunicação transparente Relações Trabalhistas 

Segurança e confiança na Gestão Relações Trabalhistas 

Treinamentos direcionados à estratégia da empresa Treinamento e Desenvolvimento 

Desenvolver a criatividade Treinamento e Desenvolvimento 

Grupos de trabalho focados em melhoria contínua Treinamento e Desenvolvimento 

Grupos de trabalho focados em novas ideias e inovação Treinamento e Desenvolvimento 

Treinamentos específicos  Treinamento e Desenvolvimento 

Treinamentos específicos em melhoria contínua Treinamento e Desenvolvimento 
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4.4. Análise da Etapa 4 da pesquisa  

 

 A pesquisa foi realizada junto aos gestores de recursos humanos, integrantes 

do grupo de Líderes de Recursos Humanos da ABRH13 que representam empresas 

de diferentes segmentos e porte.  

Assim como nas Etapas anteriores, esta Etapa respeitou o protocolo de 

pesquisa mencionado no Capítulo do Método de pesquisa. A solicitação para 

realização da pesquisa por meio do Survey Monkey foi enviada para a Diretoria da 

ABRH em 25 de julho de 2017 com o objetivo de obter autorização para enviar os 

convites por meio do endereço eletrônico dos integrantes do grupo.  

O convite foi enviado em 04 de outubro de 2017 para 53 endereços eletrônicos 

constantes do cadastro do referido grupo da ABRH e foram obtidos 19 questionários 

respondidos, representado um retorno satisfatório de 35,8%. 

Embora não tendo sido aplicado nenhum modelo estatístico para validar a 

amostra, Gil (2002) afirma que para a coleta de dados no estudo de caso deve-se 

sempre utilizar mais de uma técnica e obter estes dados por meio de diferentes 

procedimentos. Isto é essencial para garantir a qualidade dos resultados (GIL;2002. 

p.140). 

Segundo Gonçalves (2008) a maior desvantagem de pesquisas on-line é a 

baixa taxa de respostas aos questionários, contudo, pontua que ainda há mais 

vantagens que desvantagens em usar este modelo (GONÇALVES; 2008 apud 

VIEIRA, CASTRO, JUNIOR; 2010. p.5) 

Os respondentes representam importantes empresas de diferentes segmentos 

da economia, tais como, AC Camargo, Adidas do Brasil, Bemisa, Boehringer, CAOA, 

DSM, EaD Laureate, Gonden Slumbers, Grupo Agis, Hospital Albert Einstein, IBM, 

Imerys, Monsanto, Roche Diabetes, Shoulder, Willis Towers Watson, Zeiss Vision, as 

quais, incluindo a empresa pesquisada, abrangem um universo de aproximadamente 

60.000 colaboradores. 

Embora as empresas afirmem que inovação é importante e estratégico para a 

continuidade dos negócios, o resultado do questionário, apresentou um cenário 

oposto. O Gráfico 15 demonstra que 63% das empresas consultadas não possuem 

                                                           
13 ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos 
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programas desta natureza, sendo que 37%, afirmaram ter um programa de captação 

de ideias. 

 

Gráfico 15  - Empresas que possuem programas de ideias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey de (2018). 

 

  Contudo, segundo dados recentes de pesquisa publicada na revista Harvard 

Business Review Brasil sob o título “O mapa da Inovação no Brasil”, o cenário é mais 

otimista. Na pesquisa, 70% das empresas entrevistadas afirmaram ter uma estratégia 

de inovação, sendo que a grande maioria, 40% aproximadamente, afirmaram que a 

maior barreira para se desenvolver projetos em inovação é a dificuldade para 

financiamento (Harvard Business Review Brasil; Dez/17). 

Deve-se considerar que a questão deste trabalho, abordou um tema específico 

do processo de inovação, sendo possível que as empresas pesquisadas adotam 

diferentes políticas para inovação. 

 Este trabalho de pesquisa buscou trazer evidências sobre entendimento do 

termo competências e suas definições. A posição predominante foi consagrada por 

Fleury (2000), à qual afirma que competência implica em mobilizar, integrar e transferir 

conhecimento e habilidades que agreguem valor à organização e ao indivíduo. 

 No Gráfico 16, nota-se que a média ponderada para esta definição foi a que 

obteve maior concordância, ficando com o valor de 4,26, em uma escala de 1 a 5, 

portanto demonstrado aproximação com o “concordo totalmente”.  

37%

63%

A empresa possui programa de captação de 
ideias?

Sim

Não
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 A média ponderada para a afirmação de que a biografia do indivíduo é relevante 

para a formação de suas competências obteve a menor nota, 3,63, indicando que a 

maior parte dos respondentes nem concordou e nem discordou da afirmação. 

 Este resultado confronta as afirmações de Le Boterf (1995), ao qual destaca 

que a competência é formada pela convergência de três elementos, a biografia e 

socialização do indivíduo, sua educação formal e sua experiência. 

 

Gráfico 16 - Afirmações sobre o tem Competência 
 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 

 Embora os resultados apresentados no Gráfico 16 estejam inclinados a 

concordarem com as proposições sobre definições de competência, esta pesquisa 

destaca apenas os pontos extremos, como é o caso das afirmações de média 4,26 e 

a de média 3,63 demonstradas no referido gráfico. 

 

4,26

3,79

3,95

3,63

3,84

3,95

1 2 3 4 5

COMPETÊNCIA SÓ É DE FATO COMPETÊNCIA NA MEDIDA QUE 
AGREGA SIMULTANEAMENTE VALOR AO INDIVÍDUO E À 

ORGANIZAÇÃO

COMPETÊNCIA PODE SER DEFINIDA PELAS QUALIFICAÇÕES DE UM 
INDIVÍDUO SOMADA ÀS SUAS ENTREGAS

COMPETÊNCIA PLENA SE CARACTERIZA NA MEDIDA QUE O 
INDIVÍDUO COMBINA E MOBILIZA SEUS RECURSOS SOMADOS AOS 

RECURSOS DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

A BIOGRAFIA DO INDIVÍDUO É RELEVANTE PARA FORMAÇÃO DE 
SUAS COMPETÊNCIAS, DESDE QUE SOMADA À EDUCAÇÃO 

FORMAL E À EXPERIÊNCIA

A EDUCAÇÃO FORMAL DO INDIVÍDUO É RELEVANTE PARA A 
FORMAÇÃO DE SUAS COMPETÊNCIAS, DESDE QUE SOMADA À 

BIOGRAFIA E À EXPERIÊNCIA

A EXPERIÊNCIA DO INDIVÍDUO É RELEVANTE PARA A FORMAÇÃO 
DE SUAS COMPETÊNCIAS, DESDE QUE SOMADA À BIOGRAFIA E À 

EDUCAÇÃO FORMAL

Q3 - Indique a concordância com as afirmações abaixo sobre o tema 
Competências:
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Gráfico 17 – Biografia do indivíduo na formação da Competência 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

Apresentado de forma isolada, o Gráfico 17 demonstra que na afirmação de 

que a biografia do indivíduo é relevante para formação de sua competência, houve 

maior dispersão nas respostas de concordância e, portanto, este entendimento não 

ficou homogeneizado entre os participantes da pesquisa.   

Contudo, o Gráfico 18 apresenta o detalhamento do grau de concordância 

quase que absoluto quando afirmam que a competência sé de fato competência 

quando agrega valor ao indivíduo e à organização. 

 

Gráfico 18 – Competência na medida que agrega valor 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 
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A biografia do indivíduo é relevante para formação de suas competências, 
desde que somada à educação formal e à experiência

 

5,26% 0,00% 0,00%

52,63%

42,11%
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CompetênciGráficode fato competência na medida que agrega 
simultaneamente valor ao indivíduo e à organização



83 
 

O Gráfico 19 apresenta evidências, por meio da média ponderada do grau de 

concordância que, coincidem com as afirmações de Le Boterf (1995) para quem a 

competência é constituída por 3 principais eixos, a biografia e socialização, a 

educação formal e a experiência.  

 As três maiores concordâncias ficaram alinhadas com este pensamento, pois  

Le Boterf (2003) completa suas ideias destacando, que deve o indivíduo de combinar 

e mobilizar recursos como conhecimento, habilidades, qualidade e experiência, além 

dos recursos ambientais disponíveis. 

Ainda, Dutra (2002) acrescentou à definição de competência o termo entregas, 

destacando não ser suficiente o indivíduo deter a competência, mas é preciso saber 

fazer as entregas demandadas. 

 

Gráfico 19 –  Recursos individuais para Competência  

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 O Gráfico 20 apresenta no o nível de concordância individual sobre cada tópico, 

de forma a tornar evidente a concordância total para o recurso de “experiência”: 

 
 

 

 

4,79

4,84

4,0

3,89

4,74

1 2 3 4 5

CONHECIMENTOS

HABILIDADES

QUALIDADE

CULTURA

EXPERIÊNCIA

Q4 - Os recursos individuais que precisam ser combinados para 
caracterizar competência são:
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Gráfico 20 – Recursos de Experiência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 Com o mesmo nível de concordância, o Gráfico 21 apresenta a indicação para 

o  recurso “habilidade” que obteve um grau ainda maior de concordância, 84,21%, 

comparado ao recurso “experiência”, 73,68%: 

 

Gráfico 21 – Recursos de Habilidades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 O recurso “conhecimento” teve exatamente o mesmo índice de concordância 

que o recurso “habilidades” com o percentual 84,21%, conforme Gráfico 22: 

  
 
 
 

0,00% 0,00% 0,00%

26,32%

73,68%

1 2 3 4 5

Experiência

0,00% 0,00% 0,00%
15,79%

84,21%
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Gráfico 22 – Recursos de Conhecimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

Ainda observando o Gráfico 19, nota-se que o recurso “cultura” obteve a menor 

média ponderada, embora que individualmente analisado, demonstra que a 

percepção da maioria dos participantes da pesquisa está inclinada a concordar 

parcialmente com tal afirmação conforme demonstra o Gráfico 22: 

 

Gráfico 23 – Recursos de Cultura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

De acordo com as afirmações já citadas neste trabalho, cultura é o processo 

de aprendizagem acumulada que alcança o universo emocional e comportamental do 

indivíduo e, portanto, as pessoas que compõe o contexto organizacional são 

primordiais para a dinâmica de uma cultura para inovação. 

0,00% 0,00% 5,26% 10,53%

84,21%

1 2 3 4 5

Conhecimentos 

5,26% 5,26% 10,53%

52,63%

26,32%

1 2 3 4 5

Cultura 
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Os recursos do ambiente organizacional foram perguntados em separado do 

grupo dos recursos individuais e embora Le Boterf (2002) menciona os cinco recursos 

constantes do Gráfico 24, a concordância dos respondentes para estes recursos foi 

baixa.   

 

 Gráfico 24 – Recursos do ambiente organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

O ponto de atenção ficou no recurso de “registro de documentos”, com baixo 

nível de concordância e o “recurso de rede de profissionais” que ficou com leve 

tendência a concordância parcial. 

O Gráfico 25 demonstra que a maioria dos respondentes discorda com este 

tipo de recurso do ambiente organizacional ficando evidente que ele não faz parte do 

conjunto de competências que o indivíduo pode se utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,58

3,21

2,32

2,68

2,95

1 2 3 4 5

REDES DE PROFISSIONAIS

COLEGAS DE TRABALHO

REGISTRO DE DOCUMENTOS

BANCO DE DADOS

MANUAIS E PROCEDIMENTOS

Os recursos do ambiente organizacional que são somados aos 
recursos individuais para caracterizar competência são:
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Gráfico 25 – Recursos do ambiente organizacional - Registro de documentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 Somando os respondentes que discordam totalmente e os que discordam 

parcialmente ultrapassa o percentual de 50%, ou seja, muito significativo, inclusive 

porque os demais respondentes se concentram na neutralidade. 

Já o Gráfico 26, demonstra que o grau de concordância para o recurso 

ambiente de “redes de profissionais” é alto, somando-se a coluna dos que concordam 

parcialmente (31,58%) e a coluna dos que concordam totalmente (26,32%), tem-se 

um percentual superior a 50% de concordância.  

 

 Gráfico 26 – Recursos ambiente organizacional – Redes de profissionais 

  

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 
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O resultado da pesquisa survey para medir o nível de concordância com as 

competências individuais no âmbito da inovação, trouxeram uma surpresa, na medida 

em que algumas competências não seguiram o alinhamento do foi apresentado no 

referencial teórico e no resultado das entrevistas de campo, em especial para a 

competência “capacidade de trabalhar em equipe” conforme demonstra o Gráfico 27. 

 
Gráfico 27  – Competências para Inovação - Detalhe do Survey 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

Nota-se no Gráfico 27, que houve um grau de dispersão para medir o nível de 

concordância para esta competência. 

Diferente do que ocorreu no resultado da pesquisa de campo para esta 

competência, o resultado trouxe uma indicação de moderada relevância para a 

competência “capacidade de trabalhar em equipe”. 

Contudo, deve-se destacar que não houve concordância absoluta, mas uma 

inclinação para concordância o que gerou uma percepção de baixa importância para 

esta competência na comparação relativa com as demais competências conforme 

demonstra o Gráfico 28. 
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Gráfico 28 – Competências para Inovação – Survey Monkey 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 A maior parte das competências elencadas para os participantes da pesquisa 

tiveram um alto nível de concordância, com destaque para “capacidade de inovação”, 

o que é natural e esperado. 

 Segundo Arbix (2010) a inovação tem por objetivo a invenção ou a novidade, 

contudo, isto nem sempre ocorre, sendo que, uma modificação, rearranjo ou melhoria 

de algo já existente se configura como inovação. 

 Para Fleury (2003) o ambiente organizacional está em permanente mudança e 

os indivíduos que estão inseridos nesse contexto buscam constantemente 

atualizações de suas competências de forma a permanecerem alinhadas com as 

estratégias da empresa (FLEURY: 2003. p.2) 

 Contudo, como já mencionado a média ponderada para a competência 

“capacidade de trabalhar em equipe”, comparativamente com as demais, teve baixa 

concordância. 

 De acordo com Dutra (2014) a competência de trabalho em equipe tem 

destaque na dimensão estratégica para “foco em excelência operacional” e “foco em 

inovação”. A competência de liderança e capacidade de inovação aparecem na 
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A utilização de competência individual no âmbito da inovação 
compreende:
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dimensão estratégica para “foco em inovação”. Por esta superficial análise, pode 

depreender-se que a competência de capacidade para trabalho em equipe é exigida 

em ambas as circunstâncias. 

 No âmbito da inovação este trabalho de pesquisa ainda procurou identificar, 

além das competências para inovação, as interações do tema inovação com o 

ambiente organizacional e a dinâmica que envolve o processo de inovação. 

Sob a perspectiva dos gestores de recursos humanos, os níveis de 

concordância propostos tiveram pontos extremos. O Gráfico 29 apresenta um dos 

extremos o qual demonstra o baixo nível de concordância para a afirmação de que o 

processo de inovação por meio das pessoas gera resultados apenas no âmbito do 

conforto do indivíduo.  

 
Gráfico 29 – Detalhe de Inovação e o ambiente organizacional 

  

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 De acordo com o Gráfico 30, há um destaque no outro extremo, apresentando 

alto grau de concordância, para a afirmação de que o clima organizacional influencia 

na motivação das pessoas a participarem de programas de captação de ideias com 

4,74 de média ponderada e o outro extremo apresentado, refere-se à implementação 

de um modelo sistemático de inovação, o qual pode levar ao sucesso da organização 

com 4,58 de média ponderada. 
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É correto afirma que a maioria das ideias advindas do processo de inovação através das 
pessoas, abrangem modificações no âmbito do conforto do ambiente de trabalho, mais do 

que ideias para revolucionar processos, produtos ou serviços?
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Gráfico 30 – Inovação e o ambiente organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 Observando o Gráfico 31, é possível identificar, individualmente, o alto nível de 

concordância para a afirmação de que o clima organizacional influencia o processo 

de inovação: 

 

 

 

 

 

4,58

4,21

3,16

4,05

3,26

4,11

3,84

2,84

3,79

4,74

3,47

4,11

1 2 3 4 5

A ADOÇÃO DE UM MODELO SISTEMÁTICO DE INOVAÇÃO PODE CONTRIBUIR PARA 
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O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE IDEIAS PROPORCIONA UM AMBIENTE PARA A 
INOVAÇÃO INCREMENTAL E QUE CONSEQUENTEMENTE CRIA UM DIFERENCIAL 

COMPETITIVO PARA A ORGANIZAÇÃO

A INOVAÇÃO, PARTINDO DAS PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO, TENDEM A SER MAIS 
INCREMENTAL OU DE BAIXO IMPACTO DO QUE INOVAÇÃO RADICAL OU DE ALTO 

IMPACTO

EM UM PROCESSO SISTEMÁTICO DE INOVAÇÃO ATRAVÉS DAS PESSOAS É 
ACEITÁVEL QUE APARECEM INVENÇÕES QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO 

ECONÔMICO PARA A ORGANIZAÇÃO

EM UM PROCESSO SISTEMÁTICO DE INOVAÇÃO É IMPERATIVO BUSCAR IDEIAS 
QUE GEREM RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO

É PRECISO HAVER UM FLUXO ESTRUTURADO PARA CAPTAÇÃO DE IDEIAS DENTRO 
DA ORGANIZAÇÃO QUE PRIVILEGIE TODA E QUALQUER INICIATIVA DE 

PARTICIPAÇÃO

É NECESSÁRIO OFERECER PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
COM FOCO EM CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS PARA AS PESSOAS DA 

ORGANIZAÇÃO

É CORRETO AFIRMAR QUE A MAIORIA DAS IDEIAS ADVINDAS DO PROCESSO DE 
INOVAÇÃO ATRAVÉS DAS PESSOAS, ABRANGEM MODIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO

CONFORTO DO AMBIENTE DE TRABALHO, MAIS DO QUE IDEIAS PARA 
REVOLUCIONAR PROCESSOS, PRODUTOS OU SERVIÇOS?

É NECESSÁRIO HAVER UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA AVALIAR E 
IMPLEMENTAR AS IDEIAS APRESENTADAS SOB O RISCO DE DESESTIMULAR A

PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS?

O CLIMA ORGANIZACIONAL INFLUENCIA A MOTIVAÇÃO DAS PESSOAS PARA 
PARTICIPAREM DE PROGRAMAS DE CAPTAÇÃO DE IDEIAS

A CRIATIVIDADE PESSOAL E FATOR FUNDAMENTAL PARA O PROCESSO DE 
INOVAÇÃO

A CRIATIVIDADE É UMA CARACTERÍSTICA DO INDIVÍDUO QUE PODE SER 
DESENVOLVIDA PARA CONTRIBUIR COM O PROCESSO DE INOVAÇÃO

Indique a concordância com as afirmações abaixo sobre o tema inovação 
e ambiente organizacional:
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Gráfico 31 – O clima organizacional como motivador 

  

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 

 

 Pode-se considerar que 100% dos respondentes consideram que o clima 

organizacional é fator motivador para o processo de inovação. 

 O nível de concordância também foi alto para a afirmação de que a adoção de 

um modelo sistemático de inovação pode contribuir para o sucesso da organização 

57,89% dos respondentes concordando totalmente e o restante, 42,11% concordando 

parcialmente conforme demonstra o Gráfico 32. 

 

Gráfico 32 – Modelo sistemático de inovação   

  
Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 
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A adoção dGráficodelo sistemático de inovação pode contribuir para o sucesso da 
organização
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Parolin e Albuquerque (2009), destacam que em ambientes organizacionais 

abertos as ideias para inovação fluem de forma livre e espontânea. 

Para Robinson e Schroeder (2016) o grande desafio para que se tenha um 

ambiente organizacional propicio à inovação é eliminar os obstáculos que dificultam o 

fluxo de ideias. 

 Este trabalho buscou identificar quais competências individuais para inovação 

são importantes para uma equipe.  

No Quadro 15, as competências citadas na pesquisa estão agrupadas por 

respondente e em seguida estão equalizadas por termos semelhantes e na última 

coluna foram elencadas apenas as que foram citadas mais de uma vez pelos 

respondentes. 

 Estas competências foram resultado da pergunta “no âmbito da inovação, quais 

competências você julga importante encontrar na equipe.” 

É possível observar por meio do Quadro 15, que as competências citadas 

guardam relação com termos comuns entre os respondentes, dessa forma, a 

elaboração deste quadro torna visualmente mais fácil identificar as competências 

encontradas na pesquisa. 

 Segundo Dutra (2002) e Fleury (2004) o desenvolvimento das competências 

amplia a possibilidade do indivíduo contribuir na geração de valor para a organização. 
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Quadro 15 - COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS PARA INOVAÇÃO  

 

Respondente 
Competências individuais citadas na 
pesquisa Survey 

Competências com termos 
diferentes, mas, similares no 
significado 

Competências 
similares citadas mais 
de 1 vez 

1 

Criatividade Criatividade 

Criatividade 

Conhecimento             

Visão Sistêmica                 

Espírito 

Empreendedor      

Desafiar Status quo     

Comunicação    

Capacidade de 

trabalhar em equipe         

Criatividade     

Flexibilidade       

Resiliência          

Tolerância ao erro       

Foco em melhorias 

Conhecimento do negócio Conhecimento 

2 Visão estratégica Visão sistêmica 

3 

Empreendedorismo Espírito Empreendedor 

Visão sistêmica Visão sistêmica 

Amplitude de análise   

4 

Inconformismo com status quo Desafiar status quo 

Capacidade de análise do ambiente 
interno e externo 

Visão sistêmica 

Capacidade de formulação Foco no cliente 

Visão sistêmica Comunicação 

Foco do cliente   

Capacidade de articulação Capacidade de articulação 

5 Habilidade para trabalhar em equipe 
Capacidade de trabalhar em 
equipe 

6 

Criatividade Criatividade 

Resiliência Resiliência 

Foco em resultados Foco em resultados 

7 

Habilidade para trabalhar em equipe 
Capacidade de trabalhar em 
equipe 

Resiliência Resiliência 

Criatividade Criatividade 

Foco em soluções Foco em soluções 

8 Colaboração 
Capacidade de trabalhar em 
equipe 

9 Integração 
Capacidade de trabalhar em 
equipe 

10 

Capacidade analítica Visão sistêmica 

Foco em melhorias Foco em melhorias 

Flexibilidade Flexibilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 
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Quadro 16 - COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS PARA INOVAÇÃO (continuação) 

 . 

 

 

 

 

 

 

Respondente 
Competências individuais 
citadas na pesquisa Survey 

Competências com termos 
diferentes, mas, similares 
no significado 

Competências similares 
citadas mais de 1 vez 

11 

Abertura do novo Desafiar status quo 

Criatividade 

Conhecimento             

Visão Sistêmica         

Espírito Empreendedor 

Desafiar Status quo   

Comunicação    

Capacidade de trabalhar 

em equipe         

Criatividade     

Flexibilidade       

Resiliência           

Tolerância ao erro        

Foco em melhorias 

Não julgamento Não julgar 

Velocidade Foco na agilidade 

Tolerância ao erro Tolerância ao erro 

12 

Criatividade Criatividade 

Empreendedorismo Espírito Empreendedor 

Comunicação Comunicação 

13 

Coragem Desafiar status quo 

Curiosidade Flexibilidade 

Flexibilidade 
 

Desafiar status quo   

14 

Espírito empreendedor Espírito empreendedor 

Flexibilidade Flexibilidade 

Conhecimento Conhecimento 

15 

Conhecimento técnico de 
mercado 

Conhecimento 

Comportamento para 
conviver com erro e 
frustração (flexibilidade) 

Tolerância ao erro 

16 

Querer aprender 

Desafiar status quo Buscar novas informações 

Criar novas ideias 

17 

Proatividade Proatividade 

Análise de risco Visão sistêmica 

Identificar oportunidades de 
melhorias 

Foco em melhorias 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 
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4.5 Demonstração da similaridade dos termos de competências para inovação 

 

As percepções na indicação de quais são competências individuais para 

inovação são mais relevantes, este trabalho de pesquisa buscou traçar uma 

comparação entre as diferentes fontes de resposta abrangida por esta pesquisa no 

sentido de trazer ao leitor quais as competências individuais que são recorrentes para 

distintos grupos de respondentes e comparados ao conteúdo bibliográfico reunido 

neste trabalho. 

Para um melhor entendimento dos apontamos encontrados nos resultados das 

pesquisas realizados por este trabalho, o Quadro 17 apresenta as competências com 

os termos já equalizados de acordo para as comparações: 

 

Quadro 17 - RELAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CITADAS NAS DIFERENTES 
FASES DA PESQUISA 

 
Competências individuais 
citadas nas entrevistas  
 

Competências individuais 
citadas na pesquisa Survey 

Competências individuais citadas 
por Dutra (2014) 

 
Capacidade de 

articulação 

Conhecimento 

Comunicação 

Desafias status quo 

Espírito Empreendedor 

Experiência 

Proatividade 

Resiliência 

Senso crítico 

Trabalhar em equipe 

 

 
 

 
Criatividade 

Conhecimento 

Comunicação 

Desafiar status quo 

Espírito Empreendedor 

Flexibilidade 

Foco em melhorias 

Foco no cliente 

Foco em soluções 

Resiliência 

Trabalhar em equipe 

Tolerância ao erro 

Visão Sistêmica 

 

 
Capacidade de inovação 

Comunicação eficaz 

Articulação interna e externa 

Absorção e transferência de 

conhecimento 

Liderança e trabalho em equipe 

Resolução de problemas 

Utilização de dados e 

informações técnicas 

Aprimoramento de 

processo/produtos e 

participação em novos projetos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

 Importante observar que a interpretação para a similaridade dos termos de 

competência mencionadas nas colunas do Quadro 17 fica livre à percepção de cada 

leitor, sendo que este pesquisador, baseado nos estudos deste trabalho de pesquisa, 

se permitiu fazer tais comparações.  

Iniciando-se pela coluna dos estudos de Dutra (2014), a competência 

“capacidade de inovação” tem similaridade com “espírito empreendedor”, “desafio do 

status quo”, “criatividade” e “tolerância ao erro”. 
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A competência “Comunicação Eficaz” tem similaridade com os termos idênticos 

das demais coluna, “Comunicação”. 

A competência “articulação interna e externa” tem similaridade com o termo 

“capacidade de articulação”, “Flexibilidade” e “Resiliência” 

A competência “Absorção e Transferência de Conhecimento” tem similaridade 

com os termos semelhantes das demais colunas, “Conhecimento” e ainda com a 

competência “Experiência”. 

A competência “Liderança e Trabalho em equipe” tem similaridade com os 

termos semelhantes das demais colunas, “Trabalhar em Equipe”. 

A competência “Resolução de Problemas” tem similaridade com “Foco em 

Soluções” e “Senso Crítico”. 

A competência “Utilização de Dados e Informações Técnicas” tem similaridade 

com o termo “conhecimento” já citado. 

A competência “Aprimoramento dos Processos/produtos” e a “Participação em 

novos projetos” tem similaridade com “Foco em melhorias”, “Foco em cliente”, Visão 

sistêmica” e “Proatividade”. 

O objetivo de apresentar à similaridade das competências encontradas nas 

pesquisas e na literatura disponível é uniformizar o elenco de competências para 

inovação. 

Vale ressaltar que estas competências citadas, dependem, do tipo de empresa 

e tipo de inovação alvo da organização, não podendo serem generalizadas em 

qualquer contexto. 

Destacada esta observação, pode-se concluir, pelas evidências apresentadas 

nesta etapa da pesquisa que todas as competências para inovação citadas são 

relevantes e merecem destaque, ora por terem sido citadas por mais de um 

respondente, ora por aparecerem em estudos anteriores já mencionados neste 

trabalho. 

Portanto, pode-se considerar que as competências para inovação citadas neste 

trabalho, de acordo com o Quadro 18, reafirmam as competências citadas por Dutra 

(2014).  
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Quadro 18 - RELAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PARA INOVAÇÃO 
 
Competências para inovação encontradas nesta pesquisa  
 

 
1. Capacidade de articulação 
2. Conhecimento 
3. Comunicação 
4. Criatividade 
5. Desafias status quo 
6. Espírito Empreendedor 
7. Experiência 
8. Flexibilidade 
9. Foco em melhorias 
10. Foco no cliente 
11. Foco em soluções 
12. Proatividade 
13. Resiliência 
14. Senso crítico 
15. Tolerância ao erro 
16. Trabalhar em equipe 
17. Visão Sistêmica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

 A interpretação dos termos de competência citados no Quadro 17, é necessária 

para equalizar os termos similares em torno da mesma competência, de forma que 

possa se elencar o conjunto das dezessete competências citadas no Quadro 18. 

 Esta fase da pesquisa ainda procurou saber o ambiente organizacional pode 

favorecer a participação das pessoas em programas de captação de ideias e com isto 

fomentar o processo de inovação. 

 Neste sentido, houve concordância absoluta de que o ambiente organizacional 

pode favorecer o processo de inovação, sendo que as respostas corroboraram 

afirmações de autores citados no referencial teórico deste trabalho. 

 Termos como “ambiente organizacional que aceita erros”, “inconformismo com 

status quo”, “os colaboradores são ávidos a fornecer novas ideias”, “precisa ser 

estimulado através da alta liderança e na missão da organização”, “as pessoas 

passam a fazer parte da construção do novo”, “estabelecer um ambiente de 

reconhecimento”, “as pessoas precisam saber que suas ideias podem ser ouvidas e 

colocadas em prática”, “comunicação livre” e “ambiente com menos hierarquia” foram 

citados na justificativa de resposta afirmativa sobre a influência do ambiente 

organizacional no processo de inovação. 
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 Esta pesquisa também procurou saber quais as políticas de recursos humanos 

podem estimular o processo de inovação por meio das pessoas, quais estão 

demonstradas no Quadro 19: 

 

Quadro 19 – POLÍTICAS DE RH PARA ESTIMULAR O PROCESSO DE INOVAÇÃO  

Respondente 
Políticas de RH propostas na survey para estimular o 
processo de inovação 

Subsistema de RH 
relacionado à política 
proposta 

1 Programas de reconhecimento 

Remuneração e incentivo/ 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
(reconhecimento) 

2 Reconhecimento das melhores ideias  
Treinamento e 
Desenvolvimento 
(reconhecimento) 

3 

 
Introduzir a competências de inovação 
Implementar programas formais de reconhecimento 
Criar ambiente propício à geração de ideias 

 

Estimulo ao networking e benchmarking com equipe interna, 
empresas, universidades e centros de pesquisa 
Gestão do Conhecimento 
Educação continuada de equipe e gestores com foco em 
inovação 

Treinamento e 
Desenvolvimento 
(reconhecimento) 

  

4 Criar programas de melhoria contínua 
Treinamento e 
Desenvolvimento 

5 Programas de captação de ideias  
Treinamento e 
Desenvolvimento 

6 Políticas de reconhecimento 

Remuneração e incentivo/ 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
(reconhecimento) 

7 Utilização de metodologia Design Thinking 
Treinamento e 
Desenvolvimento 

8 Programas de melhoria contínua 
Treinamento e 
Desenvolvimento 

9 
Círculo de performance com base em inovação, 
reconhecimento, remuneração e recrutamento e seleção 

Remuneração e incentivo/ 
Treinamento e desenvolvimento 
(reconhecimento)/Recrutamento 
e Seleção 

10 Política de reconhecimento 

Remuneração e incentivo/ 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
(reconhecimento) 

11 Reconhecimento e desenvolvimento 

Remuneração e incentivo/ 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
(reconhecimento) 

12 Não há políticas de RH para processos de inovação -x- 

13 Cultura para inovação, avaliação de performance 
Treinamento e 
Desenvolvimento 

14 Implantar metodologia Agile e programas incentivo à ideias  
Treinamento e 
Desenvolvimento 

15 Vincular crescimento profissional e processo sucessório  
Treinamento e 
Desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio dos dados do Survey Monkey (2018). 
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A interpretação da coluna de subsistemas de recursos humanos do Quadro 19 

classifica programas de reconhecimento como sendo inerentes ao desenvolvimento 

do indivíduo e também a políticas de remuneração e dessa forma está classificado no 

subsistema de remuneração e treinamento e desenvolvimento, pois é possível admitir 

que políticas de reconhecimento transite entre estes dois subsistemas. 

No Quadro 14, da 3 etapa da pesquisa constam as políticas de recursos 

humanos citadas nas entrevistas de campo, se somadas às políticas citadas no 

Quadro 19 da survey, pode-se concluir que as políticas em treinamento e 

desenvolvimento teve destaque absoluto diante das demais. 

Vale destacar que a referência a esta política deve levar em consideração a 

citação de diversas outras políticas que foram classificadas e aglutinadas nos 

subsistemas de recursos humanos que são mais aderentes ao tema.   
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5   CONCLUSÕES  

 

 Por todas as evidências apresentadas neste trabalho, pode-se considerar que 

é possível definir um perfil de competências individuais para inovação respeitando o 

foco e estratégia de cada organização. 

 O perfil sociodemográfico apresentado no resultado da pesquisa para o último 

ano analisado demonstra que é predominante a participação de pessoas do gênero 

masculino, com faixa etária de 24 a 35 anos, tempo de empresa entre 3 e 5 anos com 

nível de escolaridade do Ensino Médio completo. 

 Contudo, considerando o histórico dos últimos três anos que foram analisados, 

nota-se que no primeiro ano a predominância foi de participantes do sexo masculino 

com faixa etária de 35 a 44 a tempo de empresa de até 2 anos. 

Dos elementos que foram extraídos nesta fase da pesquisa, é possível afirmar 

com clareza e de forma indiscutível, que o nível de escolaridade estabelecido no perfil 

sociodemográfico é o Ensino Médio completo. 

 Para o segundo ano pesquisado, a predominância se deslocou para gênero 

feminino mantendo-se na faixa etária e tempo de empresa do ano anterior. Neste 

caso, pode-se destacar o aumento no número de participantes e o aumento no número 

de ideias premiadas.  

  Considerando que a empresa possui em seus quadros uma população 

de aproximadamente 70% do sexo e 30% do sexo, o ano de 2016, segundo ano 

pesquisado, apresentou um resultado surpreendente sob alguns aspectos, primeiro 

pela predominância do gênero feminino e segundo pela quantidade de ideias 

apresentadas e premiadas. 

 Levando-se em conta que este trabalho não traz evidências para se estabelecer 

uma correlação entre a participação do gênero feminino e aumento no número de 

ideias premiadas, é possível apenas afirmar que houve uma coincidência nos 

números. 

A crise econômica também é fator que incidente sobre o número de 

participantes destes programas por exemplo, é sabido que o turnover espontâneo, 

aquela quando o empregado pede o desligamento da empresa, é menor em 

momentos de crise econômica e maior em momentos de aquecimento da economia.  

O ano de 2016, que se destacou nesta fase da pesquisa, coincidiu com o ano 

de forte crise econômica no Brasil, e, portanto, a partir deste contexto é possível 
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depreender que os colaboradores da organização percebem que sua participação em 

programas dessa natureza são importantes, pois   permite a eles estarem em 

evidencia sob um aspecto positivo, contribuindo para a manutenção do negócio em 

momentos de crise. 

 O perfil de competências individuais encontrado na pesquisa sob a percepção 

dos gestores diretos das pessoas que participam do programa de captação de ideias, 

incluído a percepção do Vice-Presidente da empresa pesquisada, apresentou 

competências que já foram elencadas no capítulo anterior e que corroboram estudos 

anteriores sobre o tema. 

 Nesta fase da pesquisa, um aspecto que chamou a atenção, além das 

competências já citadas, foi a criação e manutenção de ambiente organizacional 

aberto para novas ideias e fluxo de comunicação que permite à organização estar 

próximos de seus colaboradores. 

 Através das respostas dos gestores diretos entrevistados, é possível concluir 

que o ambiente organizacional tem forte influência no processo de inovação através 

das pessoas, pois as afirmações estão inclinadas nesta direção, sobrepondo-se às 

competências específicas para inovação. 

 Soma-se a este aspecto o destaque que foi dado à competência de capacidade 

de trabalhar em equipe e boa comunicação, competências estas que apenas 

prosperam em ambientes abertos e favoráveis a estas iniciativas.  

 O foco em desenvolvimento de pessoas através de programas de treinamento 

e desenvolvimento ficou destacado nesta fase da pesquisa, incluindo-se neste 

subsistema de recursos humanos as políticas de reconhecimento. 

O perfil de competências individuais encontrado na pesquisa survey sob a 

percepção dos gestores de recursos humanos de outras organizações converge com 

o resultado da etapa anterior e reafirma as competências para inovação citadas na 

literatura com destaque para as competências de conhecimento, boa comunicação, 

desafio do status quo, espírito empreendedor, resiliência e capacidade para trabalhar 

em equipe, as quais foram citadas em duas etapas da pesquisa por diferentes perfil 

de profissionais que orbitam diferentes contextos organizacionais. 

Contudo, vale destacar um fenômeno que surpreendeu, nesta etapa da 

pesquisa e sob a percepção deste pesquisador, o fato de apenas 7 das 19 empresas 

pesquisadas possuírem um programa de captação de ideias. 
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Constaram da pesquisa empresas do segmento de consultora, educação, 

engenharia, farmacêutica, indústria, indústria de base, química, saúde, tecnologia e 

varejo. 

Neste aspecto, necessário se faz, uma observação acerca das empresas que 

figuram nesta pesquisa e o fato de a maioria não possuir programas de captação de 

ideias, em absoluto, não se deve depreender que estas empresas não possuem, em 

sua estratégia, esforço e energia para o tema inovação, ao contrário, são empresas 

destacadas e reconhecidas em seus segmentos e que certamente possuem 

investimentos em inovação, contudo e possivelmente em formato e configuração 

distinto do modelo apresentado neste trabalho de pesquisa. 

  A identificação do ambiente organizacional como fator que influencia o 

processo de inovação teve forte concordância nas duas etapas da pesquisa, assim 

como a identificação de políticas de recursos humanos para fomentar o processo de 

inovação tiveram forte concentração no subsistema de treinamento e 

desenvolvimento.  

 A pesquisa survey trouxe um elemento sobre políticas de recursos humanos 

que já havia sido citada na etapa anterior, porém, agora com maior destaque. Trata-

se de políticas de reconhecimento, a qual foi agrupada no subsistema de treinamento 

e desenvolvimento.  

 Importante mencionar que as respostas não apresentam o direcionamento ou 

tipo de reconhecimento que foi citado, podendo ele ser pecuniário ou não. Contudo, 

autores alertam para o fato de que as políticas de reconhecimento não devem estar 

atreladas a vantagens pecuniárias e sim a reconhecimento e exposição pública dos 

autores das ideias, as quais surtem maior efeito a longo prazo. 

 Segundo estes autores, o reconhecimento através de vantagens pecuniárias 

pode levar este processo a uma relação de troca o que não é, certamente, a proposta 

destes programas. 

 Ainda vale destacar que há uma diferença entre reconhecimento e 

recompensa, sendo este último, o fim nele mesmo. A ideia do reconhecimento edifica 

e cria o sentimento de pertencimento e engajamento do indivíduo com a organização. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As competências para inovação são objetivo de análise e estudo por diversos 

autores e o objetivo deste trabalho de pesquisa foi identificar o perfil sociodemográfico 

das pessoas que se destacaram em programas de captação de ideias e encontrar 

qual o perfil de competências para inovação sob a percepção dos gestores das 

pessoas que estão neste contexto e ampliar a pesquisa para gestores de outras 

organizações com o objetivo de ampliar a percepção sobre as competências para 

inovação. 

 Em todas as fases da pesquisa buscou-se entender e colocar uma justificativa 

embasada nos conceitos já publicados sobre o tema. 

 Ficou evidente que o tema “competências para inovação” é de extrema 

relevância para as organizações e que o processo de inovação nas organizações 

realizado por meio das pessoas, se mostra um forte instrumento de crescimento e de 

enfrentamento da concorrência. 

Como já citado, esta dinâmica coloca todas as pessoas que fazem parte da 

organização a pensarem em novos modelos e novos processos que tragam melhores 

condições de trabalho e ganho econômico para a organização como aumento de 

produtividade e redução de desperdício isto por sua vez cria um círculo virtuoso que 

retroalimenta este processo. 

  

6.1. Futuras contribuições 

 

 Não fez parte do escopo deste trabalho o estudo aprofundado sobre cultura 

para inovação e ambiente organizacional, sendo importante o avanço de pesquisa 

nesta direção, os quais, de acordo com a abordagem de algumas questões deste 

trabalho, se mostraram relevantes. 

 É possível ainda, estudos futuros sobre o desenvolvimento e potencialização 

das competências citadas neste trabalho, no sentido de relacioná-las ao sucesso 

organizacional por meio da inovação. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O   

DIRETOR VICE PRESIDENTE DA EMPRESA PESQUISADA 

 

Bloco 1 - Dados do entrevistado 

Nome: 

Formação: 

Cargo / Tempo de empresa: 

Experiência anterior: 

Bloco 2 – Objeto da pesquisa 

1) Inovar é importante para a empresa?  Porque? 

2) Qual o objetivo do programa de captação de ideias que a empresa possui 

hoje denominado Projeto Boa Ideia? 

3) É um programa ativo, que estimula e desenvolve as competências individuais 

para inovação ou é um programa receptivo, depende da iniciativa da 

participação das pessoas? 

4) Que forma de incentivo (monetário ou não) a organização adota para 

fomentar a participação das pessoas no programa de captação de ideias? 

5) Que tipo de ideias surgem com maior frequência no programa? Exemplo: 

modificação de ambiente de trabalho, conforto, segurança, melhoria na 

produtividade, redução de desperdício ou outro. 

6) É necessário haver uma estrutura mínima com recursos disponíveis para 

executar a implementação das ideias que surgem?  

7) A empresa já obteve resultados relevantes com este programa? 

8) No âmbito da inovação, quais competências individuais que você julga ser 

importante encontrar na equipe? 

9) Você acredita que o ambiente organizacional pode favorecer a participação 

das pessoas em programas de captação de ideias e com isto fomentar o 

processo de inovação? Porque? 

10) Você acredita que na empresa há atualmente uma cultura para a inovação? 

11) Quais políticas de RH podem estimular o processo de inovação por meio das 

pessoas nas organizações? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

GESTORES DE DEPARTAMENTOS DA EMPRESA PESQUISADA 

 

Bloco 1 – Dados do entrevistado 

Nome: 

Formação: 

Cargo / Tempo de empresa: 

Área de atuação: 

Experiência anterior: 

Bloco 2 – Objeto da pesquisa 

1) Inovar é importante para a empresa?  Porque? 

2) Qual o objetivo do programa de captação de ideias que a empresa possui 

hoje denominado Projeto Boa Ideia? 

3) É um programa ativo, que estimula e desenvolve as competências 

individuais para inovação ou é um programa receptivo, depende da 

iniciativa da participação das pessoas? 

4) Que forma de incentivo (monetário ou não) a organização adota para 

fomentar a participação das pessoas no programa de captação de ideias? 

5) Que tipo de ideias surgem com maior frequência no programa? Exemplo: 

modificação de ambiente de trabalho, conforto, segurança, melhoria na 

produtividade, redução de desperdício ou outro. 

6) É necessário haver uma estrutura mínima com recursos disponíveis para 

executar a implementação das ideias que surgem?  

7) A empresa já obteve resultados relevantes com este programa? 

8) No âmbito da inovação, quais competências individuais você julga ser 

importante encontrar na equipe? 

9) Você acredita que o ambiente organizacional pode favorecer a 

participação das pessoas em programas de captação de ideias e com isto 

fomentar o processo de inovação? Porque? 

10)  Você acredita que na empresa há atualmente uma cultura para a 

inovação? 

11) Quais políticas de RH podem estimular o processo de inovação por meio 

das pessoas nas organizações? 
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APÊNDICE 3 – PESQUISA COM OS GESTORES RECURSOS HUMANOS DE 

OUTRAS EMPRESAS   (pesquisa por meio do survey monkey) 

 

Nome  

Empresa/Segmento:      

Número de empregados: 

A empresa possui programa de captação de ideias? 

Indique a concordância com as afirmações que segue sobre o tema 
competências, inovação e ambiente organizacional.  

Discordo                 Concordo 
Totalmente            Totalmente 

1 2 3 4 5 

C1 Competência só é de fato competência na medida que 
agrega simultaneamente valor ao indivíduo e à organização  

     

C2 Competência pode ser definida pelas qualificações de um 
indivíduo somada às suas entregas    

     

C3 Competência plena se caracteriza na medida que o indivíduo 
combina e mobiliza seus recursos somados aos recursos do 
ambiente organizacional 

     

C4 Recursos individuais que precisam ser combinados para 
caracterizar competência: 

Conhecimentos 
 

     

 Habilidades      

 Qualidade      

 Cultura      

 Experiência       

C5 Recursos do ambiente organizacional que são somados aos 
recursos individuais para caracterizar competência: 

Redes de profissionais 
 

     

 Colegas de trabalho      

 Registro de documentos      

 Banco de dados      

  Manuais e procedimentos        

C6 A biografia do indivíduo é relevante para formação de suas 
competências. 

     

C7 A educação formal do indivíduo é relevante para a formação  
de suas competências. 

     

C8 A experiência do indivíduo é relevante para a formação de 
suas competências. 

     

C9 A utilização da competência individual no âmbito da inovação 
compreende: 

Capacidade de inovação 
 

     

 Capacidade de se comunicar       

 Capacidade de articulação interna e externa      

 Capacidade de absorver e transferir conhecimento      

 Capacidade de liderança      

 Capacidade de trabalhar em equipe      

 Capacidade de Utilizar dados e informações técnicas        
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 Capacidade para resolver problemas      

 Capacidade para participar de novos projetos       

I10 A Adoção de um modelo sistemático de inovação pode 
contribuir para o sucesso da organização 

     

I11 A inovação por meio das pessoas pode gerar um 
diferencial competitivo para a organização 

     

I12 A inovação, partindo das pessoas da organização, tendem 
a ser mais incremental ou de baixo impacto do que 
inovação radical ou de alto impacto     

     

I13 Em um processo sistemático de inovação por meio das 
pessoas é aceitável que aparecem invenções que não 
apresentam resultado econômico para a organização 

     

I14 Em um processo sistemático de inovação é imperativo 
buscar ideias que gerem resultados econômico-financeiros 
para a organização 

     

I15 É preciso haver um fluxo estruturado para captação de ideias 
dentro da organização que privilegie toda e qualquer 
iniciativa de participação 

     

I16 É necessário oferecer programas de treinamento e 
desenvolvimento com foco em características 
empreendedoras para as pessoas da organização 

     

I17 É correto afirmar que a maioria das ideias advindas do 
processo de inovação por meio das pessoas, abrangem 
modificações no âmbito do conforto do ambiente de 
trabalho, mais do que ideias para revolucionar processos, 
produtos ou serviços? 

     

I18 É necessário haver uma estrutura adequada para avaliar e 
implementar as ideias apresentadas sob o risco de 
desestimular a participação das pessoas? 

     

I19 O clima organizacional influencia a motivação das pessoas 
para participarem de programas de captação de ideias  

     

I20 A criatividade pessoal e fator fundamental para o processo 
de inovação 

     

I21 A criatividade é uma característica do indivíduo que pode 
ser desenvolvida para contribuir com o processo de 
inovação 

     

 

Questões abertas 

No âmbito da inovação, quais competências individuais você julga ser importante encontrar na 
equipe? 

Você acredita que o ambiente organizacional pode favorecer a participação das pessoas em 
programas de captação de ideias e com isto fomentar o processo de inovação? Porque? 

Que políticas de RH podem estimular o processo de inovação por meio das pessoas nas 
organizações? 
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APÊNDICE 4 – CARTA CONVITE PARA A EMPRESA PESQUISADA 

 

São Paulo, 25 de julho de 2017.  

 

Prezado Sr. José Villela de Andrade 

Diretor Vice Presidente da CMP Companhia Metalgraphica Paulista 

 

Sou aluno do curso de Mestrado Profissional (stricto Sensu) da Faculdade FIA de 

Administração e Negócios e tenho como objetivo central de minha dissertação, pesquisar o 

perfil de competências individuais para inovação por meio de programas de captação de 

ideias  sob a orientação da Profª Dra. Marisa Eboli. 

Para a concretização deste projeto, será utilizada a metodologia de estudo de caso 

por meio de abordagem investigativa qualitativa, dessa forma. Para isto, será necessário obter 

informações detalhadas sobre o programa de captação de ideias que essa conceituada 

empresa desenvolve, incluindo informações do perfil dos participantes e entrevistas com os 

Gestores das áreas mais impactadas por este programa. O acesso a essas informações 

seguirá os procedimentos e restrições colocados por essa empresa para disponibilização dos 

dados.  

Diante disto, solicito permissão para obter as informações necessárias para o 

andamento deste trabalho de pesquisa, como também autorização para divulgação das 

conclusões no âmbito acadêmico.  

Desde já agradeço a atenção e gentileza ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente. 

Rubens A. Cagnin 
Mestrando em Gestão de Negócios – T.3 

email: rcagnin@uol.com.br 
 

Profª Dra. Marisa Eboli 
Orientadora do Programa de Mestrado FIA 

email: marisap@fia.com.br  
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APÊNDICE 5 – CARTA CONVITE PARA PESQUISA AOS PROFISSIONAIS DE 

RH 

 

 

São Paulo, 03 de julho de 2017 

 

Prezada Edna Bedane 

Diretora Executiva de Aprendizado e Conhecimento da ABRH - SP 

 

Sou aluno do curso de Mestrado Profissional (stricto Sensu) da Faculdade FIA de 

Administração e Negócios e pretendo fazer uma pesquisa sobre o perfil de competências 

individuais para inovação por meio das pessoas sob a orientação da Profª Dra. Marisa Eboli. 

A metodologia utilizada para condução deste projeto de pesquisa será o estudo de 

caso e neste sentido, tenho interesse em pesquisar as competências para inovação junto aos 

profissionais de Recursos Humanos que integram o grupo de Líderes de Recursos Humanos-

LRH que é coordenado por essa conceituada entidade. 

Para  isto, pretendo enviar por email um link para acessar a ferramenta de pesquisa  

survey monkey do google onde constará um questionário com afirmativas utilizando-se o  

método Likert para grau de concordância.  

Desde já, agradeço imensamente a gentileza em permitir acesso aos profissionais, 

sem os quais, esta pesquisa estaria comprometida. 

Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente 

 

Rubens A. Cagnin 
Mestrando em Gestão de Negócios 

email: rcagnin@uol.com.br 
 

Profª Dra. Marisa Eboli 
Orientadora do Programa de Mestrado FIA 

email: marisap@fia.com.br  
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APÊNDICE 6 – 20 - Pergunta 1 

 
Respondente 

 
Pergunta 1 - Inovar é importante para a empresa?  Porque? 

 

 
JVA 
 

Sim, porque somente a inovação faz a empresa se perpetuar, dada a 
velocidade das mudanças do mundo moderno, as empresas que não 
inovarem estarão condenadas a desaparecer. A inovação renova o portfólio 
de produtos da empresa.  A inovação não é só de produto, mas de processo 
também. Por exemplo, há 30 anos atrás utilizava-se a matéria prima de folha 
de flandres de espessura 0,42mm e hoje trabalha-se com folha de flandres 
de espessura 0,28mm. Isto é inovação do mesmo produto que reduz o custo. 
Antigamente uma linha de produção de 18L empregava 38 pessoas e 
fabricava 15 latas por minuto, hoje, trabalha com 7 pessoas e a linha fabrica 
45 latas por minuto. Isto mostra que o produto não sofreu alteração, mas o 
processo sofreu uma evolução profunda. O mundo atual está em constante 
evolução e o consumidor tem novas demandas e somente com a inovação 
é possível atender a estas demandas 
 

 
ASS 
 

Sim. Extremamente importante. Mantém a empresa atualizada com as novas 
tecnologias. 
 

 
DFR 
 

Sim, porque devemos estar sempre inovando, se atualizando para se manter 
e se diferenciar no mercado e dos concorrentes 

 
FHIM 
 

Inovar é essencial para a empresa, porque faz parte da sobrevivência da 
empresa. As mudanças são constantes e é importante para o 
desenvolvimento das pessoas e da própria sociedade. 
 

 
MBO 
 

Sim. Para que a empresa possa se manter atualizada no mercado 

 
RLR 
 

Sim. Porque o mundo se inova rapidamente e a empresa precisa se manter 
inovando para no mínimo acompanhar e tentar estar um passo à frente. 
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APÊNDICE 7 - PERGUNTA 2 

 
Respondente 

 
Pergunta 2 - Qual o objetivo do programa de captação de ideias que a 

empresa possui hoje denominado Projeto Boa Ideia? 

 

 
JVA 
 

O objetivo do programa é incentivar a inovação dentre o público de 
colaboradores da empresa. O objetivo é combinar com redução de custos, 
simplificação de processos, otimização de processos e maior segurança nos 
processos fabris. 
 

 
ASS 
 

Objetivo é fomentar os colaboradores que estão ligados diretamente na 
operação, em diversas áreas de atuação, para trazer ideias novas em termos 
de novidade e tecnologia e segurança. Novas práticas de trabalho, obtendo 
o melhor resultado do recurso ou operação. Fazer mais com menos. 
 

 
DFR 
 

Existem vários objetivos. Em primeiro lugar é possível descobrir talentos 
entre os colaboradores. É também uma forma de estimular o colaborador a 
ter uma visão crítica da atividade que exerce e também uma visão da 
empresa e o fundamental é que é possível se obter várias opiniões sobre a 
mesma solução do problema ou diferentes inovações. 
 
 

 
FHIM 
 

.O principal objetivo é estimular a participação das pessoas em apresentar 
suas opiniões para melhoria do ambiente de trabalho e de sua própria rotina. 
 

 
MBO 
 

Tem como objetivo aproximar a comunicação do colaborador com a 
Coordenação no sentido de expressar ideias de melhorias que possam 
agregar resultado em suas atividades ou no ambiente de trabalho. 
 

 
RLR 
 

Possui dois objetivos. O primeiro é poder extrair o máximo de oportunidades 
possível em termos de inovação que as pessoas que respiram o dia-a-dia 
da empresa possam contribuir. 
O segundo, é uma oportunidade estimular e envolver todos os colaboradores 
de forma que sintam que têm uma voz ativa para influenciar na 
transformação da empresa  
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APÊNDICE 8 – PERGUNTA 3 

 
Respondente 

 
Pergunta 3 - É um programa ativo, que estimula e desenvolve as 

competências individuais para inovação ou é um programa receptivo, 

depende da iniciativa da participação das pessoas? 

 

 
JVA 
 

A empresa a aborda o programa das duas formas. No caso do estimulo, há 
uma recompensa financeira e também a implementação da ideia cria uma 
satisfação pessoal no colaborador que está contribuindo com o 
desenvolvimento da empresa. No caso do receptivo, a empresa deixa os 
colaboradores a vontade para se manifestarem de acordo com a afinidade 
de pensar em novos processos e novos meios de fazer o produto de maneira 
simplificada e otimizada e com o melhor custo. 
 

 
ASS 
 

É um programa ativo! Extremamente divulgado em todas as áreas da 
empresa estimulando os colaboradores a oferecerem novas ideias onde a 
ideia é premiada. 
 

 
DFR 
 

É um programa receptivo, porque depende da percepção do colaborador 
para expor uma solução de um problema ou inovação a qual ele identifica. 
 

 
FHIM 
 

É ativo! Existe uma sistemática para o funcionamento do programa que 
estimula a participação das pessoas. Há feedback para os participantes; há 
premiação; há o compromisso de manter o programa ao longo do tempo. 
Este programa já existe desde 2004. 
 

 
MBO 
 

R: É um programa ativo porque procura dar feedback aos participantes e 
estes quando não participam ativamente a empresa toma ações para 
incentivar a participação. Os incentivos são brindes pela participação 
(apenas na entrega da ideia). A empresa procura dar exemplos de outras 
ideias que foram dadas e que foram implementadas e que isto ajudou na 
execução das atividades do colaborador para que isto o estimule. Estas 
ações são feitas no formato boca-a-boca 

 
RLR 
 

Depende mais da iniciativa das pessoas porque se chegarem as ideias o 
programa fica estático. Quando diminui a quantidade de ideias as pessoas 
que fazem a gestão do programa atuam para estimular a participação.  A 
área que faz a gestão do programa é o SGI-Sistema de Gestão Integrada. 
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APÊNDICE 9 - PERGUNTA 4 

 
Respondente 

 
Pergunta 4 - Que forma de incentivo (monetário ou não) a organização adota 

para fomentar a participação das pessoas no programa de captação de 

ideias? 

 

 
JVA 
 

Há o incentivo monetário por meio do pagamento em dinheiro e no caso do 
incentivo não monetário há um evento de premiação anual onde o 
colaborador expõe sua ideia em público e com isto cria uma satisfação 
pessoal mostrando para os colegas que ele está contribuindo para o 
desenvolvimento da empresa. Há também a oportunidade, nestas ocasiões, 
do colaborador mostrar suas habilidades e seu compromisso com a evolução 
dos negócios da empresa. 
 

 
ASS 
 

Existe um comitê onde são julgadas as ideias e há uma pontuação que 
determina o valor de cada ideia. A divulgação também é importante no 
incentivo. É realizado um evento anual onde são premiadas as melhores 
ideias. A participação é das pessoas que irão receber o prêmio, dos gestores 
com alta direção e o premiado pode trazer um convidado que seja outro 
colaborador 

 
DFR 
 

A empresa oferece brindes para a participação e incentivo monetário para 
as melhores ideias. 
 

 
FHIM 
 

Existe uma premiação de brindes que o colaborador recebe quando entrega 
uma ideia, independentemente do tipo de ideia. Há também o incentivo 
monetário, que é um valor fixo a depender da nota dada à ideia. Além disto, 
existe a premiação financeira com base na redução de custo que a ideia 
proporcionou. 

 
MBO 
 

R: Há três formatos de premiação: a primeira premiação é feita quando o 
colaborador entrega a ideia ele recebe um brinde por estar participando do 
programa. A segunda, ele recebe um brinde pela quantidade de ideias que 
ele entregou por meio de uma tabela definida pela empresa. A terceira 
premiação é em dinheiro por meio de um critério de avaliação realizado por 
um comitê, que atribui notas às ideias e à estas notas há valores 
relacionados sendo as notas mais altas os maiores valores. 
 

 
RLR 
 

As ideias são premiadas financeiramente conforme o grau de benefício que 
ela traz para a companhia. Para que haja esta premiação, a ideia é avaliada 
por uma comissão. Existe um limite de valor para o prêmio, porém, existe 
também um prêmio extra para ideias que seja possível quantificar o benefício 
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APÊNDICE 10  - PERGUNTA 5 

 
Respondente 

 
Pergunta 5 - Que tipo de ideias surgem com maior frequência no programa? 

Exemplo: modificação de ambiente de trabalho, conforto, segurança, 

melhoria na produtividade, redução de desperdício ou outro. 

 

 
JVA 
 

Surgem todos os tipos de ideias, contudo, as ideias de melhoria de processo 
são as que surgem com mais frequência. As ideias de segurança do trabalho 
também são recorrentes e ergonomia também, pois  afetam a saúde do 
colaborador. 
 

 
ASS 
 

As ideias com maior frequência estão relacionadas com redução de 
desperdício e também melhoria na produtividade. Isto se justifica porque 
acredito que pelo fato dos colaboradores serem bonificados financeiramente 
no programa Boa Ideia. 
 

 
DFR 
 

A maioria é para melhoria do ambiente de trabalho relacionado a facilitar o 
trabalho do participante e também relacionado a segurança do trabalho. 
 

 
FHIM 
 

Acredito que o que mais aparece no programa são ideias sobre segurança 
do trabalho e a modificação no ambiente de trabalho com foco na redução 
de desperdício. 
 

 
MBO 
 

As ideias que mais aparecem no programa são relacionadas à segurança do 
trabalho e organização do ambiente de trabalho, seguida de ideias de 
redução de desperdício. 
 

 
RLR 
 

Na minha percepção as ideias relacionadas a segurança surgem com mais 
frequência seguida de modificação do ambiente de trabalho. 
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APÊNDICE 11- PERGUNTA 6 

 
Respondente 

 

Pergunta 6 - É necessário haver uma estrutura mínima com recursos 

disponíveis para executar a implementação das ideias que surgem?  

 

 
JVA 
 

Há um grupo de trabalho que atribui notas para as ideias classificando-as 
por importância e retorno. Há uma equipe de técnicos da área de engenharia 
que implementam as ideias.  
 

 
ASS 
 

Não, porém, na maioria dos casos de implementação das ideias é 
necessário a participação do setor de manutenção e alguns casos, a ideia é 
implementada pela própria área a qual se beneficiará. 
 

 
DFR 
 

Não há necessidade de haver uma estrutura mínima, pois e possível 
conciliar os recursos disponíveis com as atividades de rotina. 
 

 
FHIM 
 

Não é necessário, porque as implementações devem fazer parte da rotina 
de melhoria continua 

 
MBO 
 

Com a estrutura existente na empresa hoje é possível executar a 
implementação das ideias, porém, é necessário haver um tempo dedicado 
exclusivamente para implementação das ideias 
 

 
RLR 
 

Não há necessidade de existir uma estrutura dedicada à implementação de 
ideias.  Em algum momento pode haver um pico de ideias a serem 
implementadas, porém, na maioria das vezes não haverá trabalho que 
justifique essa estrutura. 
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APÊNDICE 12 - PERGUNTA 7 

 
Respondente 

 
Pergunta 7 - A empresa já obteve resultados relevantes com este programa? 

 

 
JVA 
 

Sim. Houve ideias que trouxeram redução de custo significativa, ideias que 
melhoraram a segurança do trabalho e ergonomia, aumento de produção 
com redução de posto de trabalho (Ex. alongamento do magazine de 
abastecimento da recravadeira de fundo e anel da lata de ¼ de galão). Esta 
ideia reduziu um posto de trabalho 
 

 
ASS 
 

Sim! Exemplo: Houve uma modificação de equipamento e de processo que 
foi conduzida pelos próprios colaboradores que trouxe uma melhoria no 
processo produtivo (Setor de Estamparia-Prensa da Tampa Mix - de 
18Litros) 
 

 
DFR 
 

Sim. Exemplo: Foi criado um gabarito de furação de chapas que reduziu o 
desperdício drasticamente na litografia 
 

 
FHIM 
 

Não há uma comparação de resultados relevantes entre os anos (dados 
históricos) mas todos os anos sempre surge uma ideia que se destaca. Foi 
criado um gabarito padrão para chapas de impressão que reduziu 
drasticamente o desperdício. 
 

 
MBO 
 

R: Já!  Houve uma ideia muito comentada dada no ano de 2015 no setor de 
litografia que se referia há uma furação da chapa litográfica criando um 
padrão encaixe no processo de impressão litográfica (litografia é o processo 
de impressão gráfica no aço). O ganho foi a diminuição das perdas com 
chapas e o ganho em tempo de produção. Houve também uma ideia na linha 
de produção das latas de Galão (3,6) que consistiu em um mecanismo que 
facilitava o abastecimento da máquina e com aumento o tempo de produção. 
 

 
RLR 
 

Sim, com certeza. Exemplo: criação de um documento inteligente que evita 
a fabricação errada de produtos. 
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APÊNDICE 13 - PERGUNTA 8 

 
Respondente 

 
Pergunta 8 - No âmbito da inovação, quais competências individuais você 

julga ser importante encontrar na equipe? 

 

 
JVA 
 

Espírito de liderança, trabalho em equipe, pois  a maioria das ideias são 
elaboradas em grupo. Por isto o trabalho em equipe é fundamental. 
Sentimento de dono 
Qualificação acadêmica, colaboradores com bagagem e experiência tem 
condições de oferecer mais ideias e ideias mais assertivas. 
Articular bem as ideias, boa oratória.  
Todas estas competências contribuem para aflorar a inovação na empresa 
 

 
ASS 
 

Ótima formação acadêmica, Experiência na área de atuação, dinâmico, 
proativo, trabalhar em equipe, capacidade de se relacionar, capacidade de 
automotivação, ter atitude 
 

 
DFR 
 

Senso crítico, Proatividade trabalho em equipe, capacidade de se 
comunicar.  
 
 
 

 
FHIM 
 

Iniciativa, comunicação, capacidade de fazer as coisas acontecerem 

 
MBO 
 

R: Pro atividade, curiosidade e iniciativa, saber trabalhar em equipe, saber 
se relacionar com outras áreas da empresa, habilidade de comunicação.  

 

 
RLR 
 

É necessário ter o CHA-Conhecimento, habilidade e atitude. 
Conhecimento técnico da atividade, a habilidade não é muito relevante, 
comparada ao conhecimento e atitude. A atitude é extremamente 
importante, independente do conhecimento técnico. 
Proatividade. 
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APÊNDICE 14 - Pergunta 9 

 
Respondente 

 
Pergunta 9 - Você acredita que o ambiente organizacional pode favorecer a 

participação das pessoas em programas de captação de ideias e com isto 

fomentar o processo de inovação? Porque? 

 

 
JVA 
 

Sim, pois   a empresa tem equipamentos modernos e se a empresa participa 
de associações de classe. Não penalizar o erro é fundamental para o 
processo de inovação. A organização deve reconhecer e agradecer todas as 
ideias que surgem, pois  independente da assertividade da ideia, é 
fundamental dar um feedback para todas as ideias para que a pessoa se 
sinta reconhecida 
 

 
ASS 
 

Sim, com certeza. Porque com isto a empresa motiva as pessoas a se 
sentirem como parte do processo. A opinião das pessoas e as ideias são 
respeitadas e as melhores são implantadas 
 

 
DFR 
 

Sim, com certeza. Porque o colaborador de se sente bem e a vontade com 
o trabalho, porque quando não está bem, não se preocupa com nada. 
Quando o ambiente é agradável, tanto ambiente físico quanto das pessoas, 
ele pode favorecer no processo. 
 

 
FHIM 
 

O ambiente organizacional pode influenciar a participação das pessoas 
porque quando deixa o canal aberto de comunicação e fomenta a 
transparência do programa facilita a implementação e o fluxo de novas ideias  
 

 
MBO 
 

R: Sim. Primeiro pelo próprio histórico do programa Boa Ideia porque já está 
consolidado e também porque há uma preocupação e um foco para a 
implementação das ideias. Todos os colaboradores têm a liberdade de 
expressar os mais diversos tipos de ideias sem restrição nenhuma, inclusive 
pode dar ideias de outras para outras áreas.  
 

 
RLR 
 

Sim. Porque as pessoas tendem a responder ao estimulo. Portanto o 
ambiente organizacional deve ser aberto para que as pessoas se sintam 
valorizadas e ouvidas. 
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APÊNDICE 15 - PERGUNTA 8 

 
Respondente 

 
Pergunta 10 - Você acredita que na empresa há atualmente uma cultura para 

a inovação? 

 

 
JVA 
 

Sim. Pois já existe um programa de inovação implementado na empresa a 
mais de 10 anos e de certa forma já está na cultura da organização 

 
ASS 
 

Sim. Porque os colaboradores sempre têm metas e objetivos para serem 
alcançados e isto estimula a melhoria do processo. As melhorias não vêm 
necessariamente por meio do projeto boa ideia e sim por outros canais 
(reuniões de produção, reuniões da qualidade). 
 

 
DFR 
 

Sim. Porque a empresa busca se destacar da concorrência. Isto é uma 
busca continua.  Acredito que se a empresa deixar de dar prêmio em dinheiro 
para o programa de captação de ideias, as pessoas irão continuar dando 
ideias. 
 

 
FHIM 
 

Sim. Porque há um estimulo da participação da equipe para trazer novas 
ideias para facilitar o trabalho e o processo. O projeto Boa Ideia já está na 
“veia” das pessoas que trabalham na empresa. 
Quando se pensa em fazer uma melhoria, imediatamente já se associa ao 
projeto Boa Ideia 

 
MBO 
 

R: Ainda não.  Está a caminho para a inovação.  Atualmente se trabalha mais 
para melhorar o processo.  Por exemplo se a empresa para de dar brindes 
e premiações, certamente cairá muito a participação das pessoas no 
programa de ideias.  
 

 
RLR 
 

Sim. Porque existe atualmente o projeto boa ideia e existe as rotinas do dia-
a-dia por meio das áreas que têm a obrigação de buscar as inovações. 
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APÊNDICE 16 - Pergunta 11 

 
Respondente 

 
Pergunta 11 - Quais políticas de RH podem estimular o processo de 

inovação por meio das pessoas nas organizações? 

 

 
JVA 
 

Treinamentos específicos para que as pessoas se sintam seguras para 
contribuir com novas ideias, desenvolver a criatividade. O Incentivo 
financeiro pode ser aperfeiçoado. 
O ambiente interno pode ser melhorado por meio de dedicação de tempo 
exclusivo para novas ideias e inovação por meio de grupos de trabalho 
focados em melhoria continua 
 

 
ASS 
 

As pessoas podem ser estimuladas por meio de programas de 
reconhecimento de cargo e salários. Eventos de reconhecimento e 
premiação das ideias. O programa de treinamento voltado para o processo 
de melhoria estimula os colaboradores a participarem do programa de ideias. 
Atuar com políticas de benefícios. Confiança na gestão e na empresa sobre 
o é prometido é cumprido 

 
DFR 
 

Política de benefícios é importante, mas o mais importante é a política de 
treinamento 

 
FHIM 
 

Política de comunicação transparente, Política de apoio emocional em casos 
de problemas pessoais críticos, porque isto pode afetar o desempenho das 
atividades. 
Política de treinamento, porque os treinamentos sempre estão alinhados 
com a estratégia da empresa, os quais têm aplicação imediata nas 
atividades 
 

 
MBO 
 

R: Acredito que políticas de RH podem estimular a participação das pessoas 
em programas desse tipo.  Pois é um conjunto de satisfação que precisam 
estar em harmonia. Quando a empresa oferece segurança e demonstra 
preocupação com o colaborador, ele procura retribuir com a melhoria e 
desenvolvimento da empresa. 
 

 
RLR 
 

Talvez diretamente no projeto boa ideia não exista uma política especifica 
do RH, porém, o RH pode contribuir muito para o processo de inovação, 
promovendo as políticas de recursos humanos que façam os colaboradores 
sentirem que a empresa faça parte delas. Que a empresa seja atrativa do 
ponto de vista de benefícios. 
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ANEXO 1 – RESPONDENTES DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 2 – QUESTÃO 2 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 3 – QUESTÃO 3 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 4 – QUESTÃO 4 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 4 – QUESTÃO 5 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 5 – QUESTÃO 6 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 6 – QUESTÃO 7 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY  (P. 1) 
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ANEXO 7 – QUESTÃO 7 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY  (P. 2) 
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ANEXO 8 – QUESTÃO 8 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 9 – QUESTÃO 9 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY 
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ANEXO 10 – QUESTÃO 10 DO QUESTONÁRIO SURVEY MONKEY  

 

 


