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RESUMO 

 

Em um momento de mudanças tecnológicas aceleradas, quando vivemos a quarta 

Revolução – a era digital, a inovação tornou-se uma necessidade para competitividade e 

sustentabilidade. Mas criar uma cultura de inovação em um banco de varejo multiproduto 

brasileiro tradicional, não é tarefa fácil. O mercado financeiro vem se transformando 

rapidamente, onde além dos concorrentes tradicionais, agora os bancos enfrentam, novas 

empresas, as chamadas fintechs (empresas de tecnologia no setor financeiro), que trazem 

já na sua concepção processos mais exutos e uma experiência mais agradável aos clientes 

deste segmento. Os bancos por sua vez, vêm se reinventando revisando seus processos, 

investindo em novas tecnologias e também buscando parcerias das próprias fintechs, o 

que permite rapidez no aprendizado.  

Essa pesquisa buscou responder como está estruturado o processo de inovação em um 

banco comercial de varejo multiproduto brasileiro? Para cumprir os objetivos expostos 

neste estudo, foi realizado um estudo de caso em um banco de varejo brasileiro, para 

analisar qual a percepção dos executivos de como está estruturado o processo de inovação 

na empresa. Optou-se pela realização de pesquisa documental em bases de dados, seguida 

da utilização de uma abordagem de coleta de dados qualitativa por meio de roteiro de 

entrevista com perguntas abertas e semiestruturadas, aplicadas com executivos com 

grande experiência, das áreas de tecnologia, operações e negócios. Foi utilizada também 

uma abordagem quantitativa de coleta de dados por meio de pesquisa survey aplicada a 

um grupo de funcionários. Os resultados obtidos sugerem que o banco possui perfil 

inovador, porém não há um processo estruturado de inovação para competir com 

empresas de tecnologia mais modernas. Dados empíricos indicam que o banco já 

entendeu o novo cenário e está buscando se reinventar, procurando aprendizado e parceria 

com empresas do mercado de tecnologia. O estudo, tem foco em um setor que vem 

sofrendo uma disrupção e colabora com o conhecimento sobre o processo de inovação 

em uma empresa com mais de 90 anos. Os executivos entrevistados entendem que o 

cenário de concorrência tecnológica elevou seu patamar drásticamente e que é preciso 

gerar novas ideias e melhorias nesse contexto, gerando um possível modelo mais 

competitivo e inovador. 

 

 

Palavras-Chave: Inovação; Gestão da Inovação; Processos de Inovação; Inovação no 

setor financeiro; Inovação em bancos. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

At a time of accelerating technological change, when we are living the fourth revolution 

- the digital era, innovation has become a necessity for competitiveness and sustainability. 

But creating a culture of innovation in a traditional Brazilian multi-product retail bank is 

no easy task. The financial market is rapidly changing, where in addition to the traditional 

competitors, banks now face new companies called fintechs (financial technology 

companies), which already have a more extrovert process and a more customer-friendly 

experience of this segment. Banks in turn have been reinventing themselves by reviewing 

their processes, investing in new technologies and also seeking partnerships of the 

fintechs themselves, which allows for faster learning. 

This research sought to answer how the innovation process is structured in a Brazilian 

retail multi-product retail bank? In order to fulfill the objectives presented in this study, 

a case study was carried out in a Brazilian retail bank to analyze the executives' perception 

of how the innovation process in the company is structured. We chose to perform 

documentary research in databases, followed by the use of a qualitative data collection 

approach through an interview script with open and semi-structured questions, applied 

with highly experienced executives from the areas of technology, operations and 

Business. A quantitative approach to data collection was also used through a survey 

applied to a group of employees. The results suggest that the bank has an innovative 

profile, but there is no structured innovation process to compete with more modern 

technology companies. Empirical data indicate that the bank has already understood the 

new scenario and is seeking to reinvent itself, seeking learning and partnership with 

companies in the technology market. The study focuses on a sector that has been disrupted 

and collaborates with the knowledge about the innovation process in a company that is 

more than 90 years old. The executives interviewed understand that the scenario of 

technological competition has risen dramatically and that new ideas and improvements 

must be generated in this context, generating a possible more competitive and innovative 

model.. 

 

Keywords: Innovation; Innovation management; Innovation Processes; Innovation in the 

financial sector; Innovation in banks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das mais importantes discussões na atualidade, é sobre a grande 

transformação que o mundo vem sofrendo – a revolução digital. Esta transformação afeta 

todos os segmentos – a indústria, o comércio e o sistema financeiro, que engloba os 

grandes bancos de varejo multiproduto como Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco 

do Brasil, Caixa Econômica, entre outros. A competição não é mais apenas entre si, 

concorrentes tradicionais, mas também envolve novos entrantes, bancos totalmente 

digitais e fintechs (empresas financeiras de tecnologia) que proporcionam aos clientes 

uma experiência agradável no seu relacionamento, conquistando-os cada vez mais, pela 

praticidade, simplicidade, flexibilidade, autonomia na gestão da conta, soluções 

personalizadas e economia nos serviços.   

A contextualização desta dissertação, aborda a necessidade de as instituições 

financeiras buscarem inovações para se manterem competitivas e valorizadas perante o 

mercado. Esse processo nas empresas, deve passar pelo entendimento de como criar e 

manter uma cultura de inovação, buscando a melhoria de processos e o pensamento 

voltado à criação de novos produtos e novos modelos de negócio. Para isso, precisam 

entender o cenário competitivo, o que os clientes buscam e valorizam, as tecnologias 

necessárias para encontrar soluções e, principalmente, valorizar as pessoas para alcançar 

essa transformação. Na sequência, apresentam-se o problema de pesquisa, os objetivos, a 

delimitação do escopo, a justificativa do estudo e o esquema geral dessa dissertação. 

 

1.1. Contextualização 

 

Há algumas décadas, o sistema financeiro passa por uma transformação bastante 

significativa, destacando-se pela inovação que vem promovendo, conhecida no mundo 

todo. O investimento em tecnologia e a busca pelo aperfeiçoamento do sistema financeiro 

nacional, trazem oportunidades para o aparecimento de novos concorrentes para os 

bancos tradicionais de varejo multiproduto. Agora a concorrência sofre mudanças 

importantes, com o surgimento de empresas de tecnologia voltadas a serviços financeiros.  

Observando de perto essas empresas, os bancos têm ampliado o atendimento e a 

oferta de produtos e serviços aos clientes. Mesmo diante de um ambiente econômico 
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restrito no Brasil nos últimos anos, elevaram os investimentos em tecnologia, que 

somaram R$ 118,7 bilhões entre 2012-2017, com média anual de R$ 19,8 bilhões 

conforme mostra pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 

2018), que é a entidade representativa do setor bancário brasileiro. De acordo com a 

Figura 1, que exibe a composição dos dispêndios em tecnologia, o setor bancário no Brasil 

alcançou o primeiro lugar em investimentos ao lado do setor governamental em 2016. 

Desta forma, com o objetivo de atender um consumidor digital, as instituições financeiras 

investiram em inovações por meio de tecnologias que proporcionam maior conveniência 

e segurança ao usuário. 

Figura 1 - Composição dos dispêndios em tecnologia por setores no Brasil e no mundo em 2017 

Fonte: Febraban (2018, p. 14) 

  Segundo Cernev, Diniz e Jayo (2009), os bancos estão investindo em inovação no setor 

financeiro brasileiro há décadas e chegaram a sua quinta onda tecnológica. Após 

automatizar processos de backoffice, criar agências digitais, disseminar o uso de caixas 

eletrônicos e levar o banco até a casa dos clientes por intermédio do Internet banking e 

mobile banking, eles vivem uma nova onda de inovação, expandindo sua atuação por 

meio da integração de redes externas ao ambiente bancário. 

Essa nova onda tecnológica, traz uma visão de cliente no centro de tudo, pois ele 

se tornou mais exigente, quer acessar as informações e efetuar uma transação bancária de 

qualquer lugar e a qualquer hora. As pessoas querem uma nova experiência, similar ao 

Uber, ou seja, ter praticidade, comodidade, transparência e cordialidade. O consumidor 

está no poder e não fica limitado a uma marca de banco ou aos produtos tradicionais 

oferecidos. Fonseca, Meirelles e Diniz (2010), comandaram um trabalho que já previa 

algumas dessas características do perfil de consumidor da geração Y para 2020, ou seja, 

a velocidade da tecnologia está antecipando as mudanças de comportamento, 
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possibilitando uma revolução, em que modelos de negócio estão se transformando, para 

melhorar a vida do cliente. Há uma disrupção no sistema financeiro com o surgimento de 

uma nova cadeia de valor, eliminando etapas do processo em que há ineficiências e 

retrabalhos.  

Segundo a pesquisa da Febraban (2018), observa-se que, hoje no Brasil, mais da 

metade das transações financeiras já são realizadas por meios digitais (mobile e internet 

banking), com 51% em 2017. Essa transição do físico para o digital é uma evolução 

natural, decorrente da adoção das novas tecnologias no dia a dia pela população brasileira, 

independentemente de sua classe social. Contudo, o alto grau de conversão e confiança 

nos canais on-line está no elevado investimento em inovação e segurança, resultando na 

experiência positiva do consumidor, o que corrobora a afirmação de Cernev (2009) 

quanto à oportunidade de investimentos em canais diversificados. A Pesquisa Febraban 

(2018), exibe ainda que além das tecnologias que já são conhecidas, como biometria e 

mobile payment, por exemplo, há fortes investimentos por parte dos bancos, em inovações 

da tecnologia como inteligência artificial, computação cognitiva e analytics, blockchain 

e NFC (near field communication) – comunicação por aproximação e IoT (Internet of 

Things) – internet das coisas. A pesquisa foi realizada com 20 bancos e a Figura 2 exibe 

o percentual que dizem investir nas novas tecnologias. 

Figura 2 - Investimentos dos Bancos em novas tecnologias 

 

Fonte: Febraban (2018, p. 38) 

O mobile banking já era em 2016 o principal canal de utilização dos clientes do 

sistema financeiro, representando 27% das transações. Isso trouxe comodidade, 

praticidade e ganho de tempo para as pessoas se dedicarem a outras atividades, como estar 

mais com a família, ver os amigos, ganhar eficiência em suas tarefas do dia a dia, entre 

outras coisas (FEBRABAN, 2018). A mudança vem sendo provocada por uma nova 

forma de se compartilhar experiências e conhecimentos, por empresas de tecnologia como 
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Google, Amazon, Facebook, entre outras, que disponibilizam interface de programação 

de aplicativos (APIs na sigla em inglês), tornando o ambiente de desenvolvimento de 

aplicativos mais colaborativo.  

Segundo artigo publicado pela DELOITTE (2017), as novas tecnologias, 

proporcionam aos bancos e empresas de tecnologia, inclusive fintechs, uma análise do 

perfil do comportamento individual de seus clientes, permitindo adotar estratégias 

focadas em segmentos específicos, por meio de agências digitais ou virtuais, reduzindo o 

custo de operação frente às agências tradicionais do varejo, fornecendo maior 

comodidade, atendendo em horários diferenciados e fornecendo consultoria de 

investimentos. 

A tecnologia trouxe vantagens competitivas, permitindo a criação de novos 

produtos e serviços, redução de custos e desenvolvimento de novos canais, mas também 

trouxe ao setor financeiro, novos concorrentes do setor de tecnologia. Hamel e Prahalad 

(1994) exploram o desafio da competitividade em três níveis: 1. A reestruturação de 

portfólio e de downsizing, normalmente ações muito rápidas e que levam as organizações 

a reduzirem seu tamanho e seus custos; 2. A reengenharia dos processos e a melhoria 

contínua, que permitem às organizações realizarem as atuais atividades de forma mais 

eficiente; 3. A reinvenção da indústria e a reestruturação das estratégias, possibilitando 

às organizações a construção de seu futuro.  

Segundo Porter (2004), a força da concorrência de um setor é determinada por sua 

estrutura econômica básica, não se restringindo ao comportamento dos atuais 

concorrentes. Seu modelo é representado por cinco forças que determinam a dinâmica da 

competição em uma indústria: 1. A entrada de novos concorrentes, 2. A ameaça de 

produtos substitutos, 3. O poder de barganha dos clientes, 4. O poder de barganha dos 

fornecedores e 5. A rivalidade entre os concorrentes atuais, conforme veremos na Figura 

3 a seguir. 
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Figura 3 - As cinco forças competitivas de Porter 

 

Fonte: elaborado pelo autor adaptado de Porter (2004) 

No esquema da Figura 1, as forças verticais constituem uma disputa pela 

lucratividade dentro da cadeia produtiva, que dependem do poder de barganha ou 

negociação dos fornecedores e clientes. As forças horizontais constituem as forças 

competitivas entre os concorrentes, sendo aqueles já estabelecidos, os novos entrantes ou 

os produtos substitutos (PORTER, 2004). 

Dentre as forças que ameaçam, há o surgimento de novos concorrentes ou 

entrantes, sendo conhecidos como ameaças potenciais que entram no setor trazendo uma 

nova capacidade produtiva em busca de uma parcela do mercado, aumentando a 

concorrência. Podemos citar o Nubank, o Banco Original, Banco Neon, Next, dentre 

outros bancos e fintechs que já nascem com estruturas totalmente digitais. Algumas das 

barreiras de entrada para essas empresas são: economia de escala, diferenciação do 

produto, necessidades de capital, custo de mudança, acesso aos canais de distribuição e 

desvantagem do custo. 

Como exemplo de produtos substitutos, temos o Nubank, Vivareal, Guiabolso, 

Creditas, Bidu, PicPay, Toro Investimentos, entre outros, que trazem ao mercado novos 

produtos e novos modelos de negócio que resolvem problemas de um público que até 

então não era assistido pelos bancos. 
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O mercado de fintechs no mundo movimentou em 2018, US$ 55 bilhões segundo 

a Forbes (2019). No Brasil esse mercado vem despertando cada vez mais o interesse dos 

fundos de venture capital e investidores anjo. Somente no primeiro semestre de 2018, 

foram investidos mais de R$ 1 bilhão nas fintechs de acordo com levantamento da 

Conexão Fintech (2018). Essa é uma realidade há mais tempo em outros países, como 

Estados Unidos e Inglaterra, mas as fintechs ganharam muita força no sistema financeiro 

brasileiro e em agosto de 2018, o número de fintechs já ultrapassava a marca de 400 em 

atividade no país, conforme o mapeamento mais recente divulgado pelo FintechLab 

(2018). 

Os fornecedores influenciam a rentabilidade da empresa por intermédio do preço 

e/ou qualidade dos bens e serviços fornecidos. Quanto mais fortes os fornecedores, mais 

poder de negociação eles possuem para aumentar os preços e/ou diminuir a qualidade dos 

bens fornecidos, de forma a consumir parcela da rentabilidade do setor ou diminuir a 

qualidade do produto final. No sistema financeiro brasileiro, os fornecedores são grandes 

empresas de tecnologia como Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Microsoft, entre 

outras, que além de fornecer armazenamento de dados e compartilhar suas APIs, 

começam a lançar produtos direcionados para o sistema financeiro, aumentando ainda 

mais a concorrência.  

Johnson, Scholes e Whittington (2005) afirmam que um segmento ou setor pode 

estar num patamar muito geral para garantir um entendimento minucioso da concorrência. 

Em determinado setor, pode haver diversas companhias, cada uma com capacidades 

diferentes e concorrendo em escalas diferentes. 

Porter (2004) afirma que empresas pertencentes a um mesmo grupo estratégico 

geralmente se aproximam pelas características de outras formas. De acordo com suas 

estratégias, elas tendem a ter parcelas de mercado semelhantes, além de serem afetadas e 

de responderem de modo análogo a acontecimentos externos. Para este grupo que 

compete em um mesmo cenário e com estratégias parecidas, a disputa também está 

acirrada, dada a busca por tecnologias que tragam redução de custos e incrementos de 

receita, onde estão o Itaú Unibanco, Bradesco, Santander.  

O ingrediente que complementa as cinco forças do ambiente competitivo é o 

cliente. Os clientes, influenciam a rentabilidade da empresa por intermédio do preço e/ou 

https://conexaofintech.com.br/
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qualidade dos produtos e serviços transacionados. Quanto maior o grau de conhecimento 

de produtos financeiros os clientes possuírem, maior será seu grau de exigência.  

Fonseca, Meirelles e Diniz (2010), por meio de um trabalho realizado junto a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e diversos especialistas do sistema financeiro, preveem 

que em 2020, os clientes das novas gerações serão mais conectados à internet, redes 

sociais e mais exigentes, o que já vem ocorrendo. Os clientes querem acesso a suas 

informações em tempo real, serviços mais intuitivos e são muito mais voláteis à marca, o 

que torna essas características pré-requisitos para esse mercado. 

Segundo Brett King (2018), futurista e empreendedor de fintechs, não basta 

apenas importar tecnologias como AI, blockchain ou smartphones para serviços 

financeiros existentes. A permanência no negócio, significa que os bancos precisam 

repensar o papel que sua empresa desempenha na vida de seus clientes. A valorização de 

uma marca se suporta por meio da confiança e utilidade que seu banco lhe oferece.  

Portanto, os bancos tradicionais estão enfrentando uma grande concorrência, 

precisando urgentemente se reinventar e investir cada vez mais na experiência do usuário, 

trazendo maior confiança e utilidade nos serviços, para agregar maior valor na percepção 

do cliente. Para isso, precisam investir em tecnologias e, principalmente, na criação de 

uma cultura de inovação, permeando toda a organização, não somente as áreas de 

Marketing, P&D e TI. A criação de um ecossistema de inovação na empresa, deve ser 

levada com bastante disciplina, discutindo-se inclusive outras formas de inovar com 

ganho de velocidade, como por exemplo a inovação com empresas parceiras, a chamada 

inovação aberta. Assunto que vem sendo negligenciado e pouco explorado como uma 

vantagem competitiva real (GIANIODIS et al., 2014). 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

 

Frente ao exposto, a pesquisa norteia a questão de como a inovação vem sendo 

discutida e aplicada dentro de um banco e quais as implicações em seus processos. O 

propósito dessa pesquisa é analisar a estrutura para inovação em uma organização do setor 

financeiro, representada por um banco comercial privado multiproduto. A pergunta 

originada desta pesquisa e que serviu de base para este estudo pode ser formulada da 

seguinte forma:  
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Como está estruturado o processo de inovação em um banco comercial de varejo 

multiproduto brasileiro? 

 

1.3. Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar como está estruturado o processo de 

inovação em um banco comercial de varejo multiproduto brasileiro. 

 

Os objetivos específicos são: 

1) Identificar a percepção dos executivos sobre o banco inovador; 

2) Identificar como está organizado o processo de inovação nas áreas de tecnologia, 

operações e negócios; 

3) Analisar como as ações de inovação impactam os colaboradores; 

4) Comparar as percepções dos executivos entrevistados com a dos colaboradores que 

responderam à pesquisa. 

 

A contribuição deste trabalho tem por objetivo fomentar novas pesquisas sobre inovações 

no sistema financeiro, que abordem processos de inovação em bancos tradicionais. 

 

1.4.  Justificativa 

 

A justificativa deste estudo está fundamentada na importância dos bancos de 

varejo perante o setor financeiro brasileiro, uma vez que o país possui um dos sistemas 

financeiros mais sólidos do mundo. Este tema é relevante para toda a cadeia de valor da 

economia que utiliza o sistema financeiro como agente transformador e fomentador dos 

negócios. A FEBRABAN, as indústrias de comércio e serviços, a Associação Brasileira 

de Startups e os próprios bancos comerciais de varejo, possuem a necessidade de se 

manterem atualizados sobre o segmento e necessitam melhorar a tomada de decisão. 

O crescimento das transações realizadas pelo celular, o chamado mobile banking, 

representou 129% analisando de 2015 a 2017, chegando a 25,6 bilhões de transações 

conforme mostra o Gráfico 1 (FEBRABAN, 2018). 
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Gráfico 1 - Evolução das transações bancárias (em bilhões de transações) 

  

Fonte: Febraban (2018, p. 23) 

 

Esta pesquisa possui sua relevância dado o alto crescimento do assunto de 

inovação fomentado por startups, aceleradoras de startups e programas corporate 

ventures em empresas incumbentes. 

A intenção da pesquisa é contribuir para ampliar o conhecimento do mercado 

financeiro, melhorar a visão sobre o ambiente competitivo e encontrar oportunidades para 

o segmento, analisando o processo de inovação de um grande banco brasileiro.  

A importância do tema adiante da transformação digital que o mundo atravessa, a 

nova abordagem para atender clientes cada vez mais digitais, as novas tecnologias-robôs 

que estão substituindo diversas funções desempenhadas por humanos, o nível de 

automação de processos em que os bancos investem e o “boom” de startups e fintechs 

que surgem como novos entrantes em um ambiente totalmente regulamentado, são 

também, outros grandes motivadores deste estudo. 

A motivação para esta pesquisa também se baseia no interesse do pesquisador 

sobre inovações no setor de varejo bancário brasileiro, uma vez que o mesmo trabalha 

como executivo do mercado financeiro desde 2004. 

Em um estudo desenvolvido por Fonseca, Meirelles e Diniz (2010), que trata da 

história da automação bancária no Brasil, os autores destacam o pioneirismo e 

investimento em tecnologia, principalmente por parte dos bancos privados, mais 

especificamente, pelos bancos Itaú, Unibanco e Bradesco. Em 2008, Itaú e Unibanco 
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realizaram uma fusão, instituindo o maior banco privado do país, o que tornou o sistema 

financeiro ainda mais concentrado.  

A pesquisa da Febraban de tecnologia bancária exibe claramente para onde o setor 

bancário está direcionando seus esforços de investimentos e despesas. O Gráfico 2 exibe 

o total de gastos em tecnologia nos últimos sete anos. 

Gráfico 2 - Total de gastos com Tecnologia (em R$ bilhões) 

 

Fonte: Febraban (2018, p. 9) 

 

Segundo o ranking Valor Inovação Brasil, publicado pela Strategy& PwC (2018), 

os grandes bancos de varejo multiproduto aparecem entre as empresas mais inovadoras 

do mercado brasileiro nos últimos anos, demonstrando que a inovação é a oportunidade 

de se manterem competitivas. Nota-se uma queda nas posições de bancos em 2018, 

conforme mostra o Quadro 1, que exibe o ranking das empresas mais inovadoras no 

Brasil. Esse fato traz indícios de que o processo de inovação praticado pelos bancos 

tradicionais, precisa de uma reciclagem.   
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Quadro 1 - Ranking das empresas mais inovadoras entre 2015 e 2018 

 

Fonte: quadro adaptado de Strategy&PwC (2018) 

 

Novas formas de inovação estão sendo exigidas dos bancos em consequência da 

chegada de concorrentes com grande poder de inovação, focados na experiência dos 

clientes e utilização de tecnologia de ponta. A crescente chegada de Fintechs (startups 

com foco em serviços financeiros, utilizando-se de tecnologia de ponta para entrega de 

valor ao consumidor) nos últimos cinco anos, mostra aquilo que os diversos estudos de 

inovação demonstram: o mindset das pessoas vem mudando e aqueles que detêm 

conhecimento e alta capacidade de absorção de novos conhecimentos não estão mais 

dentro das grandes organizações tradicionais. Há grande dificuldade em manter essas 

pessoas em estruturas que não inspiram inovação, fazendo com que estejam acessíveis a 

qualquer tipo de organização (Deck, 2008). Na Figura 4, pode-se verificar que haviam 

menos de 100 de novas empresas de tecnologia no setor em set/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking 2015 2016 2017 2018

1º Whirlpool Embraer Embraer Embraer

2º 3M do Brasil 3M do Brasil Whirlpool Whirlpool

3º Natura Natura 3M do Brasil Petrobras

4º Braskem Whirlpool Natura Natura

5º Totvs Itaú Unibanco Bradesco 3M do Brasil

6º Grupo Boticário Grupo Boticário Grupo Boticário Weg

7º Weg Weg Weg Cielo

8º Basf Bradesco Embraco Aché Laboratórios

9º Itaú Unibanco Embraco Itaú Unibanco Embraco

10º Cielo Ambev Aché Laboratórios Bradesco

12º Bradesco

16º Itaú Unibanco

39º Santander

72º Santander Santander

95º Santander
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Figura 4 - Quantidade de fintechs no Brasil em set/2015 

 

Fonte: Fintechlab 2017 
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A Figura 5, exibe dados de agosto de 2018 em que podemos verificar um 

crescimento muito significativo em volume de novas empresas, passando para 404. 

Figura 5 - Quantidade de fintechs no Brasil em ago/2018 

Fonte: Fintechlab 2018 

O site Fintechlab consiste em um portal de conteúdo, divulgação, fomento e 

conexão de fintechs brasileiras, que busca apoiar a inovação nos serviços financeiros. Na 

Figura 5, é possível observar a grande evolução da quantidade de fintechs no país por tipo 

de serviços que bancos múltiplos comerciais e bancos de investimentos oferecem, como 

por exemplo contas pagamento, empréstimos, investimentos, meios de pagamentos. 

Diante desse cenário em que o tema de inovação é cada vez mais importante para 

a sobrevivência das empresas do setor financeiro, em que há lacunas do tema em bancos 

e da importância das pesquisas para o ambiente da organização com a chegada de novos 

concorrentes, esta pesquisa possui grande relevância seja sob o aspecto acadêmico ou 

organizacional. 

Neste estudo de caso, foi aprofundada a análise com foco na identificação das 

iniciativas de inovação que essa instituição utiliza para se destacar frente ao mercado 

financeiro brasileiro, que se destaca pela importância na busca por resultados financeiros, 
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diferencial competitivo, agregação de valor ao acionista e busca por inovação, gerando 

maior eficiência nos processos de serviços. 

 

1.5. Esquema geral da dissertação 

 

Na Tabela 1 é demonstrada a maneira em que os capítulos desta pesquisa foram 

organizados e aponta de maneira sucinta o conteúdo de cada um deles. 

 

Tabela 1 - Etapas da dissertação 

Capítulo Conteúdo 

1. Introdução • contextualização 

• problema de pesquisa 

• objetivos: geral e específicos 

• justificativa 

2. Referencial Teórico • definição de inovação 

• tipos de inovação 

• processos de inovação nas organizações 

• inovação no sistema financeiro 

3. Método de Pesquisa Detalhamento dos procedimentos metodológicos com os tópicos a 

seguir: 

• unidade de análise da pesquisa 

• características da amostra 

• técnicas de coleta e análise de dados 

• método da pesquisa 

4. Resultados e discussão O estudo de caso possui abordagem de coleta de dados qualitativa 

composta de entrevistas com executivos e coleta de dados quantitativa 

por meio de questionário respondido por funcionários:  

• identificar a percepção dos executivos sobre o banco inovador 

• identificar como está organizado o processo de inovação nas áreas 

de tecnologia, operações e negócios 

• Analisar como as ações de inovação impactam os colaboradores 

• Comparar as percepções dos executivos entrevistados com a dos 

colaboradores que responderam à pesquisa 

5. Conclusões • fazer uma síntese dos resultados das entrevistas qualitativa e 

quantitativa 

• analisar se os objetivos geral e específicos foram atingidos 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico apresenta os conceitos de inovação desde Schumpeter (1985) 

até artigos recentes, contextualizando sua evolução, sua aplicação nas organizações e no 

sistema financeiro e avaliando como os processos das empresas são impactados. 

O referencial está organizado da seguinte maneira: a primeira parte aborda o conceito 

de inovação e sua evolução ao longo do tempo; na sequência é explorado o conceito de 

inovação dentro nas organizações; a última etapa apresenta a evolução do conceito no 

sistema financeiro (Figura 6). 

Figura 6 - Etapas da Revisão da Literatura 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

2.1. Inovação 

 

Atualmente no mundo empresarial, a necessidade de as empresas inovarem, 

supera a capacidade que possuem em atingir tal objetivo. Embora a maioria dos 

executivos considera a criatividade fundamental para suas empresas, poucos obtêm êxito 

em torná-la parte integrante da empresa. “Sem criatividade não se alcança inovação” (DE 

BES; KOTLER, 2011). A inovação é elemento fundamental para que uma empresa se 

desenvolva e mantenha sua capacidade competitiva no mercado. Uma comparação 

simples, mas muito importante, foi encontrada em uma pesquisa de Ducker (2010), na 

qual diz que a inovação deve ser um hábito diário, que faça parte da rotina dos 

funcionários de uma empresa. Acrescenta que a inovação, para ser eficaz, deve ser 
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simples e objetiva, tendo como ponto de partida objetivos bem pontuais. Provando sua 

eficácia, torna-se mais ampla, e assim, alcançando a liderança das empresas. 

A necessidade constante de se renovar e se reinventar das empresas faz com que 

as equipes criem planos de ação para atingir o objetivo de inovar. Por isso, muitas 

iniciativas têm como foco a inovação (FARIAS et al. 2014). Inovar torna-se primordial 

para a sustentabilidade das empresas, visto que o potencial de inovação de uma empresa 

irá gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo, elevação da produtividade, do 

lucro e do potencial de internacionalização (MONACO, 2015; JANASZ, 2010; DA RIN, 

PENAS, 2015).  

No que tange aos aspectos da inovação, a Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), em português, Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) desenvolveu há alguns anos o Manual de Oslo. O 

Manual oferece direcionamento para a coleta e interpretação de dados sobre inovação de 

forma comparativa internacionalmente. A OCDE é uma instituição intergovernamental, 

na qual os governos de 37 países, que aceitam os princípios da democracia representativa 

e da economia de mercado, trabalham juntos para sobrescrever os desafios econômicos, 

sociais e ambientais da globalização. Esse contexto envolve a indústria de transformação, 

indústrias primárias e o setor de serviços, devido às diretrizes do Manual serem voltadas 

para as inovações de empresas comerciais (OCDE; EUROSTAT, 2005).  

No Manual de Oslo, a OCDE e EUROSTAT (2005, p.41) – Organização 

Estatística da Comissão Europeia, reforçam o dinamismo da inovação em que o 

conhecimento é acumulado por meio do aprendizado e da interação. Embora esses 

conceitos tenham fundamentado sistemas de inovação nacionais, eles também são 

adequados a sistemas regionais e internacionais. Para o Fórum Econômico Mundial 

(World Economic Forum – WEF, 2015), a inovação é especialmente importante para as 

economias quando se aproximam das fronteiras do conhecimento. Por isso, o 

conhecimento está justamente ligado à inovação e por intermédio dele é viável obter 

melhores resultados desse processo dinâmico. 

O Índice de Inovação Global 2015 (The Global Innovation Index 2015) mostra o 

grande destaque com que o assunto vem sendo discutido no mundo, nos diversos tipos de 

atividade econômica. A inovação é uma grande oportunidade para países em 

desenvolvimento crescerem, alavancarem suas economias, crescerem a atividade criativa 

e elaborarem políticas internas para aumentar a capacidade inovativa. Consequentemente, 

não apenas as economias avançadas, mas também as nações em desenvolvimento 
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descobrem o valor da inovação como um dos principais motores do crescimento 

econômico. Essa nova compreensão da inovação provoca impactos cada vez maiores na 

formulação de políticas em muitos países (CORNELL UNIVERSITY; INSEAD; WIPO, 

2015).  

Em muitos países onde já há uma cultura de inovação, o aumento da produtividade 

não é suficiente para o desenvolvimento. Nesses locais, as empresas devem projetar e 

desenvolver produtos e processos enxutos, mais otimizados, para manter uma vantagem 

competitiva e avançar em direção a atividades ainda de maior valor agregado. Essa 

progressão exige um ambiente que é vantajoso para a atividade inovadora e apoiado tanto 

pelo setor público como o privado (WEF, 2015).  

Nos países em desenvolvimento, o cenário da inovação atravessa diversos fatores 

sistêmicos exógenos, tais como: incerteza macroeconômica, instabilidade, falta de 

infraestrutura física, fragilidade institucional, ausência de consciência social sobre a 

inovação, falta de empreendedores, natureza empresarial de aversão ao risco, existência 

de barreiras aos negócios incipientes, ausência de instrumentos de políticas públicas para 

dar suporte aos negócios e para o treinamento gerencial (OCDE; EUROSTAT, 2005).  

O Relatório do Índice Global de Inovação é anual e trata de políticas de inovação 

eficazes para o desenvolvimento no mundo. Sua elaboração possui a colaboração da 

Universidade de Cornell, a Escola de Negócios para o Mundo (INSEAD) e a Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO). A pesquisa apresenta a classificação 

mundial quanto ao índice de inovação. O Índice Global de Inovação (IGI) abrange mais 

de cem economias em todo o mundo e usa 79 indicadores entre diversos temas. Os 

resultados mostram que, nos últimos três anos, o Brasil saiu da posição 61º para 64º. O 

Quadro 2 mostra a pontuação dos cinco países mais inovadores do mundo, do Brasil, de 

países de mercados emergentes e de dois países da América Latina (CORNELL; 

INSEAD; WIPO, 2014, 2015, 2016). 
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Quadro 2 - Índice Global de Inovação (2014-2018) 

 
Fonte: adaptado de CORNELL. INSEAD; WIPO (2014, 2015, 2016). 

 

Dentre os inúmeros autores que destacam a importância da inovação está 

Schumpeter que, em 1942, relatou a inovação como "destruição criativa" sendo 

fundamental para o crescimento econômico e para o crescimento das organizações. Esse 

crescimento é medido mediante o volume de negócios e lucro, mas também ocorre em 

conhecimento, experiência humana, eficiência e qualidade dos produtos, processos e 

serviços. Esse conhecimento também pode ser obtido por erros que as organizações 

apresentam, o que sugere o aprendizado e consequentemente novos conhecimentos 

(inclusive tecnológicos) para serem usados em iniciativas inovadoras que valorizem a 

organização (MEHTA, 2016). 

Segundo Jelinek (1997), inovação é um processo que necessita de tempo, revisões 

constantes de seus fundamentos e da participação coletiva dos envolvidos. Chandy e 

Tellis (1998) trazem outro conceito de inovação, que a relaciona com tecnologias capazes 

de fazer serviços ou produtos, com foco na melhoria do desempenho e, 

consequentemente, serem valorizados pelos consumidores. 

Johannessen e Olsen (2009) argumentam que a inovação é o recurso mais 

estratégico para as empresas, a complexidade no meio ambiente dos negócios está 

crescendo junto com a necessidade de informação externa na criação de inovação. Os 

autores indicam que a inovação deve ser vista também como uma atividade externa, mais 

ampla, em que os processos de informação externos desempenham um papel importante 

para o potencial inovador da empresa. 

Para Rosenfeld e Servo (1991), a inovação está associada com a criatividade. A 

criatividade é considerada como um apoio fundamental para a inovação e um exercício 
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1 Suíça 64,78 1 Suíça 68,30 1 Suíça 66,28 1 Suíça 67,69 1 Suíça 68,40

2 Reino Unido 62,37 2 Reino Unido 62,42 2 Suécia 63,57 2 Suécia 63,82 2 Holanda 63,32

3 Suécia 62,29 3 Suécia 62,40 3 Reino Unido 61,93 3 Holanda 63,36 3 Suécia 63,08

4 Finlândia 60,67 4 Holanda 61,58 4 USA 61,40 4 USA 61,40 4 Reino Unido 60,13

5 Holanda 60,59 5 USA 60,10 5 Finlândia 59,90 5 Reino Unido 60,89 5 Cingapura 59,83
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61 Brasil 36,29 70 Brasil 34,95 69 Brasil 33,19 69 Brasil 33,10 64 Brasil 33,44

73 Peru 34,73 71 Peru 34,87 71 Peru 32,51 70 Peru 32,90 71 Peru 31,80

76 Índia 33,70 81 Índia 31,74 66 Índia 33,61 60 Índia 35,47 57 Índia 35,18

Índice Global de Inovação
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mental que dá espaço ao surgimento de novas ideias e conceitos que são apropriados, 

úteis e acionáveis, contendo originalidade e novidade, fatores essenciais para a inovação. 

Wallas (2014) entende que o processo criativo consiste em quatro fases distintas: 

preparação, incubação, iluminação e verificação. Segundo Von Stamm (2003), a inovação 

incentiva o processamento extra da saída do processo criativo (a ideia), permitindo 

explorar seu valor potencial de acordo com o desenvolvimento.  

Portanto, a inovação pode ser vista como uma abordagem sistemática para a 

criação de um ambiente focado em descoberta criativa, invenção e exploração comercial 

de ideias que satisfaçam as necessidades não atendidas (BACON; BUTLER, 1998). Essa 

definição alternativa também tem um foco muito grande em tecnologia, pois várias 

invenções baseiam-se nela. Esses autores sugerem que a inovação seria o resultado de 

“criatividade + exploração”, comprovando a citação de Roberts (2007), que compreende 

que a inovação é composta de duas partes: a geração de uma ideia ou invenção e a 

transformação dela num negócio ou em outra aplicação útil.  

Segundo Myers e Marquis (1969), a inovação não é uma ação única, mas um 

processo com diversos subprocessos inter-relacionados. Não é apenas a geração de uma 

ideia nova, nem o desenvolvimento de um novo dispositivo, nem o surgimento de um 

novo mercado. O processo consiste em um ecossistema, que tudo age de forma integrada. 

Nesse cenário, a inovação é tratada como uma sequência de atividades envolvendo a 

aquisição, transferência e utilização de informação (ABERNATHY; CLARK, 1985). Na 

maioria das vezes, para haver aplicação das ideias, é primordial que ocorram mudanças, 

as quais serão exploradas pelos empresários como uma oportunidade para criação de um 

negócio ou serviço diferente, sendo a inovação uma ferramenta específica para essa 

exploração (DRUCKER, 1986).  

 

2.2. Tipos de Inovação 

  

Christensen (1997) sugere a separação em inovação de sustentação e disruptiva, 

analisando o impacto econômico gerado por uma inovação tecnológica. O primeiro 

conceito compreende inovações que contribuem para melhoria de um produto ou serviço 

já existente no mercado, já o segundo conceito compreende inovações que acrescentam 

um maior valor agregado na percepção dos consumidores, tanto por meio de:  
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• Disrupções de baixo mercado: um produto com inferior desempenho à média de 

mercado (não necessariamente um produto ruim), mas que diante de um novo 

modelo de negócios torna-se mais atraente pelo preço menor ou pela simplicidade 

ou pela conveniência;  

• Disrupções de novo mercado: um produto que possui novas características ou 

qualidades ainda não exploradas pelo mercado, culmina criando demanda em 

torno de si mesmo, e com isso, surge um novo mercado a ser explorado.  

 

Hamel (2002), também defende a classificação em inovações incrementais e 

radicais, porém as inovações radicais em um conceito mais amplo do que o conceito de 

inovação de ruptura proposto por Christensen. Segundo Hamel, as inovações 

incrementais, trazem redução de custos e otimização de processos, porém leva o mercado 

a um estágio de extrema competitividade obrigando as empresas a disputarem resultados 

com margens muito pequenas. Surge com isso, a necessidade de se buscar inovações 

radicais, incluindo também as organizacionais como instrumento de transformação, em 

que as empresas conseguem destaque e maior perenidade nos negócios. Comparando-se 

com o conceito “destruição criativa” (SCHUMPETER, 1961), a “Era da revolução” 

sugerida por Hamel, entende como sucesso, as inovações sistêmicas e não-lineares, 

enquanto a “Era do progresso”, sugerida por Schumpeter o sucesso será obtido por meio 

de inovações incrementais e da melhoria contínua. 

Francis e Bessant (2005), defendem que há quatro categorias que abrangem a 

inovação, também conhecidos como os “4Ps” da inovação (Figura 7). Bessant e Tidd 

(2009) criaram um esquema descrevendo os “4Ps”: inovação de produto – melhoria de 

produtos oferecido por uma empresa; inovação de processo – alteração na forma de 

criação e entrega; inovação de posição - alteração no contexto em que produtos/serviços 

são lançados; inovação de paradigma - alteração nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. 
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Figura 7 - Os 4Ps do espaço inovativo 

 

Fonte: adaptado de Francis e Bessant (2005) 

 

O processo de inovação é composto por duas classificações: a inovação radical e 

a inovação incremental. Elas são classificadas desta forma, de acordo com seu impacto 

na economia e na sociedade (VOLPATO; CIMBALISTA 2002). Conforme Tironi e Cruz 

(2008), inovação radical está baseada numa novidade tecnológica ou mercadológica, 

induz a criação de um novo mercado, que poderia levar à descontinuidade do mercado 

existente.  

Schumpeter (1982) acredita que as inovações radicais, são aquelas impulsionadas 

pelo avanço do conhecimento científico ou tecnológico, conhecidas como inovações que 

mudam radicalmente as bases de conhecimento em que produtos e/ou serviços são 

apresentados de forma totalmente novas e as incrementais aquelas direcionadas ao 

mercado, cumulativas, não alteram as bases de conhecimento e propiciam melhorias 

moderadas nos produtos/serviços já existentes. 

As inovações radicais são mais raras e resultam do processo de desenvolvimento 

em empresas, universidades e laboratórios (TÁLAMO, 2001). São oriundas de 

descobertas ou bases novas de conhecimento técnico-científico, alterando radicalmente 

práticas sociais e econômicas. O processo de inovação existente no tipo em questão 

contribui para o desenvolvimento de produtos novos ou novas formas de organização da 

produção, resultando na quebra do padrão tecnológico anterior, originando novos nichos 



31 
 

 

de mercado, além da redução de custos e a elevação da qualidade de produtos existentes 

(VOLPATO; CIMBALISTA, 2002).  

Inovação incremental é definida como a inovação de melhorias de 

produtos/serviços e processos preexistentes (TIRONI; CRUZ, 2008). Essas inovações 

incrementais consistem em fazer o mesmo produto, mas de forma melhorada (BEDENDO 

et al., 2014), ou seja, apenas se melhoram os produtos, processos e organização da 

produção sem alterar a estrutura existente (VOLPATO; CIMBALISTA, 2002, 

THORNBERRY, 2006). Esse tipo de inovação ocorre no dia a dia das atividades 

industriais ou de serviços, com velocidade, variando em função do país e da empresa 

(BEDENDO et al., 2014), e tem capacidade de apoiar no incremento da produtividade, 

na redução de custos e no aumento de qualidade com a otimização da produção (LEMOS, 

1999). Além disso, podem ser inovações de apenas um componente ou parte de uma 

arquitetura ou sistema integrado que fornece um diferente componente agregado de forma 

específica (BESSANT; TIDD, 2009).  

Na Figura 8 estão ilustradas as diferenças entre os dois tipos de inovação citadas.  

 

Figura 8 - Tipos de Inovação 

 
Fonte: Adaptado de Bessant e Tidd (2009). 
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O Manual de Oslo (2005, pp. 57-61) também traz uma definição de tipos de 

inovação. Os principais tipos são os apresentados pelo i) de produto refere-se à introdução 

de um produto/serviço novo ou significativamente melhorado quanto às suas 

características ou previsão de uso; ii) de processo - que trata da prática de métodos de 

produção novos ou melhorados, incluindo evolução de técnicas, equipamentos ou 

software; iii) de marketing – que caracteriza novas formas de atuação em marketing com 

alterações significativas na concepção do produto, em sua embalagem, no 

posicionamento deste produto no mercado, em sua forma de promoção ou preços e; iv) 

inovações organizacionais - que são reconhecidas quando há a implementação de novos 

métodos organizacionais nas práticas de negócios da empresa, na organização do local de 

trabalho ou nas relações com empresas externas.  

Esses são os principais tipos de inovação conhecidos, no entanto, Prahalad (2008) 

durante o Fórum Mundial de Estratégias da HSM propõe novos paradigmas para a 

inovação e seus tipos com uma nova visão, uma visão de propósito social, com foco no 

aqui e agora, mas com a proposta de buscar a mudança do pensamento com “soluções 

economicamente sustentáveis para acabar com a pobreza do mundo.” Nessa concepção, 

apresenta os seguintes tipos de inovação que seguem a mesma linha acima, porém 

acrescentando itens que venham ao encontro da sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental. São elas: i) inovações em produtos/serviços - que trazem em sua concepção a 

atenção ao novo paradigma da sustentabilidade; ii) inovações para construir esse novo 

paradigma; iii) inovações em processos de trabalho – com foco na geração de emprego, 

renda e respeito as pessoas em seus ambientes de convivência; iv) inovações em modelos 

de negócio - com a mesma perspectiva da sustentabilidade; v) inovações no uso da 

tecnologia - com o devido senso crítico e a responsabilidade de que as novas tecnologias 

não tragam elementos destrutivos; vi) inovações em governança - trazer a construção do 

capital sócio político; vii) inovações no setor privado e a saúde pública - busca da 

melhoria de condições de preservação da vida (PRAHALAD, 2008, p.16). 

É importante observar a relevância da complementaridade entre inovações 

incrementais e radicais, inovações organizacionais e técnicas, bem como as propostas de 

inovações no âmbito da sustentabilidade sócio ambiental, econômica, política, cultural e 

suas distintas fontes internas e externas de geração de inovações e de resultados às 

empresas. Os tipos de inovação interagem de forma sistêmica dentro de uma empresa e 

essa interação, caracteriza a sua gestão. Neste estudo, estudaremos como está estruturado 
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o processo de inovação em um banco de varejo multiproduto, que provém a grande 

maioria de suas inovações incrementais. 

  

2.3. Processo de Inovação nas Organizações 

 

Inúmeras transformações no sistema produtivo foram avaliadas e discutidas, a 

partir do século XIX e durante o século XX. Isto se deve ao fato de que os processos de 

inovação ocorrerem por meio de transformações de natureza tecnológica, que recaem 

sobre a produção ou produto, bem como as inovações de caráter organizacional, 

direcionadas a alterações nas formas de gestão e organização da produção (VOLPATO; 

CIMBALISTA 2002). 

Utterback (1971) durante a década de 1970, ingressou com os conceitos sobre o 

processo de inovação, sendo considerado o pioneiro na abordagem de processos de 

inovação de modelagem como um processo único de gestão. Tal processo consiste em 

um conjunto de atividades principais: geração de ideias; resolução de problemas (cuja 

saída deve ser uma solução de tecnologia original ou uma invenção); implantação (cuja 

saída deve passar pela introdução no mercado) e difusão, que tem como principal objetivo 

gerar um impacto econômico significativo (SALERNO et al. 2015). 

O modelo Utterback-Abernathy (Figura 9), surge com a finalidade de trazer maior 

entendimento para o processo de inovação (UTTERBACK; ABERNATHY, 1975; 

UTTERBACK, 1996). Os autores entendem que o processo de inovação apresenta três 

fases distintas: a fase fluida, a fase de transição e a fase específica. Primeiramente, na fase 

fluida, é lançado ao mercado um determinado produto caracterizado como uma inovação 

radical. Nessa fase, o processo (industrial) ainda é imperfeito. O produto é enriquecido 

por inovações incrementais atingindo a um pico, ou maturidade, denominado de “design 

dominante”. Simultaneamente, o processo produtivo também passa por melhorias 

incrementais. Durante a fase de transição, as inovações incrementais reduzem 

estabilizando-se, chegando a atingir o pico da curva na sua maturidade, também nomeada 

de “processo dominante”. Finalmente chega-se à fase específica, momento em que o 

produto e o processo de produção amadurecem e suas respectivas taxas de inovação 

reduzem cada vez mais, atingindo sua estabilidade. 
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Figura 9 - Modelo de Utterback-Abernathy 

 

Fonte: adaptado de Utterback-Abernathy (1975) 

 

Abernathy e Clark (1985) e Teece (1986) apresentam modelos de inovação 

lineares e dinâmicos. Os modelos lineares são caracterizados pelo investimento em 

pesquisa tecnológica e quase não há contato entre os stakeholders. Os modelos dinâmicos 

possuem grau elevado de interação entre os atores participantes dos processos de 

desenvolvimento de uma inovação (BARBIERI; ÁLVARES, 2003; TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2005; DESOUZA et al. 2009). 

Clark e Weelwright (1992), introduzem um modelo inovador para o 

desenvolvimento de determinado produto. O método do funil fornece uma ferramenta de 

desenvolvimento que traz características como: geração e revisão de alternativas, 

sequência das decisões críticas e natureza das decisões (Figura 10). 

Figura 10 - Modelo do funil de desenvolvimento 

 

Fonte: adaptado de Clark e Wheelwright (1992) 
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Esse modelo tem como base o princípio de filtro de ideias e, ao final, as melhores 

serão selecionadas e trabalhadas, para serem convertidas em produtos que atendam à 

demanda do mercado. Durante a fase 1, nenhuma é descartada, para que seja incentivada 

a geração do maior número de ideias. Na fase 2, há o detalhamento das ideias para serem 

analisadas do ponto de vista de projeto e conhecimentos necessários. Na última etapa, a 

fase 3, são aprovados os projetos que seguirão para um rápido entendimento e início da 

construção. Esse modelo busca mostrar que opções são descartadas, buscando uma 

convergência e reduzindo incertezas de um projeto ou de um conjunto de projetos 

(SILVA; BAGNO; SALERNO, 2014). Clark e Wheelwright (1992) entendem que não 

somente as ideias internas são importantes, mas ressaltam a importância das contribuições 

externas na fase de geração, o que mostra a importância de um bom processo de seleção. 

Chesbrough (2003) apresenta um modelo de inovação aberta (open innovation) 

que consiste na busca de fontes externas de tecnologia e inovação, na mesma linha de 

raciocínio do funil (SILVA; BAGNO; SALERNO, 2014). A busca por contribuições 

externas se torna mais interessante e colaborativa, englobando conhecimentos advindos 

de experimentos externos. O modelo proposto por Chesbrough (2003), está alinhado com 

as ideias de Tidd, Bessant e Pavitt (2001), pois concordam que processos tecnológicos de 

organizações externas, contribuem para a redução dos custos de desenvolvimento, dos 

riscos de entrada no mercado e do tempo de desenvolvimento de um novo produto 

(BUENO; BALESTRIN, 2012).  

O modelo da inovação aberta permite a colaboração do meio externo para dentro 

da empresa, mas o oposto também pode ocorrer, ou seja, o conhecimento também pode 

migrar para fora da organização por intermédio de licenciamentos, tecnologias e spin-

offs. Nesse sentido, a decorrente desse entrosamento pode ser o desenvolvimento de um 

novo produto para o mercado atual da empresa, um novo produto para um mercado novo 

ou ainda um produto para ser incorporado ao portfólio de outra empresa por licenciamento 

de patentes (BUENO; BALESTRIN, 2012).  

Antes o processo de inovação nas organizações estava limitado às fronteiras 

fixadas por elas mesmas e fazia com que o olhar para novas ideias e novos mercados não 

passasse por um funil de seleção de inovações, conforme modelo da Figura 11. 
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Figura 11 - Modelo de inovação fechada 

 

Fonte: adaptado de Chesbrough (2003) 

 

Após as organizações adotarem o modelo de inovação aberta, o processo 

possibilita a exploração de ideias e mercados que antes não eram visualizados pelas 

fronteiras estabelecidas. As fronteiras continuam a existir, porém são mais permeáveis, 

permitindo que a inovação evolua mais e por caminhos diferentes, conforme modelo da 

Figura 12. 

 

Figura 12 - Modelo de inovação aberta 

 

Fonte: adaptado de Chesbrough (2003) 

 

O processo de inovação envolve atividades de melhoria de processos, 

desenvolvimento e lançamento de novidades nas organizações (OECD, 2005). Os estudos 

de Desouza et al. (2009) mostram que a presença de um método de inovação bem 

estruturado e sistematizado representa um primeiro sinal possível de um programa de 

inovação bem-sucedido. Além do mais, os autores reafirmam que a inovação competitiva 
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deve estar alinhada ao planejamento estratégico da organização de forma a se considerar 

e calcular a capacidade de inovação, para aperfeiçoar a gestão dos riscos da empresa. 

Alguns modelos de processo citados na literatura, explicam a forma de 

desenvolvimento e organização dessa dinâmica na organização e no mercado, verificando 

a forma ou os momentos em que organizações obtêm retorno sobre suas inovações e em 

qual momento precisam inovar radical ou parcialmente seus produtos, serviços, processos 

e negócios (VICENTI; MACHADO, 2010). Os modelos são classificados em estáticos 

ou lineares, bem como dinâmicos ou não lineares. Os modelos dinâmicos de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2005) e Desouza et al. (2009) são relevantes, pois foram aplicados em 

vários tipos de organização de portes distintos. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2005), apresentam um processo para o modelo de inovação 

conforme a Figura 13, o qual consiste em atravessar quatro etapas comuns às empresas 

se alimentando e retroalimentando por meio do processo de aprendizado dinâmico, 

contemplado pelas fases: busca, seleção, implementação e aprendizagem. 

 

Figura 13 - Modelo de processo de inovação de Tidd, Bessant e Pavitt 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Tidd, Bessant e Pavitt (2005) 

 

O estágio de busca avalia todos os cenários, internos e externos, a procura de 

inovação como oportunidade de melhoria mediante pesquisa ou solicitação clientes. Na 

fase da seleção, o objetivo é fazer uma triagem das ideias ou inovações que poderão ser 

aproveitadas para o desenvolvimento na organização. A fase da implementação é o 

momento do lançamento de um produto ou serviço desenvolvido, que passou pela 

concepção da ideia inicial até o lançamento em um determinado mercado. Ao final deste 
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processo, as empresas devem colher as sugestões e analisar o comportamento do cliente, 

para melhorias. Essa é a fase da aprendizagem, quando as empresas têm a oportunidade 

de aperfeiçoamento do produto, podendo construir sua base de conhecimento e 

aperfeiçoar as formas de gestão do processo inovador (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2005). 

Desouza et al. (2009), propõem um processo conforme a Figura 14, em que as 

etapas do processo de inovação estão interligadas em ciclos, ou seja, quando uma ideia é 

gerada interna ou externamente, ela atravessa algumas fases antes de ser integralmente 

aprovada em determinada empresa ou esfera do mercado. 

 

Figura 14 - Modelo do Processo de Inovação de Desouza 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Desouza (2009) 

 

Na fase da geração de ideias, há a necessidade de se ter um ambiente informal e 

democrático, pois facilita muito a criatividade. As ideias surgem espontaneamente ou no 

decorrer de oficinas de criatividade ou eventos específicos. A mobilização das ideias 

consiste em avaliar ideias que se conectem com áreas de maior prioridade para a empresa 

ou departamento (etapa 1). A sensibilização ou defesa e seleção das ideias tem por 

objetivo identificar os benefícios potenciais e problemas da iniciativa (etapa 2). A 

experimentação tem como ponto principal a criação do protótipo, mediante a evolução da 

ideia, bem como sua aplicação para solução de um problema ou para atuar em uma 

oportunidade para a empresa (etapa 3). A fase da comercialização analisa o impacto 

potencial do produto ou serviço desenvolvido sobre o mercado (etapa 4). A difusão é 

entendida como o processo de geração, manutenção e aceitação das novas ideias, as 

inovações. Já a aplicação necessita de coragem e ousadia em campanhas publicitárias e 
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em vendas, analisando-se o comportamento e a necessidade dos clientes (etapa 5) 

(DESOUZA et al., 2009). 

Para Brown e Eisenhardt (1995) um importante aspecto da pesquisa em inovação 

e desenvolvimento de produtos foca na comunicação entre os agentes de inovação. 

Precisa haver uma boa comunicação entre os membros das equipes, tanto interna do 

projeto, quanto externa incluindo patrocinadores e consumidores, pois isso acarretará a 

evolução do desempenho das equipes, o que quer dizer que quanto melhor o alinhamento 

interno e externo, mais bem-sucedidos serão os produtos desenvolvidos.  

Interações de alta qualidade e coordenação entre departamentos como P&D, 

produção, marketing e outros grupos funcionais incrementam a criatividade, reduzem 

custos e aceleram o ciclo de desenvolvimento de produtos. Visando garantir esses 

resultados, os gestores inovam com arranjos estruturais, estruturas matriciais de projeto e 

produto e equipes de engenharia concorrentes. Isso para garantir que as capacidades 

coletivas da organização sejam refletidas nos produtos novos. 

Brown e Eisenhardt (1995) tratam da pesquisa sobre a participação de elementos 

externos à organização na contribuição com o processo de inovação de produtos e criação 

de valor. Inicia-se na década de 1970, focando-se principalmente na comunicação externa 

das equipes de P&D (Allen, 1971), a análise da relação da comunicação das equipes de 

inovação com o ambiente externo e a performance superior dos projetos de inovação 

(KATZ; TUSHMAN, 1981) e a comunicação com clientes chave para desenvolvimento 

de melhores produtos (VON HIPPEL, 1986). 

Buscando-se a participação de equipes externas para o desenvolvimento de 

produtos, será exigido que se abra a inovação nas empresas. Para Baldwin e Von Hippel 

(2011) uma inovação é aberta quando a informação relacionada a ela se torna um bem 

público, sem restrições de competência ou exclusão. O uso do termo foi inicialmente 

ligado à indústria do software livre, ampliando-se posteriormente a sua aplicação para 

outros setores. 

Acreditava-se que a abertura da inovação a agentes externos, poderia colocar em 

risco a estratégia das empresas, pois vazamentos de conhecimento poderiam reduzir os 

ganhos dos investidores privados, desencorajando a atratividade dos investimentos. No 

entanto, a pesquisa empírica mostra que muitos indivíduos e firmas inovadores revelam 

livre e voluntariamente o que desenvolvem, outorgando acesso e direitos de propriedade 
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a todas as partes interessadas (BALDWIN; VON HIPPEL, 2011). A literatura acadêmica 

suporta que a inovação colaborativa se vincula também aos fornecedores. 

Corsten e Felde (2005) entendem que a colaboração dos fornecedores tem efeitos 

positivos no comportamento dos compradores e nos resultados financeiros da parceria. 

Os fornecedores podem contribuir com a inovação das firmas absorvendo custos de P&D 

que geralmente impactariam nos clientes. De fato, os fornecedores têm conhecimento da 

produção podendo transferir ideias para produzir melhores produtos. A colaboração do 

fornecedor facilita o compartilhamento de conhecimento tácito e explícito, melhorando a 

criação de conhecimento e a capacidade de inovação do cliente. 

Os comportamentos colaborativos acontecem quando os participantes possuem 

necessidades intrínsecas de experimentação e aprendizagem concordando com uma 

agenda comum, assim como compartilham abertamente desafios e poder, 

comprometendo-se e construindo confiança mútua, e em menor proporção, como 

resultado de diretrizes da alta gestão (JASSAWALLA & SASHITTAL, 1999). 

Uma outra estratégia utilizada no processo de inovação está baseada na 

organização e gerenciamento, para tornar a inovação um processo central e possibilitar 

uma renovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2013). Os autores demonstram agora, uma 

preocupação com a atualização dos modelos de inovação, dada a grande volatilidade na 

competitividade do mercado, propondo um modelo simplificado e objetivo do processo 

de inovação, como demonstrado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Modelo simplificado do processo de inovação 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2013) 

 

O modelo contempla fundamentos comuns a diversas empresas. Nesse contexto, 

há a necessidade de se contextualizar antes o cenário em que se está inserido (interno e 

externo), bem como realizar uma análise de ameaças e oportunidades para mudanças. O 
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momento inicial é a BUSCA, quando se contextualiza. A etapa seguinte é chamada de 

SELEÇÃO, que tem por objetivo decidir (considerando uma visão estratégica de como 

uma empresa pode desenvolver-se melhor) o que será feito e o porquê de cada ação. A 

terceira etapa é a IMPLEMENTAÇÃO, responsável por definir como as coisas serão 

feitas, determinando o plano de ação para iniciar algo novo e lançar num mercado interno 

ou externo. A quarta e última etapa, trata da CAPTURA DE VALOR, realizada por meio 

da inovação - tanto no que tange ao aspecto de adoção sustentável e difusão quanto em 

relação à aprendizagem com a progressão ao longo do ciclo, de forma que a empresa 

tenha a possibilidade de construir sua base de conhecimento e melhorar as formas de 

como o processo é administrado. Essas definições identificam que o maior desafio a ser 

enfrentado pela empresa é o de procurar formas de gerenciar o processo de inovação e 

encontrar soluções para o problema da renovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2013). 

 

2.4. Inovação no Sistema Financeiro 

 

Gurley e Shaw (1955) desenvolveram a concepção clássica da intermediação 

financeira, definindo que os bancos comerciais apenas fazem o intermédio da 

transferência de recursos reais na economia de forma neutra, sendo que seu papel ante a 

economia não possui força para direcioná-la. 

Chick (1994), analisa a evolução do sistema bancário britânico, dividindo-o em 

cinco estágios. No primeiro estágio, os bancos apresentam-se numerosos e pequenos, 

semi-isolados geograficamente e atuam apenas como receptores de depósitos, que depois 

de formada reserva, são utilizados para empréstimos. São elementos de ligação entre 

poupança e investimento. No segundo estágio, os bancos possuem outras características, 

como porte médio, menos numerosos e os depósitos começam a ser utilizados como meio 

de pagamento. Cria-se moeda a partir de depósitos à vista e empresta-se mais do que 

possui em reserva, obedecendo requerimento de reservas determinado pelo Banco 

Central. No terceiro estágio, não há alteração na cadeia do crédito, mas o mercado de 

empréstimos interbancários se torna possível, permitindo a expansão das reservas. No 

quarto, surge o Banco Central como emprestador de recursos. A expansão do crédito ao 

mercado fica agressiva, mas o Banco Central impõe medidas para garantir a liquidez por 

meio da taxa de descontos e outras. No quinto e último estágio, desenvolve-se a 

administração do passivo, originada pelo aumento geral da concorrência entre os bancos. 
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Os bancos se tornaram as maiores instituições do sistema financeiro, ampliaram 

seus serviços, passaram de intermediários a prestadores de diversos serviços aos seus 

correntistas, realizando operações de cobrança, seguros, transferência de fundos, ordem 

de pagamento, serviços de câmbio, corretagens, entre outras (NETO, 2003).  

Atualmente, os bancos não são os únicos responsáveis por ceder empréstimos 

financiados por depósitos. A forte redução da participação dos bancos comerciais no 

volume de empréstimos e de ativos frente ao mercado, não significa que os bancos estão 

condenados a desaparecer, pois o setor tem apresentado lucros de forma crescente e 

recorrente (PÉRICO et al., 2008).  

Hawkins (2001), acredita que a tecnologia afeta a estrutura e o desempenho do 

setor bancário nos mercados emergentes, principalmente se forem analisados aspectos 

como escalabilidade e custos. Os canais digitais se tornam uma boa alternativa para 

redução dos custos e busca por clientes mais bem informados, conectados com as novas 

tecnologias, o que torna um diferencial competitivo. 

Fonseca, Meirelles e Diniz (2010) comandaram um trabalho que resultou na obra 

do livro “Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquistas, uma visão de 

futuro”. Esse trabalho traz a história da evolução do sistema bancário brasileiro nos 

últimos 40 anos, o qual se tornou um dos mais desenvolvidos do mundo. No trabalho, 

destaca-se a grande evolução tecnológica que os bancos nacionais atravessam, com 

grande estímulo do governo, principalmente o militar. Parte-se de 1960, com a introdução 

dos primeiros computadores, em 1965 realiza-se uma grande reforma bancária e cria-se 

o Banco Central Brasileiro. A década de 80 é marcada por avanços tecnológicos, com 

atendimento a clientes e processos em tempo real, marcando a chegada do banco 

eletrônico. Nos anos 90, passa-se a utilizar internet banking, trazendo comodidade e 

liberdade aos clientes para acessar suas contas de qualquer computador. Em 1999, 

implementa-se o sistema de pagamentos brasileiro, trazendo mais segurança ao sistema 

financeiro e mitigando riscos sistêmicos, inadimplência entre instituições financeiras. 

Após 2010, surge o Mobile Banking trazendo ainda mais comodidade, facilidade e rapidez 

aos clientes e logo após, começam a ser inauguradas as chamadas Agências Digitais, onde 

não é mais preciso ir a uma agência física abrir uma conta ou fazer uma aplicação, tudo é 

realizado por meio do mobile.  
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 Cernev, Diniz e Jayo (2009), resumem a evolução histórica da tecnologia bancária em 

cinco ondas de inovação, definidas como potenciais fatores que determinaram as 

transformações tecnológicas, que podem ser observadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Potenciais fatores determinantes nas ondas de inovação tecnológica em bancos 

  

Tecnologias 

 

 

Demandas de mercado 

 

 

Regulamentação 

 

 

1º onda 

 

Mainframe 

Aumento do número de clientes leva 

ao crescimento do volume de 

transações processadas em backoffice 

Incentivos à concentração 

bancária e à automação de 

registros contábeis 

 

2º onda 

 

Minicomputadores 

Necessidade de processamento no 

nível da agência; implantação de 

sistemas online 

Restrição às importações e 

investimento na indústria 

nacional 

 

3º onda 

 

Microcomputadores 

Demanda por autoatendimento, no 

ambiente da agência e através de 

caixas eletrônicos 

 

Controle inflacionário 

 

4º onda 

Home e Office 

banking; Internet 

Maior interatividade e comodidade 

para clientes que já dispõem de 

computadores 

Legislação de provedores e 

responsabilidade na web 

 

5º onda 

Mobilidade e 

convergência 

digital 

Maior capilaridade e ubiquidade para 

expansão da rede de clientes 

Sistema financeiro 

inclusivo e 

telecomunicações no 

mercado financeiro 

Fonte: Cernev, Diniz e Jayo (2009, p. 2) 

 

As últimas cinco décadas foram marcadas por inovações nos processos e produtos 

bancários, que permitiram aos bancos uma redução significativa de custos sobre 

transações bancárias, à medida que o volume de clientes se mostrava crescente. 

A Figura 16 exibe a evolução das ondas de inovação bancária que ocorreram 

durante os últimos 50 anos no Brasil. Na 1ª onda, cresce o número de clientes e, com isso, 

a importância do backoffice; na 2ª onda a inovação concentra-se na agência bancária que 

passa a processar transações dos clientes de forma on-line; na 3ª onda cresce a demanda 

dos clientes a equipamentos de autosserviço e surge o caixa eletrônico de autosserviço; 

na 4ª onda é marcada pelo uso disseminado da internet e os clientes passam a acessar sua 

conta corrente a partir de computadores pessoais; a quinta onda caracteriza-se pela 

integração com parceiros (operadoras de celular, TV digital, grandes redes varejistas e 

outros tipos de provedores de rede).    
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 Figura 16 - Cinco ondas de inovação bancária 

 

Fonte: Cernev, Diniz e Jayo (2009, p. 3) 

Destaca-se a quinta onda, que traz o interesse dos bancos pela ampliação da base 

de clientes, porém, com oportunidades na busca de clientes das faixas C e D, dado que os 

segmentos de alta e média renda já se encontram plenamente atendidos (BELLOTTO, 

2008). Buscando-se o público das classes C e D, os bancos desenvolvem novos canais de 

distribuição, ganhando-se em escala com custos reduzidos. Com esse objetivo, 

inicialmente, os bancos buscam parcerias com correspondentes bancários, 

estabelecimentos de varejo, agências dos correios, lotéricas, etc., para atuarem como 

pontos de distribuição de serviços bancários. Em uma segunda etapa, procuram por 

parcerias com as operadoras de telefonia móvel, para viabilizar o uso de dispositivos 

celulares para acesso aos serviços bancários (CERNEV; DINIZ; JAYO, 2009). 

Segundo pesquisa realizada pela Febraban (2018), os bancos devem ter o 

pensamento voltado ao crescimento e lucratividade sustentáveis, planejando novos 

desenvolvimentos e inovações nas diversas áreas de atuação, mesmo em se tratando de 

um setor conservador com tradições históricas. As maiores representatividades nas 

inovações são incrementais de produto, canal e processo separadamente, mas também há 

exemplos de como os bancos estão utilizando combinações de inovação de produto, canal 
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e processo, mas com um novo modelo de negócios para melhorar a experiência do cliente 

(FEBRABAN, 2018). 

A pesquisa Febraban (2018) também constata que os bancos vem procurando um 

processo de inovação que apoie a inovação sustentável num ambiente em permanente 

mudança, preencha os requisitos regulatórios de serviços financeiros, permita avaliar 

frequentemente  as oportunidades potenciais resultantes do ambiente externo (por 

exemplo, fatores macroeconômicos, desenvolvimento de tecnologia, mudanças de 

expectativas e do comportamento dos clientes), leve em consideração os elementos 

internos do processo de inovação, permita mensurar os objetivos de inovação e catalogar 

feedback sobre o processo e mantenha ideias possíveis dentro da estrutura do plano de 

ação de inovação.  

A evolução é contínua e a adoção da vida digitalizada vem crescendo a cada dia, 

tornando-se um estilo de vida para as pessoas. Os dispositivos móveis estão conectados à 

internet e permitem que as pessoas trabalhem, façam compras, criem novos negócios, 

compartilhem conhecimento, comuniquem e transacionem de maneira totalmente 

integrada no mundo todo e o tempo todo. Os consumidores estão mais exigentes, 

buscando por maior velocidade e conveniência, não somente em sua experiência em 

sistemas de pagamentos, mas também na maneira como interagem e consomem produtos 

e serviços financeiros, mostrando como as preferências dos consumidores vêm se 

alterando sendo orientada a pagamentos on-line e por dispositivos móveis (CORTET; 

RIJKS; NIJLAND, 2016).  

Com isso, a inovação em bancos tem sido um processo de desenvolvimento 

constante, cujo resultado são inovações incrementais por meio de novos produtos, 

serviços, processos ou mudança do modelo de negócio, significando que uma inovação 

não precisa necessariamente ser uma grande mudança para o mundo ou para o setor 

(HOBE; ALAS, 2015). Segundo Hôbe e Alas (2015), pode existir unicamente em fatores 

que podem ser presumidos para o setor de serviços financeiros. Por exemplo:  

• Aumento de mudanças ou encargos regulatórios para serviços financeiros; 

• Aparecimento de novos riscos no setor bancário, o que necessita de melhorias na 

gestão de risco; 

• Maior competitividade por meio de novos provedores de serviços financeiros e 

modelos de negócios;  
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• Empresas de outros setores surgindo como concorrentes, necessitando de 

melhorias na tecnologia;  

• Elevação da exigência e perda da confiança do cliente em relação ao setor 

bancário.  

 

Segundo Taurion (2016), os bancos tradicionais comerciais sofrem também um 

outro tipo de ameaça, a tecnologia do blockchain e a das moedas digitais como o bitcoin 

ou o ethereum. A tecnologia do blockchain combina princípios matemáticos, econômicos 

e criptográficos para criar e manter bancos de dados entre múltiplos participantes, não 

necessitando de validações, reconciliações ou certificações. Isso otimizará muitos 

processos, revolucionando toda a indústria. Já as moedas digitais como bitcoin ou 

ethereum trazem ameaças a todo o setor financeiro, incluindo os bancos, fintechs e novos 

entrantes. 

O estudo de Fonseca, Meirelles e Diniz (2010) é importante pois traz uma visão 

de futuro e os principais fatores e aspectos de inovação que exercerão impacto nos 

caminhos da tecnologia bancária para os próximos dez e vinte anos. Se os bancos 

observarem com atenção, poderão utilizar como guia para o direcionamento estratégico 

da organização. Aspectos importantes citados no trabalho que serão muito impactados 

foram: o comportamento das novas gerações de clientes (geração Z), a mobilidade 

(conectados o tempo todo e em qualquer lugar), flexibilização da regulamentação 

bancária (surgem novos concorrentes), segurança e biometria (confiança do cliente), 

sustentabilidade (imagem de empresa com propósito) e tecnologias disruptivas (business 

intelligence; cloud computing; computação quântica e cognitiva). 

Neste cenário acirrado de alta competitividade e dinâmico, a estratégia pautada 

em inovação e no desenvolvimento de novos produtos e serviços tem sido uma alternativa 

cada vez mais utilizada por organizações para oferecerem maior valor aos clientes e, dessa 

forma, ganharem competitividade e obterem maiores receitas (WHEELWRIGHT; 

CLARK, 1992; GRIFFIN, 1997; ROZENFELD et al., 2006; LAFLEY; CHARAN, 2008). 

Por essa razão, tanto acadêmicos quanto praticantes têm dedicado grande empenho para 

entender como as empresas podem ser mais eficazes nesse sentido e, dessa maneira, 

obterem sucesso com suas inovações. 
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Os estudos de inovação têm sido pautados em algumas disciplinas como 

administração, economia, geografia, sociologia e psicologia e utilizam diferentes métodos 

e definições. Isso limita as pesquisas na acumulação de conhecimento sobre a gestão da 

inovação e dificulta a obtenção de algumas medidas de desempenho ou sucesso, tornando 

difícil a tradução para práticas gerenciais (TIDD, 2001).  

O grande desafio da gestão da inovação é como transformar as organizações nas 

quais prospere o comportamento inovador, reconhecendo as pessoas como seu principal 

ativo, dado que a inovação está cada vez mais ligada ao trabalho em equipe e à 

criatividade (TIDD, 2001). 

A gestão do conhecimento tem a incumbência de criar ideias e conceitos nas 

organizações que são agregados em tecnologias, produtos e serviços que atendam às 

demandas dos clientes e da sociedade. Os novos conhecimentos passam pela divulgação 

na organização e no ambiente externo, mantendo um processo de inovação contínua 

gerando vantagem competitiva sustentável e duradoura (NONAKA et al., 2000). 

Portanto, a vantagem competitiva está sustentada pelos investimentos em 

tecnologia. Esse alto investimento tem redefinido os fluxos de informação, permitindo o 

aparecimento de novos concorrentes de diferentes setores. Concomitantemente, as 

regulamentações do setor aumentam as exigências de capital e continuarão a 

desempenhar um papel importante. Por isso, os bancos precisam resolver a questão de 

como enfrentar esses desafios e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento e a 

lucratividade. 

Os bancos precisam urgentemente se movimentar em direção a criação de uma 

cultura de inovação que direcione as soluções para os novos problemas impostos pelo 

mercado, clientes, novos concorrentes e reguladores em geral. 
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2.4.1. Evolução dos Bancos tradicionais 

 

Os grandes bancos comerciais de varejo trouxeram muita inovação para o sistema 

financeiro, transformando a forma como nos relacionamos com o dinheiro e com o banco.  

Muitas inovações foram introduzidas no dia a dia dos brasileiros como o acesso 

à internet através de dispositivos de segurança, os aplicativos no celular que permitem 

transferências, aplicações e pagamentos, caixas eletrônicos com utilização de biometrias, 

cartões com chip e agências bancárias que proporcionam uma nova experiência para o 

cliente. A segmentação de público, trouxe bastante inovação na forma como o 

atendimento ao público é realizado e podemos identificar uma disputa bastante acirrada 

para conquistar os clientes com perfil de alta renda, que se tornou uma marca diferenciada 

no mercado. O Bradesco criou o perfil de cliente “Prime”, já o Itaú Unibanco possui o 

“Personnalité”, o Santander aparece com o “Select” e o Banco do Brasil criou o “Estilo”. 

Esse público ganhou uma agência bancária mais refinada e sem as filas encontradas nas 

agências de varejo, possuindo também um gerente que proporciona maior atenção à sua 

carteira de investimentos e às suas necessidades.  

Em abril de 2016 o Conselho Monetário Nacional, responsável por formular a 

política da moeda e do crédito, com o objetivo de manter a estabilidade da moeda e o 

desenvolvimento econômico e social do país, aprovou a resolução que regulamenta a 

abertura de contas de depósito por meio eletrônico (BCB, 2016).  

Após isto, abriu-se uma grande oportunidade para o surgimento dos bancos 

digitais e das fintechs, forçando os bancos tradicionais a repensar seus processos e o 

formato da abertura de contas. Eles se viram com o grande desafio de acompanhar o 

movimento da era digital e se tornarem também digitais para não serem ultrapassados, 

começando um processo de transformação. Era preciso digitalizar os processos e os 

clientes, iniciando-se com um movimento de criação de agências bancárias digitais, 

levando clientes que já possuem esse perfil, ou seja, não frequentam as agências bancárias 

tradicionais e realizam a grande maioria das transações através do celular ou do internet 

banking. 

Segundo a e-commercebrasil (2018), os primeiros bancos digitais a surgirem 

foram o Banco Original e o Banco Neon, dominando o segmento até abril de 2017, 

surgindo em seguida os bancos digitais Next, Superdigital, Pag! e Banco Inter. Mais à 
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frente, o Nubank que já atuava no segmento de cartões de crédito e que viria a se tornar 

em 2018 um unicórnio brasileiro, quando atingiu o valor de mercado de 1 bilhão de 

dólares, lançou em 2017 sua NuConta e passou a concorrer também nesse segmento, 

juntamente com o Agibank.  

Foi preciso então que os bancos tradicionais se movimentassem para rever suas 

estratégias frente aos novos concorrentes para não serem ultrapassados e ver sua presença 

de mercado, o market share, derreter. Foi preciso repensar drasticamente a forma com 

que como lidam com seus consumidores. 

O Bradesco investiu na criação de um banco digital, o Next, totalmente 

desvinculado do banco tradicional. O banco atua fortemente na busca por parcerias com 

empresas de diversos setores, oferecendo descontos nos cinemas da rede Cinemark, 

descontos na utilização de transportes via Uber, descontos na rede McDonald’s para 

pagamento com cartão do banco. Ofereceu alguns mimos, como por exemplo no Carnaval 

2019, quando concedeu descontos em bares, lanchonetes, serviços de taxi, entre outros 

serviços, próximos à região onde se comemorou o evento de carnaval de rua em São 

Paulo. O Next também vem investindo em tecnologia na busca por melhoria da 

experiência dos clientes como permitir o uso da transação por voz para efetuar 

transferências entre contas, a partir da assistente virtual do iPhone da Apple, a Siri.  

O Bradesco também tem investido em tecnologia por meio de sua marca 

tradicional, como o lançamento de sua assistente virtual com o uso de inteligência 

artificial, a BIA, que já ultrapassou 100 milhões de interações desde seu lançamento no 

final de 2016. Também iniciou um movimento de parceria com startups e empresas de 

tecnologia, o Habitat, criando um centro de co-working, buscando-se cada vez mais a 

inovação aberta. 

O Itaú Unibanco também demonstra que está preocupado com o avanço dos 

novos entrantes, por isso, tem colocado em prática uma estratégia forte com ações como 

a criação de agências digitais para clientes de alta renda, que proporciona o atendimento 

exclusivo e reduz o custo das agências físicas; foi pioneiro em uma iniciativa inovadora, 

criando em parceria com o fundo Redpoint, gigante do segmento venture capital, o espaço 

de co-working chamado de Cubo, onde estão concentradas 210 startups, dos mais diversos 

segmentos de mercado; a compra de 49,9% da fintech XP Investimentos, que atualmente 

possui o maior market share do mercado de investimentos, excluindo-se os bancos.  
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Apesar de ainda não dispor de iniciativas de inovação aberta com startups ou 

fintechs, o banco demonstra que sua estratégia é de estar mais próximo de iniciativas de 

inovação para se beneficiar com o surgimento de soluções para produtos e processos. 

Além disso, também tem atuado fortemente em outras iniciativas internas de inovação 

dentro das áreas de Tecnologia, Operações e Produtos, como por exemplo o projeto “abre 

conta”, totalmente digital, que proporciona ao cliente a abertura da conta corrente sem ter 

a necessidade de dirigir-se a uma agência bancária física. Essa modalidade de conta 

lançada em 2016, já alcançou a marca de 1 milhão de contas abertas em março de 2019.  

O Santander é outro grande banco tradicional privado que está muito conectado 

às novas soluções surgidas por meio dos novos entrantes e vem lançando diversas 

iniciativas inovadoras para concorrer nesse novo cenário. Suas agências físicas vem sendo 

testadas para utilização de espaços de co-working, exemplo da PUC do Rio de Janeiro 

onde alunos e professores podem utilizar o espaço para troca de ideias e trabalhos 

acadêmicos, e uma “café-agência” inaugurada na avenida Paulista em São Paulo, 

destinada ao público de média e alta renda, que tem por conceito proporcionar uma nova 

experiência aos clientes que desejam uma consultoria de investimentos. O banco ainda 

lançou sua própria plataforma de investimentos digital, a “Pi”, que concorre com outras 

fintechs de investimentos e também foi o pioneiro em criar suas API’s (interface de 

programação de aplicações) para o open banking, projeto para atender a regulamentação 

do Banco Central, que prevê a disponibilização das informações dos clientes a outros 

bancos, fintechs e operadores de crédito. O projeto estimula melhoria de ofertas de 

produtos e serviços aos clientes, estimulando a concorrência entre os agentes 

financiadores de crédito, sendo implementado na Europa no início de 2019, mas ainda 

está sendo discutido pela Febraban e os bancos brasileiros para sua implementação.   

 

2.4.2. Adquirentes de pagamentos no Brasil 

 

O setor de serviços de pagamento no Brasil também tem sofrido mudanças muito 

significativas, com a entrada de novos adquirentes, inserindo forte concorrência em um  

ramo de mercado que, até então, era dominado por duas grandes empresas, a Rede, antiga 

Redecard, administrada por Itaú Unibanco e a Cielo, administrada pela sociedade entre 

Bradesco e Banco do Brasil. Segundo a Cardmonitor (2018), mídia especializada do 



51 
 

 

mercado de meios eletrônicos de pagamentos, em 2012 haviam quatro empresas nesse 

setor Rede, Cielo, GetNet/Santander e Banrisul, porém em 2018 foram contabilizadas ao 

menos 11 empresas com os novos entrantes.   

Essa mudança de cenário se deve a duas intervenções ocorridas em 2009, uma 

foi em relação a existência de práticas inibidoras de livre concorrência entre a Visa e a 

Visanet, que foi descoberta a partir de uma investigação da Secretaria de Direito 

Econômico (PEREZ; BRUSCHI, 2018). Foi exigida a suspensão dessa prática e por meio 

da assinatura de um Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC). A outra 

intervenção foi realizada pelo Banco Central que exigiu que as bandeiras, Visa e 

Mastercard, fossem mais transparentes em relação a suas práticas comerciais, 

aumentando o acesso a informações por outras adquirentes e permitindo o surgimento de 

novas adquirentes no mercado. A figura 17, mostra a forma de atuação de cada agente no 

fluxo de uma transação de compra. Os adquirentes são as empresas responsáveis por 

entregar valores recebidos em operações com compras através de cartões de crédito e 

cobram uma taxa por cada transação processada, fornecendo a interface 

cliente/banco/loja. 

Figura 17 - Fluxo da transação de Cartões 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em 2013, através da edição da Lei 12.865/2013, foi regulamentando o setor 

brasileiros de meios de pagamento eletrônico, fomentando a competição e a transparência 

na prestação de serviços de pagamentos, que então, passaram a ser regulamentados pelo 

Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil (PEREZ; BRUSCHI, 2018). 
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Como consequência disso, o mercado passou a atrair o interesse de novas 

empresas de tecnologia, as fintechs de pagamentos, que surgiram como novos adquirentes 

para o setor. O que se viu foi um aumento muito significativo na concorrência, alterando-

se o market share de adquirentes no Brasil. Os bancos controladores da Cielo, Bradesco 

e Banco do Brasil e da Rede, Itaú Unibanco, não enxergaram como risco com a chegada 

de novos players que entraram com grande diferencial em tecnologia e menores taxas 

pela pela intermediação dos produtos.  

O gráfico 3 mostra a evolução dos adquirentes entre os anos de 2012 e 2018, a 

qual podemos notar que houve uma grande perda de market share dos líderes em 2012, 

com a entrada dos novos players. Cielo e Rede não notaram o quanto esse mercado 

poderia tornar-se competitivo e tiveram sua representatividade reduzida de 95% para 67% 

do total nos últimos 6 anos.  

Gráfico 3 - Evolução do market share por Credenciador 

 

Fonte: adaptado de Cardmonitor (2018).  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, foram descritos o método de pesquisa, a estratégia do método e o 

planejamento escolhidos para apresentar como ocorre o processo de inovação em um 

banco de varejo multiproduto brasileiro.  

A Figura 18, exibe a jornada de construção desta dissertação que procurou alinhar 

todas as etapas. Esta figura, foi muito importante para direcionar o caminho percorrido, 

pois após definido o ponto inicial (Capítulo 1) e o ponto de chegada (Capítulo 5), 

procurou-se analisar a coerência lógica entre os objetivos alcançados e os objetivos 

propostos. 

Figura 18 - Jornada de construção da dissertação 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Durante o processo de coleta dos dados desta dissertação, foram percorridas três 

etapas para a construção da estrutura do método de pesquisa. O tipo de pesquisa foi de 

caráter exploratório, de natureza qualitativa e o método de estudo de caso.  

Na etapa 1, foi realizado um levantamento bibliográfico com dados coletados a 

partir de livros, artigos acadêmicos, jornais e publicações eletrônicas. Na etapa 2 foi 

realizado um levantamento de dados, por meio de entrevistas em profundidade com 

executivos da empresa pesquisada, utilizando um roteiro semiestruturado. A etapa 3 foi a 

aplicação de um survey por meio de questionário eletrônico, com um grupo de 

colaboradores nos níveis coordenadores e analistas. Cada uma destas etapas foi amarrada 

com os objetivos desta pesquisa, em que a etapa 1 teve como objetivo, dar sustentação à 

construção do referencial teórico e as etapas 2 e 3, buscaram responder aos objetivos geral 

e específicos.  
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O Quadro 4, tem como finalidade explicar de forma estruturada como foi 

construído o método de pesquisa. 

Quadro 4 - Estrutura do método de pesquisa da dissertação 

Critérios Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Tipo de pesquisa Exploratória Exploratória Exploratória 

Natureza da pesquisa Qualitativa Qualitativa Quantitativa 

Método: Estudo de 

Caso 

Levantamento 

bibliográfico 

Levantamento por meio 

de roteiro de pesquisa 

com a opinião de 

executivos. 

Levantamento por 

meio de questionário 

eletrônico. 

Unidade de análise e 

amostra 

N/A Diretores, 

Superintendentes e 

Gerentes 

Coordenadores e 

colaboradores da 

empresa estudada 

Coleta de Dados Livros, artigos 

acadêmicos, jornais e 

publicações eletrônicas 

Entrevista pessoal com 

questionário 

semiestruturado 

Roteiro estruturado por 

meio eletrônico 

(survey) 

Objetivos específicos  1) Identificar a 

percepção dos 

executivos sobre o 

banco inovador; 

2) Identificar como está 

organizado o processo 

de inovação nas áreas 

de tecnologia, 

operações e negócios; 

3) Analisar como as 

ações de inovação 

impactam os 

colaboradores; 

4) Comparar as 

percepções dos 

executivos 

entrevistados com a 

dos colaboradores que 

responderam à 

pesquisa. 

Objetivo Geral Analisar como está estruturado o processo de inovação em um grande banco 

comercial de varejo multiproduto brasileiro. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Com o objetivo de avaliar a correlação entre as dimensões e decisões que foram 

encaminhadas nesta pesquisa e, com isso, dar maior clareza da consistência metodológica 

da intervenção científica, Mazzon (1981, p. 54) sugeriu um instrumento de análise focado 

na questão da aderência e da conformidade entre a questão de pesquisa, objetivos geral e 

secundários, hipóteses, indicadores, variáveis e técnicas de análise planejada para tratar 

os dados em termos qualitativos. De acordo com Telles (2001), o objetivo da ferramenta 

é trazer uma visão sistêmica para analisar a qualidade da pesquisa, buscando adequar o 

modelo adotado, os objetivos a serem alcançados, as questões ou hipóteses formuladas e 

o tratamento dos dados. Esse instrumento é conhecido como “Matriz de Amarração”, 
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buscando compor uma estrutura matricial, comparando as decisões e definições da 

pesquisa. Desse modo, foi elaborada a matriz de amarração com o objetivo de melhor se 

compreender o desenvolvimento desta dissertação, conforme mostram os Quadros 5 e 6. 

Quadro 5 - Matriz de Mazzon – Amarração do método (parte 1) 

  

Quadro 6 - Matriz de Mazzon – Amarração do método (parte 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Telles (2001, p.65) 
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3.1.  Unidade de análise da pesquisa 

 

A unidade de análise dessa pesquisa é o processo de inovação da empresa estudada 

nas áreas de tecnologia, operações e negócios. 

Yin (2005), explica que os estudos de casos podem ser unitários ou múltiplos, 

agregados, que envolvem mais de uma subunidade de análise, ou holístico, que examina 

a natureza global de um programa ou organização. Portanto, existem quatro tipos de 

estudos de casos: projetos holísticos de caso único, projetos holísticos de casos múltiplos, 

projetos incorporados de caso único e de casos múltiplos.   

A definição da unidade-caso, depende dos propósitos da pesquisa. O estudo de 

caso único, identifica um indivíduo, um grupo, uma organização, um fenômeno, etc. 

Existem algumas modalidades de estudos de caso único: caso raro, caso decisivo, caso 

revelador, caso típico, caso extremo, caso discrepante (GIL, 2016).  

Os estudos de caso único, podem ser intrínsecos ou instrumentais (STAKE, 1995). 

O caso intrínseco é selecionado quando o pesquisador tem a intenção de conhecê-lo em 

profundidade, sem intenção de desenvolver teorias. O caso instrumental é selecionado 

quando há intenção de aprimorar o conhecimento sobre o fenômeno ou desenvolver 

teorias (GIL, 2016). 

A etapa de seleção dos casos é um aspecto muito importante para o estudo de caso. 

Define-se a população apropriada que pode controlar variações e ajudar a definir os 

limites para a generalização dos achados. A população é definida por meio do conjunto 

de entidades de onde a amostra da pesquisa será selecionada, da qual a seleção randômica 

dos casos não é essencial nem preferível (EISENHARDT, 1989).  

Gil (2016) identifica diferentes modalidades de estudos de caso único como o caso 

raro – comportamentos e situações sociais; caso decisivo – contestar, confirmar ou 

estender uma teoria; caso típico – explorar ou descrever objetos; caso extremo – pode 

oferecer a situação limite em que um fenômeno pode se manifestar; caso discrepante – 

“passa dos limites”; caso revelador – ocorre quando um pesquisador tem a oportunidade 

de observar e analisar um fenômeno inacessível a outros pesquisadores. Essa pesquisa foi 

realizada por meio de um estudo holístico de caso único revelador em um dos maiores 

bancos do Brasil, que passou por uma grande transformação digital e metodológica na 

forma de atuação de toda a equipe de tecnologia, se espelhando em outras empresas de 
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mercado como a Spotify e a Ci&T. A empresa estudada apresenta uma estrutura 

organizacional multiproduto e multinegócios, por este motivo foi escolhida. 

A empresa estudada se configura como um dos maiores bancos privados do Brasil 

e uma das maiores empresas do mundo, de acordo com o ranking da Forbes, levando em 

conta atributos como negócios produzidos, ativos e valor de mercado. Com mais de 90 

anos de história, atualmente ultrapassa os 90 mil colaboradores, possui quase 60 milhões 

de clientes e mais de 95 mil acionistas.   

3.2.  Características da Amostra 

A estratégia utilizada para a definição dos executivos entrevistados e os 

colaboradores que responderam a pesquisa foi baseada em uma adaptação da estrutura 

organizacional da empresa, conforme mostra a Figura 19, pois possibilita uma melhor 

compreensão de como funcionam as divisões de atuação por tipo de negócios. As áreas 

de Finanças, Risco, Jurídico, Pessoas e Institucional, não participaram da pesquisa pois 

exercem pouca influência sobre os processos de inovação, já as áreas de Negócios, 

Tecnologia e Operações foram abordadas, porquanto exercem grande influência sobre os 

processos de inovação da empresa.  

Figura 19 - Estrutura Organizacional  

 

Fonte: elaborador pelo autor. 

 

Os executivos selecionados para as entrevistas pessoais possuem experiência e 

responsabilidade para a gestão de projetos e processos, voltados à inovação. Na área de 
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Negócios os executivos atuam em temas como: desenvolvimento e estratégia de produtos, 

planejamento e gestão de projetos; na área de Operações, os profissionais dirigem 

assuntos ligados a: planejamento, gestão de projetos, numerário, logística, compensação 

e operação de agências bancárias; na área de Tecnologia foram selecionados executivos 

responsáveis pela transformação digital, gestão e governança de dados, engenharia, 

governança de incentivos e equipes voltadas a data analytics. O dado é, cada vez mais, 

um importante insumo para a geração de informações e conhecimentos (BARBIERI, 

2011). Os entrevistados da área de Operações, conduzem processos e projetos que são 

constantemente aperfeiçoados, por meio de inovações incrementais que promovem 

ganhos marginais. Também possuem a responsabilidade de analisar e entender como se 

dá a experiência do cliente, que interage por meio de visitas às agências bancárias, por 

meio de contato telefônico e chat junto às centrais de atendimento e relacionamento e 

canais eletrônicos buscado esclarecimento de dúvidas ou registro de reclamações ligadas 

aos produtos e serviços prestados pela empresa. A equipe entrevistada de Negócios, tem 

como foco a busca pelo aperfeiçoamento de produtos ou serviços, que sejam adequados 

às necessidades dos clientes e na melhoria do relacionamento, que resultará no 

aprimoramento da experiência do cliente para com o banco e na geração de receita para 

que a empresa se mantenha sustentável. 

As áreas selecionadas, possuem agendas dedicadas e exclusivas para busca de 

novos produtos, novas formas de distribuição e novos modelos de negócios que não 

concorrem entre si, pois são agendas apartadas. Com isso, há um foco maior no processo 

de inovação dentro da organização liderado por esses profissionais, por isso, se tornam 

tão importantes para responder à pergunta desta pesquisa. O Quadro 7 exibe a 

identificação dos executivos entrevistados pela coleta de dados qualitativa. 
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Quadro 7 - Lista de Entrevistados na pesquisa qualitativa 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os colaboradores selecionados para responder a pesquisa survey, também foram 

selecionados das áreas de Negócio, Operações e Tecnologia. Destacam-se algumas 

características dos respondentes, referente a dois atributos: dados demográficos e 

relacionamento com a empresa. Em relação aos dados demográficos, os destaques estão: 

i) o gênero masculino sendo representado com 78% dos respondentes; ii) a faixa etária 

abaixo dos 36 anos que vem representando 61%; iii) os colaboradores com nível de 

escolaridade em pós-graduação/MBA e acima representados por 70% da amostra. No 

atributo relacionamento com a empresa, sobressaem-se a representatividade com foco nos 

colaboradores alocados na área de Tecnologia com 65%; colaboradores com mais de 5 

anos de empresa representam 75%; e, em relação ao cargo que ocupam 61% estão nos 

maiores níveis como analista sênior e coordenadores. 

Dessa forma, a estratégia utilizada para explorar como está estruturado o processo 

de inovação dentro da empresa por intermédio de seus líderes e colaboradores, mostrou-

se o melhor caminho para a pesquisa, pois essas áreas apresentam estruturas apartadas 

para desenvolvimento de processos, produtos e serviços. 
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3.3.  Técnicas de coleta de dados 

O roteiro de entrevistas (Apêndice A) e pesquisa eletrônica (Apêndice B), foram 

divididos em três blocos, em que cada bloco foi representado por um indicador que 

contém um conjunto de perguntas. Essas perguntas foram transformadas em variáveis 

qualitativas, que apoiaram os indicadores com o objetivo de se chegar aos objetivos 

específicos. Foi utilizado o mesmo questionário, tanto para as entrevistas 

semiestruturadas junto aos executivos (coleta qualitativa), como para a pesquisa survey 

realizada junto aos colaboradores da instituição (coleta quantitativa), na qual foi utilizado 

o método de escala Likert.  

Preparar os dados para a coleta é uma tarefa complexa. Se não for bem realizada, 

toda a investigação do estudo de caso pode ser prejudicada e todo o trabalho prévio terá 

sido em vão (YIN, 2015, p.75). 

Os estudos de caso combinam diferentes formas de coleta de dados, como arquivos, 

entrevistas, questionários e observação (EISENHARDT, 1989). A utilização de múltiplas 

técnicas para coletar os dados, garante a profundidade necessária ao estudo e a inserção 

do caso no seu contexto, conferindo maior credibilidade aos resultados. Procedimentos 

diversos garantem a triangulação, que contribui para corroborar o fato ou fenômeno (GIL, 

2016). Neste trabalho, foram empregados os métodos de entrevistas semiestruturadas. 

Forza (2002, p.166) destaca que os dados podem ser coletados em uma variedade 

de maneiras, em diferentes contextos e de fontes. As entrevistas podem ser estruturadas 

ou não estruturadas e podem ser realizadas pessoalmente, por telefone ou correio. 

“Na formulação das perguntas, o pesquisador deve assegurar que a linguagem 

do questionário é consistente com o nível de compreensão do entrevistado. Se 

a questão não é entendida ou interpretada de forma correta pelos respondentes, 

o pesquisador irá obter respostas não confiáveis para a questão, e estas 

respostas serão tendenciosas. O pesquisador também deve escolher questões 

abertas (permitindo que os entrevistados para respondam da forma que 

escolherem) ou fechados (limitando os inquiridos a uma escolha entre as 

alternativas dadas pelo pesquisador) (FORZA, 2002, p.168).” 

Yin (2015) apresenta um roteiro para fazer um bom estudo de caso, em que aponta 

o fato de se formular boas questões e interpretar as respostas de forma razoável; ser um 

bom “ouvinte” e não ficar preso às suas próprias ideologias ou aos seus preconceitos; 

permanecer adaptável para que situações novas possam ser vistas como oportunidades, 
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não como ameaças; ter noção clara dos assuntos em estudo, mesmo quando no modo 

exploratório; ser imparcial, sendo sensível a evidências contrárias e também sabendo 

como conduzir a pesquisa de forma ética. 

Foi utilizado questionário semiestruturado para a realização de entrevistas com 

executivos do banco, totalizando dezoito entrevistas envolvendo executivos das áreas de 

Tecnologia, Operações e Negócios. As entrevistas seguiram um roteiro (Apêndice A) 

com base nos tópicos que abordaram atitudes da organização que retratem as práticas de 

inovação observadas no referencial teórico deste trabalho. Paralelamente, foi aplicada um 

questionário (Apêndice B) respondida por 123 funcionários de cargo nível analistas e 

coordenadores, para colher as percepções de seu entendimento sobre como está 

estruturado o processo de inovação da empresa estudada.  

As etapas foram realizadas por meio de uma análise qualitativa e quantitativa, cujo 

seu resultado poderá gerar uma oportunidade de fornecer retorno sobre a pesquisa aos 

executivos da empresa.  

O planejamento passou pela análise do perfil e escolha dos entrevistados, depois 

foi realizado contato por telefone ou por meio de conversa rápida, contextualizando os 

objetivos do estudo e, por fim, efetuado o agendamento das entrevistas com data, hora e 

local. 

A execução das entrevistas com os participantes, foi dividida em duas etapas:    1) 

Foi realizada entrevista pessoal por meio da aplicação do roteiro semiestruturado com 

executivos da empresa pesquisada (Apêndice A – 10 questões); 2) Foi submetido 

questionário eletrônico (survey), a colaboradores – analistas e coordenadores (Apêndice 

B – 10 questões). 

 

3.4. Técnicas de análise de dados 

 Para Eisenhardt (1989), a análise de dados é o coração da construção de teoria a 

partir de estudos de caso, mas é tanto a parte mais difícil quanto a menos codificada do 

processo. Para Yin (1985), a análise das evidências de um estudo de caso é um dos 

aspectos menos desenvolvidos e mais complicados ao realizar estudos de caso.  

Para minimizar essas dificuldades, Yin (1985) destaca a importância de possuir 

uma estratégia analítica geral em primeiro lugar. O objetivo final é tratar as evidências 

de uma maneira justa, produzir conclusões analíticas irrefutáveis e eliminar 
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interpretações alternativas. O papel da estratégia geral é suportar o pesquisador a 

escolher entre as diferentes técnicas e concluir, com sucesso, a fase analítica da 

pesquisa. Assim, para a análise dos dados, foi adotada a análise de conteúdo.  

Para Yin (2005), o protocolo do estudo de caso é primordial para um estudo e 

necessita ser separado por etapas. Nesse cenário, utilizou-se dessas etapas, no presente 

estudo, como protocolo de coleta de dados.  

No passo seguinte, foram analisados os dados primários obtidos das gravações das 

entrevistas e do questionário eletrônico e dos dados secundários, capturados em web sites, 

jornais, artigos, entre outros. Foi realizada a revisão das anotações, analisado o conteúdo 

das entrevistas, avaliadas as respostas do questionário eletrônico e os dados secundários.  

Um primeiro roteiro, contendo 20 questões, foi utilizado nas duas primeiras 

entrevistas com 2 gerentes da instituição e, após análise das entrevistas, o questionário foi 

refinado para aplicação no estudo de caso com maior objetividade, permanecendo com 

10 questões que podem ser vistas nos Apêndices A e B.  

A última etapa foi a elaboração do relatório do caso, quando em um primeiro 

momento, após a realização das gravações das entrevistas com o nível executivo e o 

questionário eletrônico submetido aos funcionários em nível analistas e coordenadores, 

foram realizadas as transcrições completas para um documento específico. As 

observações também foram transcritas e os documentos analisados agrupados com a 

respectiva análise crítica, no sentido de resumir ideias semelhantes e apresentar 

divergências entre os entrevistados.  

Após a etapa das entrevistas, foram colhidos os dados, as observações e os 

documentos, os quais foram recortados, categorizados e agrupados por indicadores de 

inovação seguindo o roteiro apresentado: I) Indicador de Banco Inovador, II) Indicador 

do Processo Interno e III) Indicador de Pessoas.  

Depois de estruturado o resumo das entrevistas e do questionário eletrônico, foi 

realizada uma análise do que foi capturado, diante do referencial teórico, com o intuito 

de analisar se há complementação ou divergência entre o referencial e as entrevistas, no 

sentido de compreender como a inovação está estruturada em um banco de varejo 

brasileiro.  
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3.5. Método de Pesquisa 

 

Esta dissertação utilizou o método de estudo de caso com uma abordagem de coleta 

de dados qualitativa e quantitativa para responder à pergunta de pesquisa “Como está 

estruturado o processo de inovação em um banco comercial de varejo multiproduto 

brasileiro?”. 

Yin (2005), entende que o estudo de caso é uma investigação empírica que avalia 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu cenário da vida real, especialmente quando 

os limites entre o acontecimento e o contexto não estão claramente definidos. Eisenhardt 

(1989) acredita que estudos de casos podem ser usados para alcançar vários objetivos: 

prover descrição, testar ou gerar teorias, descrevendo esse método como uma estratégia 

de pesquisa com foco no entendimento da dinâmica em determinados fenômenos. O 

estudo de caso ainda pode envolver casos únicos ou múltiplos com diferentes níveis de 

análises (YIN, 2005).  

 

• Pesquisa Qualitativa 

 

Foi utilizada a pesquisa qualitativa inicialmente, para coleta de dados por meio de 

questionário semiestruturado, para colher a percepção dos executivos quanto a 

estruturação do processo de inovação da empresa estudada. A estratégia de pesquisa 

qualitativa é entendida como aquela que não se vale de estatística ou de outros métodos 

quantitativos (VILLARDI; VERGARA, 2011); 

De acordo com Villardi e Vergara (2011), a pesquisa qualitativa é a mais indicada 

uma vez que o tema em análise está associado ao comportamento das organizações e das 

pessoas que a compõem, sendo mais tangível captar a evolução do processo de inovação 

pela percepção de seus executivos, do que em variáveis que poderiam ser medidas de 

forma quantitativa.  

Na pesquisa qualitativa, os critérios de validade e de confiabilidade constituem 

aspectos particulares. Isso se deve a algumas de suas características. Uma delas trata do 

fato de que a pesquisa qualitativa é sempre, em alguma instância, de caráter interpretativo. 

Portanto, a subjetividade do pesquisador está presente em todo o desenvolvimento da 

pesquisa.   
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Portanto, utilizou-se a entrevista semiestruturada, que foi aplicada em uma 

amostragem direcionada e intencional e realizada com executivos da instituição escolhida 

com foco nas áreas de tecnologia, operações e negócios.  

Os métodos qualitativos usados em análise probabilística, abordam a interpretação 

das percepções dos entrevistados. Essas interpretações são frequentemente baseadas em 

julgamentos subjetivos e processos criativos. Uma vantagem do método está na 

oportunidade de realizar uma análise aprofundada das discussões, compartilhar diferentes 

opiniões e melhorar a compreensão das diferentes perspectivas (FREITAS, 2013). O 

autor entende que conduzir estudos qualitativos gera grande importância por ser de 

natureza exploratória e provavelmente não se encontra muita coisa escrita a respeito da 

população que está sendo estudada. O pesquisador procura ouvir os entrevistados e 

desenvolver um estudo com base nas ideias deles.  

Na pesquisa qualitativa o entrevistador vai a campo com a intenção de capturar a 

opinião dos entrevistados em detalhe, avaliar seu comportamento e sua linguagem 

corporal, conduzir as discussões com foco no escopo da entrevista e realizar as 

associações que julgar necessárias. Dessa forma, foi criado um roteiro de entrevista 

(Apêndice A) com perguntas abertas e fechadas focadas em tópicos alinhados ao 

construto desse estudo. 

 

• Pesquisa Quantitativa 

 

Em seguida, foi aplicada a pesquisa quantitativa, com o objetivo de colher as 

percepções de colaboradores a respeito do processo de inovação da empresa estudada. A 

coleta de dados, foi realizada por meio de questionário eletrônico (Apêndice B), com 

perguntas fechadas aplicado a colaboradores em nível analistas e coordenadores de 

equipes (primeira gestão). Pesquisas quantitativas são caracterizadas pelo uso da 

quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, com a utilização de 

técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). 

A pesquisa quantitativa, é definida por Richardson (1999) como um método muito 

comum aplicado nos estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a relação 

entre variáveis, propondo descobrir características de um fenômeno. O questionário 

utilizado, foi o mesmo das entrevistas semiestruturadas da pesquisa qualitativa, porém 

em formato de perguntas fechadas (Apêndice B). Utilizou-se a pesquisa survey com 



65 
 

 

escala Likert de 5 pontos estruturada da seguinte forma: 1 – não concordo; 2 – concordo 

pouco; 3 – concordo; 4 – concordo bastante; 5 – concordo totalmente.  

A escala Likert possui vantagens na sua utilização, dada a simplicidade de 

construção e a amplitude das respostas, que permite maior precisão dos respondentes em 

relação à afirmação. Porém, uma desvantagem é o fato de a escala não permitir afirmar 

quanto um respondente é mais favorável a outro (MATTAR, 2001). 

  

 

3.6. Modelo de Pesquisa e Indicadores 

 

O roteiro de entrevistas distribuído nos três pilares apresentados, traz evidências 

que deram embasamento e conteúdo para responder à pergunta de pesquisa: Como está 

estruturado o processo de inovação em um banco comercial de varejo multiproduto 

brasileiro?  

Com o objetivo de responder aos objetivos geral e específicos, o roteiro de 

pesquisa e o questionário, foram estruturados em pilares nomeados como indicadores, 

que continham algumas perguntas. Essas perguntas foram definidas como variáveis para 

melhor direcionar as análises da estrutura do processo de inovação. 

Os indicadores criados foram: I) Banco Inovador: procura entender como o banco 

entende que é visto pelo mercado e clientes, quanto a inovação é importante para a 

empresa e quais inovações relevantes para os clientes surgiram nos últimos cinco anos. 

As variáveis que suportam esse indicador são: visão do mercado, relevância da inovação 

para a empresa e inovações relevantes aos clientes, implantadas nos últimos cinco anos; 

II) Processo Interno: busca entender como está estruturado o processo, a infraestrutura, 

metodologias, parcerias com empresas de fora da organização, orçamento dedicado e 

como o processo é percebido pelos colaboradores que responderam a pesquisa survey. As 

variáveis relacionadas são: processo interno da organização, estrutura para inovar, 

parcerias para inovar e orçamento; III) Pessoas: está relacionado com a forma de 

organização das equipes, a preparação dos ambientes de trabalho e os incentivos 

financeiros ou não financeiros para inovar. As variáveis que estão associadas a esse 

indicador são: organização das equipes, ambiente de trabalho e incentivos para inovação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização das entrevistas, foram analisados os dados referentes aos 

indicadores e as variáveis associadas, que almejaram responder aos objetivos geral e 

específicos desta dissertação. Os indicadores criados foram: Banco Inovador, Processo 

Interno e Pessoas. Esses indicadores buscaram trazer todo o entendimento de como está 

estruturado o processo de inovação da empresa pesquisada. A grande importância está no 

fato de reconhecer que a arena de competição mudou e os novos entrantes, as empresas 

de tecnologia, já nascem com estruturas totalmente digitais, metodologias de trabalho que 

trazem mais agilidade e são descomplicadas, sendo necessário se reinventar para competir 

nesse novo cenário. 

 

4.1. Identificar a percepção dos executivos sobre o banco inovador  

 

No primeiro bloco do questionário, trataremos do indicador 1) Banco Inovador, 

que está voltado para explorar o conceito de inovação que transcorre pelas áreas do banco. 

A pesquisa foi direcionada para as áreas de Negócios, Operações e Tecnologia, 

explorando três aspectos, os quais serão detalhados na sequência deste trabalho, sendo 

classificados como as varáveis: i. visão do mercado: a empresa destaca-se no mercado 

por ser inovadora? ii. relevância da inovação para a empresa: qual a importância da 

inovação para a empresa, ou seja, a inovação é uma prioridade? iii. inovações ocorridas 

nos últimos cinco anos: exemplos de novos produtos ou serviços lançados no mercado 

aos clientes.  

O objetivo desse indicador foi explorar como o mercado e os clientes veem o 

banco como empresa inovadora, na opinião dos executivos entrevistados, por meio de 

apetite ao risco para inovar e buscando exemplos de inovações de valor, que possam 

corroborar com as percepções, tanto do mercado como dos executivos e colaboradores do 

banco.   

Em resumo, os entrevistados classificam a empresa como inovadora sendo 

reconhecido pelos seus clientes, pela postura de se colocar à frente de seus concorrentes 

e testar novas tecnologias em benefício de seus clientes. Em relação ao apetite para 

inovação, o banco foi classificado como uma empresa que busca a inovação 

constantemente, porém não é uma prioridade a “inovação pela inovação”. Um processo 

para ser melhorado, precisa trazer retorno financeiro, o que pode deixar sem prioridade 
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iniciativas inovadoras para o mercado e para os clientes, porém sem a mensuração do 

retorno financeiro que poderá gerar. Esse bloco também capturou dos entrevistados 

exemplos de inovações de valor como o aplicativo do banco, um sistema de transferência 

de valores para contatos da agenda do cliente, o modelo de agências digitais que o banco 

foi pioneiro, o teclado do celular que integra transações bancárias a outros aplicativos, o 

projeto de integração para pagamentos de compras em parceria com empresas de 

tecnologia, entre outros.  

 

4.1.1. Visão do mercado 

 

A primeira variável criada, busca explorar se o banco é visto pelos clientes e o 

mercado, como um banco inovador.  

Na opinião dos entrevistados, o banco é reconhecido por seus clientes e pelo 

mercado, como um banco inovador, sempre se colocando à frente de seus concorrentes 

tradicionais no que tange aos aspectos tecnológicos e sendo reconhecido por meio de 

prêmios de inovação, sustentabilidade e modelos de negócio. Todavia, os entrevistados 

acreditam que há necessidade de entender melhor seus clientes, suas necessidades, seus 

perfis e sua experiência durante as iterações com o banco.  

Os entrevistados reconhecem a instituição como uma organização pioneira no 

tema tecnologia e se enxergam líderes no setor financeiro como um banco inovador. A 

justificativa é sustentada pelo fato do banco sempre se posicionar como um banco digital, 

receber prêmios e reconhecimentos por eficiência, performance, sustentabilidade, e pela 

sua história nos últimos 30 anos, sendo um dos primeiros bancos a oferecer caixa 

eletrônico e internet banking aos seus clientes na década de 90. Segundo ranking 

divulgado pelo Valor Econômico e Strategy&PwC (2018), a empresa aparece entre as 20 

companhias mais inovadoras do Brasil há cinco anos. 

Nas entrevistas, observou-se que os entrevistados reconhecem que há um processo 

de criação e invenção, que posicionou o banco como um dos mais inovadores, 

comparando-se com os bancos tradicionais. No entanto, com o crescimento do mercado 

de startups e fintechs, os entrevistados entendem que o banco precisa evoluir, e assim está 

fazendo, pois há o reconhecimento de que existe um processo de transformação puxado 

por ameaças como o Nubank e Amazon, por exemplo.   

Os destaques de inovação lançados pelo banco nos últimos cinco anos foram 

inovações como o aplicativo de celular do banco que otimiza a memória do aparelho de 
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celular de seus clientes, melhoria da experiência dos clientes por meio de serviços de 

transferências de valores via celular a partir da lista de contatos, projetos realizados em 

parcerias com outras empresas como a Samsung e a Apple para pagamentos por mobile e 

ainda projetos sociais considerados inovadores.  

As entrevistas destacaram que embora seja um banco inovador e reconhecido 

como tal, as inovações estão muito direcionadas para otimização de processos, redução 

de custos desnecessários gerados pelos processos executados por funcionários e também 

tem por objetivo propor a melhoria de controles para mitigação de riscos, decorrentes de 

atividades manuais e altamente sujeitas ao erro.  

Mas o cenário mudou e o cliente precisa ser mais valorizado. Os entrevistados 

ressaltaram que é necessário se aproximar mais do cliente, entender seu comportamento 

e solucionar seus problemas, propondo com isso uma experiência mais agradável em 

busca de um encantamento. Em relação aos problemas dos clientes, o banco conhece bem 

e possui muitas iniciativas para resolvê-los, porém entender o que os clientes precisam e 

querem é o principal objetivo no momento, tanto que o banco lançou uma nova diretriz 

“O Cliente no Centro”. 

 

4.1.2. Relevância da inovação para a empresa 

 

Segundo o site oficial do banco, a inovação tecnológica está em seu DNA. O 

banco propôs inovações importantes que mudaram de forma positiva a relação das 

pessoas com o dinheiro. Quando referimo-nos aos canais físicos, como agências bancárias 

e máquinas de compras, o banco foi um dos primeiros a lançar o caixa eletrônico de 

autoatendimento, utilizar em seus cartões de crédito e débito o chip, que teve como 

objetivo dar mais segurança às transações de compras, lançar o saque sem cartão, 

utilizando apenas a biometria e criar agências bancárias mais leves, com o objetivo de se 

aproximar mais de clientes. Já no mundo digital, foi pioneiro no lançamento de sua 

internet banking e posteriormente introduziu dispositivos de segurança que deram maior 

conforto aos seus clientes, para a realização de transações e compras via internet. 

Começava aí, a criar um segmento de clientes digitais, alavancado após o lançamento de 

seu aplicativo para o celular, o que deu ainda mais força ao movimento de banco digital 

e inovador. Portanto, a inovação é uma prioridade para a empresa, comprovada pela 

implantação de diversos serviços e produtos, lançados durante os mais de 90 anos de 
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existência da empresa, buscando melhorar cada vez mais a experiência de seus clientes e 

criar uma marca de valor perene e sustentável.  

Os entrevistados entendem que todas as inovações realizadas pelo banco durante 

sua existência foram muito importantes, pois o colocaram em primeiro lugar perante a 

concorrência que eram os bancos tradicionais. Entendem também que a inovação não é 

uma prioridade para a empresa, sendo um meio de alcançar eficiência nos processos, 

melhoria de produtos e ganho de receitas. Porém o cenário agora é outro e os novos 

concorrentes são bancos digitais e empresas de tecnologias que já nasceram digitais.  

Exige-se uma mudança mais rápida, por isso precisa inovar para continuar a 

sobreviver, correndo mais riscos como as fintechs e startups. As inovações tecnológicas 

que tragam mais valor aos clientes, serão grandes diferenciais nesta nova arena de 

competição, porém, segundo os entrevistados, o banco não está preparado para competir 

nesse cenário que exige inovações disruptivas. O banco continua com seu papel inovador, 

mas inovações incrementais, com ganhos marginais, buscando a melhoria de produtos e 

serviços que tragam maior retorno financeiro à empresa e não necessariamente melhore 

a satisfação de seus clientes.  

 

4.1.3. Inovações relevantes aos clientes, surgidas nos últimos cinco anos 

 

Embora seja uma empresa com mais de 90 anos de história, o banco procurou se 

manter competitivo, mesmo em uma outra arena de jogo. Os entrevistados citaram 

algumas inovações em serviços ou produtos surgidos mais recentemente, que corroboram 

com esta afirmação como: a versão de aplicativo para celular, que utiliza baixa memória 

como solução para versões de celulares menos capacitados; o teclado virtual que efetua 

transações por meio de outros aplicativos como o WhatsApp; a  parceria das empresas de 

tecnologia Apple e Samsung que propõe uma nova experiência aos clientes, sendo que 

no momento do pagamento de suas compras, permite realizar uma transação financeira 

por meio da aproximação de um celular junto às máquinas de pagamentos dos 

estabelecimentos, utilizando-se uma tecnologia de comunicação por campo de 

proximidade (NFC em inglês).  

Adicionalmente foram citados, projetos em parceria com empresas externas, 

algumas startups, cujo objetivo é o desenvolvimento de uma plataforma de serviços para 

capturar novos clientes, propondo um novo modelo de negócio na busca de novas fontes 

de receita financeira. Outra iniciativa considerada inovadora, porém no aspecto social, foi 
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a viabilização de projetos sociais, que envolvem escolas de ensino público, projetos de 

incentivo à leitura e cursos de educação financeira, para clientes e a população em geral, 

além de iniciativas com propósito de adoção de uma vida mais equilibrada, por meio de 

um baixo aluguel de bicicletas localizadas em alguns bairros da cidade. 

4.2.No campo de fornecedores, as entrevistas relatam que o processo está mais 

voltado para sourcing, sem um encaminhamento de iniciativas de inovação e 

cocriação de produtos e serviços. Ademais, para os casos de produtos como 

Seguros de Vida e Acidentes Pessoais, existem parcerias com empresas que 

apoiam o processo de assistências que esses produtos oferecem aos clientes, 

por exemplo, assistência funeral ou assistência médica.  Identificar como está 

organizado o processo de inovação nas áreas de tecnologia, operações e 

negócios 

 

No segundo bloco do questionário, o objetivo foi explorar a organização do 

processo de inovação dentro do banco. Foi criado o indicador 2) Processo de Inovação, 

que procurou questionar os executivos sobre a organização do processo de criação, ou 

seja, projetos aplicados com equipes direcionadas e com metodologia para os processos 

criados por meio de parcerias.  

Foram observados quatro aspectos nas entrevistas, os quais serão detalhados na 

sequência deste trabalho, sendo classificados como varáveis: i. o processo: como está 

estruturado o processo de inovação na empresa; ii. estrutura para inovar: avaliar como 

estão estruturados as equipes e o ambiente de trabalho; iii. parcerias para inovar: abordar 

a forma da empresa se relacionar e fazer parcerias com empresas parceiras; iv. orçamento: 

entender como a empresa dedica recursos financeiros para projetos de inovação. 

A figura 20 exibe um fluxo de como funciona o processo de inovação com a 

integração das áreas de Tecnologia, Operações e Negócios.  
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Figura 20 - Fluxo do Processo de Inovação áreas Tecnologia, Operações e Negócios 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.2.1. O Processo interno 

 

Quanto ao processo de inovação, foram observados nas entrevistas os conceitos 

de inovação incremental e disruptiva, de exploration e exploation, reforçando a 

consciência de que o processo inovativo acontece, contudo, o banco está vivendo um 

momento de transformação, em que busca maior abertura e mais inovação disruptiva.  

As práticas de inovação apresentadas nas conversas estão voltadas ao processo de 

criação nos canais de distribuição, seja por criar canais ou por evoluir canais já existentes. 

Já são usadas técnicas modernas como experiência do cliente e tecnologias de ponta para 

desenvolver o que mais trará valor para o cliente. As áreas envolvidas já estão organizadas 

e capacitadas para trabalhar com as melhores metodologias e tecnologias, mas foi 

observado, ao longo das entrevistas, que o foco está em fazer incrementos contínuos que 

tragam valor aos clientes e gerem valor à organização.  

Os argumentos apresentados quanto ao sucesso das práticas de inovação 

encontradas dentro do banco estão associados à percepção dos gestores em relação ao 

reconhecimento do mercado e ao reconhecimento dos clientes. Todavia, esse 

reconhecimento está pautado na percepção e não em fatos e dados especificamente. 
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Ainda sobre as práticas de inovação, nenhum dos entrevistados demonstrou 

evidências de lançamento de novos produtos ou serviços como um resultado do processo 

de inovação, levando-se à conclusão de que, até o momento, para o banco, inovação é 

criar formas digitais de distribuir seus serviços e produtos. Os impeditivos para novos 

produtos ou serviços estão voltados à grande regulação que o mercado financeiro 

brasileiro apresenta, mas também, por uma questão estratégica, de colocar-se como uma 

empresa que segue a tendência de inovação do mercado nesse processo, ou seja, aguarda 

outros tentarem, e, ao perceber que a inovação faz sentido, move-se rapidamente e 

executa de forma melhor.  

Algumas iniciativas mais aderentes à disrupção e à inovação, como projetos em 

parceria com Apple e Samsung nos serviços de meios de pagamentos, citados nas 

entrevistas, mostram o engajamento para acompanhar o mercado, mas ainda assim 

estamos falando de mais uma feature para um produto commodity que é o cartão de 

crédito, porém agora sem o plástico, mas virtualizado no celular.  

As comparações das práticas do mercado em relação ao banco aqui analisado 

foram divididas em duas dimensões: (a) concorrentes tradicionais e (b) fintechs. As 

entrevistas mostram que diante de outros grandes bancos não existem diferenças nos 

processos de inovação e argumentam que todos estão caminhando para digitalizar seus 

canais de atendimento e pontos de venda, porém admitem que as fintechs têm apresentado 

novas formas de inovar, buscando brechas nas quais os grandes não conseguem ser bem-

sucedidos.  

A percepção sobre as fintechs é de um movimento em que startups têm usado de 

tecnologias de ponta para resolver problemas de clientes, com foco principal na 

experiência, mas novamente não se apresentam evidências de novos produtos ou serviços, 

até pelo contrário, as entrevistas mostraram a percepção de que as fintechs estão apoiadas 

em estruturas de bancos convencionais.  

Um dos exemplos apresentados foi o do Nubank, o qual tem uma operação de 

cartão de crédito, porém não é uma instituição financeira, não está autorizado a financiar 

faturas e dívidas a uma taxa de juros maior que 12% a.a., o que impediria a operação, já 

que parte do resultado da startup vem do spread das faturas financiadas. Assim, a 

engenharia financeira criada para a operação foi fazer uma parceria com um banco de 

investimento detentor de um fundo de dívidas (FIDIC), em que as faturas parceladas são 

vendidas a esse fundo.  
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Ainda, a percepção sobre as fintechs é que, de fato, aplicam formas diferentes de 

inovação, porém não existe uma ambição de fazer igual ou algo similar no banco, pois a 

cultura para gestão de risco que existe na organização distancia-se do apetite ao risco que 

as startups apresentam. O melhor exemplo fornecido nas entrevistas foi o processo de 

fast fail, que busca uma implementação de testes rápidos, para, em caso de insucesso, 

obter tal aprendizado e então aplicar a correção criando um ciclo de testes e aprendizados 

contínuos.  

Contudo, na visão dos entrevistados, a preocupação com a criação de processos 

sustentáveis e monitorados por meio de controles faz-se necessário, pois uma falha interna 

de processo pode parar o sistema financeiro brasileiro, já que 34% do Sistema de 

Pagamento Brasileiro (SPB) é processado diariamente dentro do banco, gerando prejuízos 

incalculáveis.  

De qualquer forma, foi possível perceber alto conhecimento dos métodos 

praticados em empresas menores e com modelos de negócios de startups como Design 

Thinking, Fast Fail, Lean, Agile, Scrum, etc., mostrando que existe claramente um 

movimento evolutivo dentro do banco para participar de forma mais ativa do ambiente de 

inovação do mercado, bem como promover mais inovação dentro de suas fronteiras.  

Também foram citadas iniciativas de áreas voltadas a estudar novas tecnologias e 

como elas podem ser usadas pelo banco, por exemplo: Blockchain, Inteligência Artificial, 

Dados e Cognição, que têm por objetivo entender como o banco pode se apropriar dos 

benefícios de cada uma dessas tecnologias, mas são áreas mais voltadas ao estudo, 

chamadas de centro de excelência.  

Assim, analisando as entrevistas, o banco é reconhecido como uma organização 

inovadora, não somente hoje, mas nas últimas décadas, porém a inovação aqui está focada 

em novos canais de distribuição e criação de novas features de produtos, sem foco em 

novos produtos e serviços, e num processo mais sereno com alta gestão de risco. foco no 

resultado e de forma fechada.  

Portanto, os entrevistados não enxergam como uma empresa pioneira para 

inovação disruptiva, pois não é sua característica, mas aguarda algumas tecnologias 

amadurecerem para aderir. A empresa coloca-se para o mercado e para os clientes como 

sendo um banco do futuro, mas o lucro é o principal objetivo, não havendo a inovação 

em busca de descobertas de algo que poderia mudar o segmento.  
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4.2.2. Estrutura para inovação 

 

Esta variável procurou explorar junto aos entrevistados se reconhecem que há um 

departamento responsável pela inovação na empresa, gerindo com as áreas internas o 

processo de inovação. Em algumas empresas, as áreas de tecnologia e marketing possuem 

a incumbência de fomentar a inovação, instituindo uma cultura voltada para a criação e a 

criatividade.  

Um dos entrevistados, participou de uma visita recente na empresa Totvs, onde 

verificou que há um ecossistema voltado para inovação, trabalho colaborativo, 

desenvolvimento de soluções, enfim cada ideia de um colaborador é analisada e segue 

para a próxima fase se for classificada como promissora. Uma outra empresa que já era 

inovadora, mas mudou seu processo de inovação, foi o próprio Google, que criou uma 

nova empresa apartada com a incumbência de promover a inovação buscando produtos 

ou serviços que facilitem a vida dos usuários, o GoogleX. 

De acordo com os entrevistados, na empresa pesquisada as áreas de Tecnologia e 

Marketing possuíam essa missão de inovar, fazendo com que a empresa buscasse novas 

metodologias, novas formas de criar e melhorar seus produtos, serviços, tecnologia e 

abordagem com o cliente. Depois havia a Área de Inovação concentrando as iniciativas e 

buscado fazer mais provocações ao modelo de negócios, produtos e serviços. Porém, com 

o crescimento das startups, fintechs, o cenário em que a empresa está inserida vem 

sofrendo grandes transformações e não é tarefa simples para uma empresa com mais de 

90 mil funcionários inovar na velocidade que o mercado e os clientes exigem.  

Em consequência disso, o banco entendeu que precisava mudar a forma de inovar 

seus processos internos, seus produtos oferecidos aos clientes e o mindset de seus 

colaboradores. As áreas de Operações, por exemplo, buscaram parcerias com starutps, 

desenvolvendo iniciativas com inteligência artificial, para ganhos de eficiência nos 

processos. Também passaram a utilizar metodologias como os Hackatons (maratonas de 

dados), que se utiliza de técnicas de transformação de dados para solucionar problemas 

de clientes ou de processos internos. A Área de Investimentos mudou a forma de tratar o 

dinheiro de seus clientes mais premium, pois viu pequenos concorrentes que se tornaram 

ameaças, passando a oferecer fundos de investimentos geridos por seus concorrentes. No 

setor de seguros, a empresa optou pela criação de uma grande corretora, a qual negocia 

produtos próprios e também de seus concorrentes, buscando maior competitividade em 

um setor muito promissor. As áreas de produtos digitais da empresa, estão voltadas para 
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iniciativas de concepção de novos produtos para o mercado, a Área de Relacionamento 

com Clientes está criando um produto para uma parcela da população que hoje não é 

atendida pelos bancos, a Área de Cartões vem desenvolvendo uma plataforma para 

hospedar cartões de parceiros, algo inovador no mercado. 

Alguns entrevistados, também citaram um grande projeto que consiste em migrar 

os dados internos para uma grande plataforma, com o objetivo de democratizar os dados 

internamente na empresa e com isso, implementar uma cultura mais data driven, ou seja, 

tomar decisões utilizando-se dos dados. Muitas áreas da empresa já possuem especialistas 

no conhecimento e tratamento de dados e em técnicas estatísticas apuradas, os cientistas 

de dados, para apoiar essa transformação e promover a empresa a outro patamar no uso 

de analytics. 

Um dos entrevistados, citou um exemplo do banco DBS de Cingapura, em que 

promoveram uma competição interna para testar 1000 novas iniciativas em produtos e 

serviços, mas cientes de que somente algumas prosperariam. A empresa entrevistada já 

entendeu que precisa buscar muitas iniciativas de inovação para acertar uma ou outra. 

Portanto, vem buscando reinventar-se, mas não consegue fazê-lo na velocidade 

necessária, dada a concorrência de projetos que deve ser executada pela sua Área de 

Tecnologia, mas está atenta a todos os movimentos do mercado e ao crescimento dos 

novos concorrentes.  

 

4.2.3. Parcerias para inovar 

 

O banco possui algumas parcerias com varejistas, que são voltadas para financiar 

compras e processar cartões private label (cartões de crédito com a marca do varejista) 

oferecendo vantagens e exclusividades para clientes desses varejistas. Há uma inovação 

aqui, apurada nas entrevistas, que foi de transformar os pontos de venda e de fluxo de 

consumidores dos varejistas em pontos de venda para produtos financeiros, passando a 

incrementar os resultados de ambos. Dentro desse modelo de negócio, surgiram diversos 

novos produtos financeiros e de seguros ao longo do tempo, destacando-se como uma 

inovação no mercado como modelo de negócio, porém podemos observar que são 

inovações incrementais.  

Um dos entrevistados cita um exemplo na empresa Loreal, em conjunto com 

startups, em que há dois objetivos, por um lado acelerar o processo de inovação e por 

outro a aprendizagem para suas equipes internas. Com isso, capturam diversos benefícios 
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como o da aprendizagem pela troca de experiências entre os times e também pelo 

surgimento de soluções que podem revolucionar um produto ou o próprio modelo de 

negócio.  

Uma grande iniciativa que surgiu na empresa pesquisada, foi a parceria para 

criação de um espaço com o objetivo de reunir startups e estar mais próximo do processo 

de inovação mais disruptivo, forte característica das startups. Com a criação desse espaço, 

as áreas internas da empresa pesquisada, passaram a transitar por essa estrutura buscando 

soluções que melhorassem os processos internos. Como resultado, surgiram mais de 80 

soluções já compradas pela empresa e houve a iniciativa de concepção de um produto 

desenvolvido por algumas startups e o banco.  

Esse projeto, surge trazendo uma grande inovação ao mercado, criando uma 

plataforma para comercialização de cartões de crédito para qualquer empresa do setor de 

varejo, que queira emitir um cartão de crédito com sua marca. Algo que ainda não havia 

no mercado e traz um grande diferencial competitivo no segmento de cartões. O produto 

está em fase final para seu lançamento ao mercado e já nasce em parceria com uma das 

maiores empresas de e-commerce da América Latina. 

Para alguns dos entrevistados, há um celeiro de soluções à disposição, entretanto 

a empresa não explora todo o potencial dessa parceria, não há iniciativas de inovação 

aberta, apenas uma grande parceria para aprendizagem sobre as metodologias aplicadas 

e sobre a forma de gestão dos colaboradores dessas startups. Há muitas oportunidades, 

mas talvez a grande captura de valor esteja para o marketing da empresa, colocando-o 

como grande incentivador de inovação.  

Para um dos entrevistados, esse espaço criado que concentra as startups, não tem 

uma relação com inovação, mas acredita que é uma forma do banco se conectar com o 

ecossistema de empreendedorismo e começar a aprender o que é lidar com essas empresas 

de tecnologia. Essas startups comercializam seus produtos e serviços com outras 

empresas pessoa jurídica, ou seja, não é o foco do negócio do banco pesquisado. Dessa 

iniciativa não se extrai um novo produto comercializável, mas talvez um novo sistema de 

gestão de acessos, de tratamento de documentos (backoffice). Fazer negócios B2C, em 

que uma empresa comercializa produtos ou serviços com consumidores pessoas físicas, 

entra no conceito inovação aberta, saindo das barreiras do banco, sendo que como 

posicionamento ele resolveu não fazer isso. Há a necessidade de se buscar parcerias de 

inovação aberta com empresas e startups na busca de soluções para resolver problemas 
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de clientes, propor uma nova experiência no relacionamento que seja benéfica para ambos 

os lados.  

Uma das grandes dificuldades que a empresa enfrenta, está na arquitetura de sua 

infraestrutura, complexa e robusta. O banco possui mais de 40 milhões de clientes, porém 

os sistemas foram crescendo em plataformas separadas e precisa renovar sua 

infraestrutura, tornando-a mais leve e de fácil implementação de produtos e serviços, para 

poder competir e escalar suas soluções.  

Diante de todas essas dificuldades, há um grande desafio de se criar algo novo, 

mas com um grande foco na segurança de dados, pois o risco do vazamento de 

informações é muito grande, por isso, há muitas restrições de governança, impedindo que 

muitas soluções sejam criadas.  

Um dos entrevistados, acredita que o banco deve buscar melhorias na sua forma 

de fazer inovação para manter-se competitivo no mercado, mas também defende uma 

outra discussão que distancia um pouco o banco de processos mais arrojados, ou seja, 

fazer inovações mais abertas ao mercado pode torná-lo vulnerável e há o receio de perder 

parte da margem de lucro, expondo uma mensagem negativa ao mercado e desagradando 

seus acionistas.  

A parte final deste segundo bloco explora ainda a ideia de práticas de inovação 

com ecossistema de fornecedores clientes e concorrentes, quando foi possível observar 

práticas que conversam com o processo de inovação. Por intermédio de instituições como 

a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) os bancos, em conjunto, desenvolvem 

projetos que trazem ganhos em comum, seja por meio do uso de novas tecnologias, seja 

por meio de novos processos e novas legislações.  

Um exemplo apresentado nas entrevistas foi o projeto de abertura de conta 

corrente digital e on-line, em que os bancos se reuniram no sentido de construir um 

procedimento em comum que viabilizasse digitalizar todo processo sistêmico sem perder 

lastro com a legislação e sem oferecer riscos aos clientes e aos bancos. Um processo que 

traz inovação ao mercado financeiro, emprega valor ao serviço e traz comodidade ao 

cliente.  

 

  



78 
 

 

4.2.4. Orçamento para inovação 

 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que a empresa possui recursos 

financeiros destinados à inovação, mesmo que grande parte desses recursos seja dedicada 

a processos de inovações incrementais, que é a grande especialidade dessa empresa. Os 

projetos passam por um processo de avaliação antes de serem aprovados, quando 

inicialmente discute-se quais problemas buscam resolver, em seguida avalia-se o valor 

financeiro que retornará à empresa (valluation), passando pela discussão de custo de 

desenvolvimento da solução e também pela eficiência que poderá trazer aos processos 

internos.  

De acordo com os entrevistados, as diretorias executivas da organização traçam 

seus objetivos anualmente e criam uma lista de intenções com projetos de tecnologia. 

Porém, a volumetria de projetos solicitados é muito maior do que a capacidade da área de 

Tecnologia em realizar. Com isso, o processo passa por um motor de priorização para 

avaliar os projetos mais relevantes, em que são considerados como prioritários os temas 

de mitigação do risco de negócio, melhoria da experiência do cliente e valor financeiro 

gerado ao negócio. Quanto ao tema de riscos, há uma lista paralela e priorizada, que 

considera as necessidades impostas pelos órgãos reguladores como o Banco Central – 

BACEN, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, o Órgão de Defesa 

do Consumidor – PROCON, entre outros. 

Há orçamento para inovação, porém está limitado e precisa ser gerenciado para 

que atenda aos negócios mais estratégicos da organização. O que difere das startups e das 

bigtechs, empresas que buscam inovações disruptivas, é o fato dessas empresas 

investirem em iniciativas promissoras, ou seja, não há uma certeza de que realmente irão 

gerar valor de negócio. Nessas empresas o orçamento dedicado a pesquisa e 

desenvolvimento tem origem de investidores anjos e fundos venture capital. Desse modo, 

essas empresas tornam-se mais competitivas sempre buscando tecnologias escaláveis e 

com muito mais flexibilidade que as empresas tradicionais. A empresa pesquisada possui 

capital aberto na bolsa de valores, ou seja, possui acionistas e isso traz responsabilidades, 

já que gerenciar com responsabilidade e prestar são primordiais. Fazer inovações 

disruptivas, elevando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, passa por um 

comitê de governança, o que pode necessitar justificativas adequadas. 
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4.2.5. Percepção do processo de inovação pelos colaboradores do caso 

estudado 

A caracterização da amostra de colaboradores que participaram da pesquisa 

quantitativa (questionário survey), foi composta por analistas, especialistas e 

coordenadores (gestão no primeiro nível de carreira).  

Foram analisados os dados demográficos (Figura 21), com 123 respondentes 

colaboradores. Houve grande concentração de respondentes do sexo masculino com 96 

casos, que representam 78% da amostra; a faixa etária possui um leve predomínio em 

respondentes abaixo dos 36 anos, com 61% com 75 dos respondentes e o nível de 

escolaridade foi composto por 70% da amostra com cursos de MBA/Pós-Graduação ou 

Mestrado/Doutorado, com 86 respondentes.  

Analisando os dados de relacionamento com a empresa (Figura 22), verifica-se 

uma concentração de respondentes lotados na Área de Tecnologia, 80 casos que 

representam 65% da amostra; 75% da amostra, 92 respondentes possuem mais de cinco 

anos de tempo de serviço, o que mostra certa estabilidade de emprego; em relação aos 

cargos houve maioria em respondentes com cargos nível sênior e acima com 75 casos que 

representam 61% da amostra. 
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Figura 21 - Caracterização da amostra da pesquisa quantitativa (parte 1) 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Figura 22 - Caracterização da amostra da pesquisa quantitativa (parte 2) 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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Analisando o indicador de “Banco Inovador” (Figura 23), as variáveis “visão de mercado” 

e “relevância da inovação” tiveram percentuais elevados de concordância dos 

colaboradores, com valores agrupados de 73% e 95% respectivamente, afirmando que a 

empresa é uma marca reconhecida no mercado como inovadora. A pesquisa também 

revelou destaque para produtos e serviços inovadores que foram lançados nos últimos 

cinco anos como: o aplicativo do banco de acesso à conta corrente, aplicativo 

desenvolvido que faz transferências entre contas a partir dos dados do contato da agenda, 

iniciativa inovadora lançando agências bancárias digitais que contam com horário 

estendido, atendendo entre 6 horas da manhã e meia noite, solução de teclado que se 

conecta a outros aplicativos como o whatsapp, a parceria com startups, entre outros.  
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Figura 23 - Indicador Banco Inovador 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

O indicador do “Processo de Inovação” (Figura 24), identifica que a variável “processo 

interno”, juntamente com as variáveis “orçamento” e “parcerias para inovar”, reconhecem 

levemente que há um processo de inovação estruturado na empresa em parceria com 

empresas externas, reconhecido pela maioria dos integrantes da pesquisa, ou seja, os 

valores agrupados ficam acima de 50% (concordam bastante ou totalmente), porém a 

variável “estrutura para inovar”, ficou bastante dividida em relação a haver um 

departamento específico de inovação na empresa.  

Figura 24 – Indicador Processo de Inovação 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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O indicador de “Pessoas” (Figura 25), exibe por meio das variáveis “ambiente de 

trabalho”, acima de 50% concorda bastante ou totalmente e “incentivos para inovar”, com 

70% de concordância, que o banco vem transformando o clima das equipes tornando o 

ambiente mais propício à inovação. A pesquisa mostrou por meio da variável “inovações 

de valor” que o ambiente de trabalho e o dress code foram considerados relevantes. Porém 

a variável “organização das equipes” indica que há oportunidades de integração entre as 

equipes e na forma de distribuição.  

Figura 25 – Indicador de Pessoas 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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4.3. Analisar como as ações de inovação impactam os colaboradores 

 

Neste bloco, o intuito foi capturar como as ações de inovação implementadas pelo 

banco impactam os colaboradores da organização. Foi criado um indicador que buscou 

estudar os impactos da inovação relacionado a 3) Pessoas, ou seja, explorando a 

organização das equipes que trabalham com inovação, o ambiente de trabalho e seus 

respectivos incentivos.  

Foram observados três aspectos nas entrevistas, que serão detalhados na sequência 

deste trabalho, sendo classificados como varáveis: i. organização das equipes: como estão 

divididas e alocadas as equipes nas áreas pesquisadas; ii. ambiente de trabalho: avaliar 

como está estruturado o ambiente de trabalho na organização; iii. incentivos para inovar: 

aborda a forma com que a empresa valoriza as iniciativas de inovação, por meio de 

premiações envolvendo valores financeiros ou não financeiros. 

 

4.3.1. Organização das Equipes 

 

Nos questionários, os entrevistados foram unânimes em afirmar que não há uma 

cultura de inovação que permeie todas as áreas da empresa. Houve diferentes percepções 

sobre como estão estruturadas as equipes para focar em inovação. Os processos do banco 

estão focados em inovações incrementais e fechadas, principalmente nos canais de 

distribuição e, nesse caso, o banco apresenta áreas apartadas e específicas, algumas delas 

com diretorias próprias.  

As equipes não estão organizadas de forma a gerar inovações disruptivas, 

desenvolver ideias para revolucionar o mercado, criar novos produtos e serviços em que 

os clientes já não tenham acesso. A empresa entende que precisa buscar novos caminhos 

para fazer inovações que não sejam apenas incrementais, porém há um caminho longo a 

ser percorrido, pois é necessário que, primeiramente, os gestores estejam preparados para 

uma nova forma de pensar em inovação e as equipes estejam capacitadas e sejam 

estimuladas a inovar pensando em criar produtos ou serviços que solucionem problemas 

de clientes, pois é assim que os novos entrantes fintechs ou bigtechs vêm direcionando 

seu pensamento. 

O banco, sabendo desse desafio, já iniciou sua jornada, promovendo algumas 

mudanças na forma com que as equipes estão estruturadas. A Área de Tecnologia, por 

exemplo, foi buscar inspiração em empresas de mercado de tecnologia, analisando como 
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essas empresas vêm se estruturando para dar mais dinamismo e velocidade no 

desenvolvimento de projetos de sistemas. Com isso, a empresa transformou radicalmente 

a forma de estruturação de suas equipes, introduzindo novas metodologias e passando a 

atuar em um novo modelo, por comunidades, onde são segregadas em squads 

responsáveis por setores de uma grande esteira de projetos. Esse modelo proporcionou 

segregar squads por área de negócios, o que tornou as entregas de projetos muito mais 

relevantes e direcionadas aos problemas mais críticos da empresa.  

Seguindo a Área de Tecnologia, algumas áreas de produtos também passaram a 

adotar esse modelo, com algumas modificações, mas com o mesmo princípio de implantar 

uma metodologia de trabalho, juntar equipes de negócios distintos e realizar entregas por 

sprints quinzenais. Um dos exemplos que foi citado, refere-se à área de cartões de crédito, 

em que as squads são compostas por colaboradores das áreas de cartões, área de crédito, 

fraudes, marketing e engenharia de dados.  

Contudo, também há percepção dos entrevistados, de que já existem algumas 

equipes apartadas pensando em inovação, porém aqui já se referindo à inovação como 

um processo mais aberto e disruptivo. Há duas iniciativas em andamento com o objetivo 

de criar novos produtos inovadores para o mercado. As equipes responsáveis por estas 

frentes estão apartadas e focadas em criar processos totalmente novos, buscando se 

aproximar do formato de trabalho com que as startups funcionam.  

Assim, a dinâmica das atividades tende a mudar, tanto na velocidade como na 

forma de trabalho, que busca fugir das burocracias e procura soluções que efetivamente 

tragam valor ao cliente. O perfil dos profissionais também muda, não basta só saber dos 

negócios, mas é preciso conhecer tecnologias, o que essas tecnologias podem oferecer e, 

principalmente, como podem auxiliar na busca para melhorar a satisfação dos clientes. 

 
 

4.3.2. Ambiente de Trabalho 

 

Toda empresa que busca inovação, precisa investir nos seus colaboradores e 

também no ambiente de trabalho. Os entrevistados contam que o banco sempre buscou 

investir em ambientes de trabalho que favorecessem a boa convivência e a fluidez das 

atividades. Há três anos a empresa vem investindo na mudança de leiautes dos ambientes 

de trabalho, trazendo ambientes muito mais propícios a promover uma cultura inovadora, 

que inclui mobilidade, onde nenhum colaborador possui lugar fixo e, com isso, 
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promovendo a integração entre as equipes. Esses novos ambientes possuem salas de 

descompressão, arquibancada para reuniões com equipes grandes, salas fechadas para 

videoconferência, sala de jogos com videogames, mesas para reuniões rápidas espalhadas 

nos andares, paredes próprias para comunicação visual, copas equipadas com máquinas 

de café e refrigerador, entre outros itens.  

Além do ambiente de trabalho, os entrevistados também citaram que a empresa 

mudou radicalmente seu dress code, algo inédito para uma empresa muito tradicional do 

sistema financeiro, trocando o terno e gravata de seus executivos para um traje muito mais 

leve e casual. Essa mudança traz um outro propósito muito importante, que é de libertar 

o colaborador para o pensamento criativo, contribuindo para a inovação do banco.  

Um dos entrevistados explicou que o banco há 10 anos possuía o pensamento 

cartesiano, mas agora está mudando sua forma de ver as pessoas, cultuando a diversidade, 

reescrevendo seu dress code, buscando colocar realmente o cliente no centro, mudando 

sua forma de pensar. Os executivos tiraram as gravatas e estão aprendendo a lidar com o 

público mais jovem, aquele que também está presente nas startups e que já possuem o 

mindset de inovação. 

 

4.3.3. Incentivos para inovação 

 

Nas entrevistas, não foi identificado nenhum tipo de incentivo financeiro 

específico para inovação. As iniciativas possuem como fator motivador a redução de 

custos com eficiência nos processos de inovação incremental e o cumprimento de metas 

estabelecidas pela automação de processos.  

Um dos fatores impeditivos de direcionar incentivos financeiros específicos para 

iniciativas de inovação é a centralização do orçamento e de seu processo decisório no 

comitê executivo da organização. Para a descentralização e o incentivo orçamentário em 

projetos de inovação ocorrerem, é preciso que a organização estabeleça indicadores claros 

e tempestivos para que cada gestor tenha a decisão em suas mãos, exigindo menor 

racionalidade para aprovação e mais apetite a risco em projetos disruptivos.  

Porém, como forma de incentivo à inovação dentro do banco, o principal objetivo 

tem sido a transformação de sua cultura. Recentemente a empresa lançou seu propósito 

de apoiar o poder de transformação das pessoas. Com isso, reafirma que o cliente está no 

centro de tudo e que precisa criar serviços e produtos que gerem valor para ele e para os 

acionistas, o que no mercado financeiro não era uma realidade tal preocupação.  
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Outros incentivos, talvez intangíveis à primeira vista, como a iniciativa de criação 

de um coworking, novos leiautes de trabalho, treinamentos focados em novas 

metodologias, toda agenda de transformação de tecnologia, também foram sinalizados 

nas entrevistas.  

Com isso, um novo horizonte de estímulos passa a ser discutidos na organização, 

ou seja, não basta estabelecer uma métrica de receita e lucro para definir o sucesso dos 

times, mas a condução dos projetos de inovação com a ótica da colaboração, a qualidade 

de sua implementação e o resultado financeiro dos projetos conforme planejado são novas 

métricas que o banco precisa passar a avaliar e são processos que diferem das áreas 

comuns e tradicionais do banco.  

 

4.4. Comparar as percepções dos executivos entrevistados com a dos 

colaboradores que responderam à pesquisa 

 

Realizadas as etapas 2 e 3 desta pesquisa, foram coletados os dados na abordagem 

qualitativa com as entrevistas semiestruturadas dos executivos, que chamaremos de 

Grupo 1 e uma abordagem quantitativa por meio da pesquisa survey, que chamaremos de 

Grupo 2.  

As opiniões foram sintetizadas e divididas em três quadros, comparando-se as 

opiniões do Grupo 1 e do Grupo 2, em relação aos três indicadores criados: I) Banco 

Inovador – identificar a opinião dos grupos em relação à imagem de banco inovador 

perante o mercado e os clientes; II) Processo de Inovação – identificar como está 

organizado o processo de inovação nas áreas de tecnologia, operações e negócios; III) 

Pessoas – analisar como as ações de inovação impactam os colaboradores. 

A análise do Quadro 8, apresenta o comparativo referente ao indicador I, em que 

se identificou que os dois grupos concordam que o banco é visto pelo mercado como 

empresa inovadora. O Grupo 1 relata que o banco trouxe para o mercado inovações 

pioneiras na história da tecnologia bancária.  

O Grupo 1 entende que a inovação é algo muito importante para a empresa, porém 

inovações incrementais e acreditam que a empresa deve mudar esse cenário mais 

rapidamente, pois corre riscos de perder sua capacidade de gerar produtos e serviços mais 

adequados aos clientes, que aumentam o nível de satisfação. Já o Grupo 2, entende que 

as inovações são muito importantes e que a empresa as valoriza por meio de diversas 

ações. 
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Foram citados exemplos de inovações implementadas nos últimos 5 anos, nas 

quais o Grupo 2 destacou as mesmas que o Grupo 1 como: App, aplicativo de 

transferência, Agência Digital, teclado whatsapp, parceria startups, porém o Grupo 1 

ainda citou exemplos de inovações como: saque biometria, cartão com chip, código 

transações internet, agências com horários diferenciados, etc., mostrando que os 

executivos possuem uma visão mais estratégica de como a empresa tem se projetado para 

o mercado. 
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Quadro 8 - Comparativo das opiniões Grupo 1 e Grupo 2 para Indicador I 

 
Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

O comparativo de opiniões referente ao indicador II (Quadro 9), exibe duas 

variáveis divergentes, uma delas é a estrutura do processo interno de inovação, que os 

executivos entrevistados entendem que não há um processo estruturado que permeia a 

organização. Não há uma área de governança responsável por implementar uma cultura 

de inovação em toda a empresa. Cada diretoria tem buscado sua forma de inovar e criar 

suas próprias metodologias, mesmo que em parceria com outras diretorias, mas iniciativas 

isoladas. 

A outra variável que apresentou divergência é parcerias para inovar, pois enquanto 

os colaboradores enxergam que a empresa faz parcerias com startups e outras empresas 

de tecnologia, para os executivos entrevistados a iniciativa não passa de uma grande 

parceria, mas como aprendizado para gestão de equipes, melhoria de processos e mais 

conexão ao ecossistema de empreendedorismo. 

Há uma clara divergência de opiniões nas quais os executivos estão caminhando 

para uma visão de estruturas apartadas para inovar e os colaboradores entendem que 

deveríamos ter uma visão de inovação na empresa como um todo. Os executivos ainda 
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não estão vendo valor na parceria do banco com o espaço de stratups, mas os 

colaboradores entendem ser algo inovador. 

 

Quadro 9 - Comparativo das entrevistas vs pesquisa - Indicador II 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

O comparativo de opiniões referente ao indicador III (Quadro 10) mostrou duas 

variáveis com divergência de opiniões.  

O Grupo 1 acredita que embora o banco tenha iniciado um processo para melhoria 

de inovação no banco, há equipes estruturadas da melhor forma e que o ambiente de 

trabalho esteja favorecendo o surgimento de ideias para inovação e integração entre as 

equipes. Porém, na opinião do Grupo 2, isto ainda não vem acontecendo, o que pode gerar 

expectativas diferentes para os níveis de gestão e colaboradores.  

A outra variável foi a de incentivos para inovação, onde há uma convergência para 

os incentivos de inovação, porém ainda não há incentivos para inovações disruptivas, não 

há inovações onde os colaboradores tenham tempo livre para criar.  
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Quadro 10 - Comparativo das entrevistas vs pesquisa - Indicador III 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

 

4.5. Discussão  

 

Nesse bloco é apresentada a discussão entre o diagnóstico coletado por meio das 

entrevistas dentro do banco, por meio de pesquisa survey aplicada a colaboradores e o 

referencial teórico apresentado neste trabalho. Quando analisado o conceito de inovação 

dentro do banco, pode-se resgatar Monaco (2015), Janasz (2010) e Da Rin e Penas (2015), 

os quais defendem que inovar torna-se primordial para a sustentabilidade das empresas, 

visto que o potencial de inovação de uma empresa irá gerar vantagens competitivas a 

médio e longo prazo, elevação da produtividade, do lucro e do potencial de 

internacionalização, contudo, é observado que o banco ainda não reconhece a necessidade 

de extrapolar além de suas fronteiras para desenvolver-se e crescer mercados. Nota-se 

que, o banco se reconhece como uma organização de sucesso em inovação, mesmo que 

focada nos processos incrementais ou até mesmo de expansão dos seus canais de 

distribuição e à inovação. Os produtos lançados recentemente foram caracterizados como 

inovações importantes nas entrevistas e na pesquisa, pois trouxeram uma nova 

experiência a seus clientes, simplificando processos já existentes. Porém, Christensen 
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(1997) caracteriza essas iniciativas como inovações de sustentação, pois são aquelas que 

contribuem para a melhoria de um produto ou serviço já existente no mercado.  

O banco movimenta-se para iniciativas de maior abertura como mencionado nas 

entrevistas, pois a armadilha de não se abrir e deixar de desenvolver o mercado significa 

abrir a oportunidade para seus concorrentes assim o fazerem, ou seja, posicionar-se como 

um fast-folow pode trazer riscos irreversíveis. O reconhecimento desse fato pode ser 

observado como senso comum nas entrevistas, pois as startups já incomodam e 

preocupam, despertando no banco a busca por metodologias, ferramentas e competências 

em geral para novos processos de inovação.  

O processo de inovação dentro do banco é praticado, conscientemente, de forma 

incremental, sendo esta, a modalidade que a empresa conhece e sabe praticar, pois 

entende que inovações disruptivas requerem outro ambiente, outras ferramentas e apetite 

a riscos. Porém, o banco tem buscado atuar em frentes específicas no sentido de tornar-

se mais permeável, com iniciativas mais voltadas para o modelo inbound com foco em 

trazer conhecimento e competências que o banco ainda não possui, sendo a iniciativa da 

criação de um coworking para abrigar startups uma delas, pois, embora não traga nenhum 

projeto real de inovação em parceria, ele viabiliza uma aproximação com novas 

organizações do lado de fora das fronteiras do banco. Esse movimento conversa 

diretamente com o que Tidd, Bessant e Pavitt (2005) defendem em seu modelo, avaliar 

todos os cenários, internos e externos, a procura de inovação como oportunidade de 

melhoria mediante pesquisa ou solicitação clientes.  

Chesbrough (2003), está alinhado com as ideias de Tidd, Bessant e Pavitt (2001), 

concordando que processos tecnológicos de organizações externas, contribuem para a 

redução dos custos de desenvolvimento, dos riscos de entrada no mercado e do tempo de 

desenvolvimento de um novo produto. Isto resolve o problema de muitas empresas que 

não possuem orçamento nem as competências necessárias para responder às necessidades 

do mercado, o que é uma situação natural em diversas indústrias. Contudo, observa-se 

nas entrevistas a falta de preocupação com uma possível escassez de recurso, seja 

orçamentário ou de competências. Ainda não foram identificados incentivos claros para 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços financeiros, pois, além do fato de o 

mercado financeiro brasileiro ser muito regulado, o que cria uma forte barreira de entrada 

a inovações disruptivas, o banco coloca-se estrategicamente como um fast-folow, 

justificando um atraso no processo de abertura da organização.  
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As práticas de inovação do banco estão direcionadas a iniciativas departamentais 

e de melhoria de processos, contudo, é possível afirmar que os conceitos de inovação em 

parceria externa já permeiam o banco e algumas práticas foram identificadas, mas como 

iniciativas embrionárias (sandbox), o que é natural dado o receio de levar o banco a uma 

dependência das capacidades dinâmicas de empresas externas à organização.  

A inovação em bancos tem sido um processo de desenvolvimento constante, cujo 

resultado são inovações incrementais por meio de novos produtos, serviços, processos ou 

mudança do modelo de negócio, significando que uma inovação não precisa 

necessariamente ser uma grande mudança para o mundo ou para o setor (HOBE; ALAS, 

2015). 

No que diz respeito a práticas inovação em parceria, pôde-se observar que uma 

parte do banco já passa a sofrer mudanças em seus processos, dado que as áreas de canais 

estão centralizadas e operando com desenvolvimento Ágil, além do surgimento de áreas 

direcionadas para estudar assuntos como blockchain e outras tecnologias escaláveis, áreas 

de processos e metodologias com foco em expandir disciplinas do Ágil, Lean e Design 

Think, enfim, diversas ações que ajudam a provocar as mudanças necessárias para tornar 

as fronteiras da organização mais permeável. Segundo Taurion (2016), os bancos 

tradicionais comerciais sofrem grande ameaça com o surgimento da tecnologia do 

blockchain, moedas digitais trazem grandes riscos a todo o setor financeiro, 

Porém, tudo isso ainda é um movimento pequeno diante da necessidade de se 

migrar para inovação disruptiva, pois requer que a organização reconheça que não possui 

todos os conhecimentos e competências para alcançar sucesso com inovação, exigindo 

que elas demandem conhecimento de terceiros, criando assim uma combinação de alta 

qualidade entre todos os envolvidos de acordo com Brown e Eisenhardt (1995).  

O banco adota um movimento conservador, mesmo sabendo dos benefícios das 

inovações disruptivas e em parceria, mas o mercado muito regulado e o excesso de ativos 

para inovação, sustentados pelos bons resultados financeiros, impedem o banco de 

realizar um movimento radical, entendendo que ser um seguidor das novas tecnologias e 

observar empresas de tecnologias como as startups, de perto, o deixará menos vulnerável.  

Contudo, a estratégia de manter as iniciativas de criação de produtos inovadores 

das áreas de Canais, internamente, não é necessariamente a melhor estratégia, pois 

embora não estejam ligadas a startups, deparam-se com as mesmas burocracias internas 

como discussão de priorização de projetos, o que tem levado ao atraso do lançamento do 

projeto. 
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 Além disso, esse o movimento de transformar a inovação no banco, exigirá 

transformação institucional e não apenas na sua forma de operar em algumas áreas, a 

transformação atravessa toda a empresa, exigindo dos gestores uma mobilização dos 

times para que essa mudança aconteça. O grande desafio da gestão da inovação é como 

transformar as organizações nas quais prospere o comportamento inovador, reconhecendo 

as pessoas como seu principal ativo, dado que a inovação está cada vez mais ligada ao 

trabalho em equipe e à criatividade (TIDD, 2001). A gestão do conhecimento tem a 

incumbência de criar ideias e conceitos nas organizações que são agregados em 

tecnologias, produtos e serviços que atendem às demandas dos clientes e da sociedade. 

Os novos conhecimentos passam pela divulgação na organização e no ambiente externo, 

mantendo um processo de inovação contínua gerando vantagem competitiva sustentável 

e duradoura (NONAKA et al., 2000). 

Os processos e ações identificados nas entrevistas não acham correspondência 

com as etapas descritas, pois não existe um senso de urgência e nem de mobilização por 

intermédio de um projeto, mas sim ações isoladas de experimentação, e não se observa 

um senso institucional de que tais experimentações devem ser expandidas dentro do 

banco, inviabilizando um movimento de institucionalização.  

Dessa forma, gerenciar processos de colaboração entre times, processos de 

inovação colaborativos e criação de novos conhecimentos nas pessoas permitirão que as 

equipes envolvidas obtenham as competências para trabalhar de forma aberta, e que a 

organização se beneficie de forma plena do processo de inovação. Brown e Eisenhardt 

(1995) entendem que a boa comunicação entre os agentes de inovação, acarretará na 

evolução do desempenho das equipes, o que quer dizer que quanto melhor o alinhamento 

interno e externo, melhores sucedidos serão os produtos desenvolvidos.  

Algumas organizações, para cobrir a lacuna entre o que se espera como inovação 

disruptiva e a realidade, têm adotado a estratégia de criar unidades de negócios de 

inovação no sentido de eliminar todas as barreiras até então discutidas. Essas unidades 

criam serviços e produtos por meio de práticas de colaboração e cocriação com seu 

ecossistema e têm a missão de levar isso para sua organização matriz (GIANIODIS et al., 

2014).  

Contudo, a criação e patrocínio de um coworking, não se caracteriza nesse caso, 

pois não é uma unidade de negócio do banco, mas sim um coworking, que abriga diversas 
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startups e promove a aproximação do banco com as novas formas de negócios, diferentes 

tecnologias e competências de times.  

 Com isso é possível concluir que o banco ainda não se apropria dos benefícios da 

inovação em parceria com outras empresas, mesmo entendendo quais são e o que estes 

trariam para organização, porém mesmo de forma lenta e pontual, caminha no sentido de 

experimentar o processo de troca de conhecimento, competência e práticas de inovação, 

sugerindo que, mesmo que longo, já inicia o caminho para implementação da inovação 

disruptiva. Johannessen e Olsen (2009) argumentam que, a inovação é o recurso mais 

estratégico para as empresas e indicam que a inovação deve ser vista também como uma 

atividade externa, mais ampla, em que os processos de informação externos 

desempenham um papel importante para o potencial inovador da empresa. 

Por fim, com o objetivo de responder à questão de como está estruturada o 

processo de inovação dentro de um banco e quais suas implicações em seus processos, 

podemos afirmar, neste caso de estudo único, que o banco foi, durante anos, pioneiro de 

inovações da tecnologia bancária e inovações incrementais de processos, que trouxeram 

muitos resultados financeiros. Porém, o cliente agora está no centro das atenções e o 

banco tem consciência da necessidade de abrir-se e relacionar-se com o ambiente 

inovativo do lado de fora das fronteiras. Está buscando fazer parte desse novo contexto e 

por meio de ações pontuais, treinamentos, metodologias de trabalho e iniciativas fora de 

suas fronteiras, o banco avança no sentido da criar sua cultura de inovação para mudar 

seus processos e extrair maior valor das iniciativas.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Estudar sobre inovação é algo instigante e desafiador. O cenário estudado nesse 

trabalho refere-se ao sistema financeiro, um dos setores que mais vem sofrendo com as 

mudanças tecnológicas e com o surgimento de novos concorrentes, as fintechs como 

Nubank, XP, GuiaBolso, entre outras e as grandes empresas de tecnologia, as chamadas 

bigtechs como Facebook, Apple, Microsoft, Google e Amazon.  

O objetivo geral e os objetivos específicos desse trabalho foram atingidos por 

meio do estudo de caso de um banco de varejo multiproduto, onde foi analisado como 

está estruturado o processo de inovação no banco. As principais conclusões desse trabalho 

foram relatadas buscando alinhar aos objetivos propostos. 

As áreas de Tecnologia, Operações e Negócios, foram as grandes responsáveis 

por trazer o banco ao patamar que se encontra hoje, um banco inovador e pioneiro na 

tecnologia bancária. Porém, foi identificado que o processo de inovação não está 

estruturado de forma uniforme na empresa, pois cada área possui suas técnicas, 

metodologias e meios de buscar melhorias que se confundem com inovações.  

O processo está estruturado de forma que áreas de Negócios e Operações avaliam 

inicialmente seus processos, criando uma lista de necessidades que envolvem melhoria 

de processos ou criação de novos produtos, quando então envolvem a área de Tecnologia 

para discussão de caminhos a seguir. Os valores de retorno sobre os investimentos são 

calculados e então são priorizados os projetos de acordo com critérios de maiores retornos 

ou riscos regulatórios. A área de Tecnologia está organizada em modelos de 

comunidades, onde há esquadrões (grupo de pessoas) que são responsáveis por cada etapa 

de um processo de desenvolvimento de solução. Embora esse processo tenha gerado 

melhorias na forma que os projetos vêm sendo conduzidos, ainda há melhorias a serem 

implementadas nas plataformas de desenvolvimento das aplicações, pois o banco corre o 

risco de não realizar as mudanças necessárias que os clientes exigem. Os clientes possuem 

muitas informações à disposição sobre produtos e serviços que lhes interessam, com isso, 

se informam, avaliam as opções, comentam nas redes sociais e realizam compras online, 

estando cada vez mais conectados, informados e empoderados. Esse novo consumidor 

compara serviços e busca as melhores experiências que atendam suas necessidades de 

forma rápida e encantadora. Por isso, o banco precisa urgentemente apartar equipes que 

tenham total liberdade em resolver problemas atuais dos clientes e equipes para criar 
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novas experiências aos clientes buscando-se inspiração no mercado das startups e 

bigtechs. Precisamos ser ágeis como o Google, proporcionar uma experiência fantástica 

como a Apple e entender das necessidades dos clientes como a Amazon (CI&T, 2018). 

Os executivos entrevistados, acreditam que a empresa é uma marca inovadora, 

pois sempre se destacou no mercado por diversas inovações que trouxe ao setor de 

tecnologia bancária. Destacamos implementações como caixas eletrônicos de 

autoatendimento, cartões com chip, saques por biometria, internet banking, cartão de 

segurança para a internet banking, entre outras. Nas entrevistas realizadas com os 

executivos, foi possível verificar também inovações recentes, que mudam a experiência 

dos clientes com App do banco, aplicativo de transferência, Agência Digital, teclado 

whatsapp e projeto de parceria com startups. A inovação é uma prioridade para a 

empresa, porém ela se coloca com uma seguidora de inovações de empresas de tecnologia 

como as startups e as bigtechs. Há grande necessidade de se aventurar em inovações 

disruptivas para que não fique apenas à margem das grandes empresas de tecnologia e 

possa ser ultrapassado na busca pela preferência dos clientes. O banco poderia estruturar 

uma pesquisa para buscar feedback de seus clientes constantemente, pois é assim que as 

startups fazem, colhem feedbacks constantes e melhoram seu produto a cada dia. 

A organização do processo de inovação, inicia-se com as Áreas de Negócios e 

Operações realizando um processo interno de discussão de prioridades para o exercício 

anual, onde relacionam todos os objetivos estratégicos da área com seus respectivos 

retornos financeiros. Na sequência há o envolvimento da área de Tecnologia para uma 

consultoria de melhor solução a ser desenvolvida. A área de Tecnologia fará o 

planejamento das atividades, utilizando-se de sua estrutura organizada por comunidades, 

onde esquadrões são selecionados para o desenvolvimento de cada etapa do processo. 

Esse processo tem amadurecido trazendo muitas eficiências e melhorias no 

desenvolvimento de projetos, porém ainda é tido como um projeto muito moroso e 

inflexível, dada a quantidade de reuniões e envolvimento de executivos para o início dos 

projetos, o que torna a empresa mais vulnerável para o desenvolvimento de produtos que 

satisfaçam as necessidades dos clientes, cada vez mais exigentes. O banco poderia 

estruturar uma equipe de inovação que fosse responsável por coletar e analisar todas as 

iniciativas pela empresa, identificando iniciativas promissoras e disruptivas, que 

poderiam ser levadas aos executivos para análise. 
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O banco vem mudando o mindset para gestão das pessoas e tem provocado 

mudanças realmente disruptivas na forma de organizar suas equipes, passando a trabalhar 

em modelos multifuncionais e integrando áreas de negócios, crédito, fraudes e engenharia 

de dados, por meio de alocação no mesmo espaço físico. Os ambientes de trabalho 

mudaram passando a ter mais inspirações para criatividade e espaços para discussão de 

ideias juntamente com um dress code muito mais suave, trocando o terno e a gravata por 

algo mais casual e informal, deixando o colaborador mais à vontade e empoderado para 

expor suas ideias. Esse processo vem trazendo muitos avanços na forma das pessoas 

pensarem e agirem com muito mais autonomia, buscando um mindset diferente, que o 

banco tanto precisa. Há oportunidade para os gestores buscarem maiores fontes de 

inspiração, pois os colaboradores estão conectados com o mundo das inovações e se não 

forem estimulados da maneira correta e instigados a buscar novos propósitos para suas 

atividades, a tendência de buscarem outras empresas que atinjam esses objetivos. 

Comparamos as opiniões de executivos e colaboradores que são os responsáveis 

pela mudança real dos processos do dia a dia. Quando comparadas as opiniões, é nítida 

distância entre a visão estratégica dos dois grupos. Os colaboradores estão focados em 

seus processos internos para ganhos de eficiência, procedimentos repetitivos e 

cumprimento de metas, por isso não conseguem sair do processo vicioso da rotina que 

tanto os consome. Os executivos, por sua vez, sabem dos desafios, possuem grande 

clareza das ameaças e dos diferenciais que a empresa possui para passar por essa grande 

jornada, ou seja, sabem onde está e onde se deve chegar, porém não tem muita clareza de 

como alcançar esses objetivos. A empresa precisa buscar uma forma de melhorar a 

comunicação entre os executivos que tomam as decisões estratégicas e os colaboradores 

que executam a ações, pois dessa forma poderão construir uma cultura voltada para 

inovação com o mindset que vigora nas novas empresas de tecnologia que estão 

revolucionando o mundo pela forma de realizar experiências encantadoras, as startups. 

Como estudos futuros, é recomendável que haja uma investigação mais 

aprofundada de como funcionam os processos de inovação das startups e das bigtechs 

como o Google, Apple e Amazon, entre outras empresas de tecnologia. Fazer uma 

comparação com maior profundidade dos processos de inovação entre empresas de 

tecnologia de diferentes setores, identificando como iniciativas privadas e 

governamentais podem se apoiar para gerar maior valor ao mercado de tecnologia 

brasileiro, pode trazer um modelo conceitual para criação de ecossistemas de inovação, 
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conectando grandes organizações, startups, fundos de investimento, universidades e 

órgãos públicos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA - QUESTIONÁRIO 

 

 

Bloco I – Indicador de Banco Inovador 

 

1) Em sua opinião essa empresa se destaca no mercado por ser inovadora? 

(variável: visão do mercado) 

2) Qual a importância de inovação para esta empresa? (variável: relevância da 

inovação) 

3) Poderia citar um exemplo de inovação (de qualquer tipo) surgida na empresa nos 

últimos cinco anos? (variável: inovações de valor) 

 

Bloco II – Indicador de Processo da Inovação 

 

4) Você entende que há um processo de inovação estruturado na empresa? 

(variável: processo interno) 

5) Você entende que existe um departamento na empresa voltado à inovação? 

(variável: estrutura para inovar) 

6) A empresa promove a inovação em parcerias com outras empresas como 

clientes, fornecedores ou concorrentes? (variável: parcerias para inovar) 

7) Há orçamento/recursos financeiros dedicados para iniciativas de inovação na 

empresa? (variável: orçamento) 

 

Bloco III – Indicador de Pessoas 

 

8) A organização das equipes contribui para a inovação? (variável: organização das 

equipes) 

9) Como o ambiente de trabalho contribui para o processo de inovação? (variável: 

ambiente de trabalho) 

10) Os colaboradores são incentivados para inovar nesta empresa? (variável: 

incentivos para inovação) 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIO SURVEY 

 

Classifique as afirmativas de acordo com a escala de intensidade, onde:  

1 - não concordo; 2 - concordo pouco; 3 - concordo; 4 - concordo bastante; 5 - concordo 

totalmente. 

 

Bloco I – Indicador de Banco Inovador 

 

1) Essa empresa se destaca no mercado por ser inovadora. (variável: visão do 

mercado) 

2) A inovação tem grande importância para esta empresa. (variável: relevância da 

inovação) 

3) Citar um exemplo de inovação (de qualquer tipo) surgida na empresa nos 

últimos cinco anos. (variável: inovações de valor) 

 

Bloco II – Indicador de Processo da Inovação 

 

4) Há um processo de inovação estruturado na empresa. (variável: processo 

interno) 

5) Existe um departamento na empresa voltado à inovação. (variável: estrutura para 

inovar) 

6) A empresa promove a inovação em parcerias com outras empresas como 

clientes, fornecedores ou concorrentes. (variável: parcerias para inovar) 

7) Há orçamento/recursos financeiros dedicados para iniciativas de inovação na 

empresa. (variável: orçamento) 

 

Bloco III – Indicador de Pessoas 

 

8) A organização das equipes contribui para o processo de inovação. (variável: 

organização das equipes) 

9) Ambiente de trabalho contribui para o processo de inovação. (variável: ambiente 

de trabalho) 

10) Os colaboradores são incentivados para inovar nesta empresa. (variável: 

incentivos para inovação) 

 
 

 

 


