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RESUMO 
 
 

A pesquisa teve como objetivo descrever, em duas empresas, como o tipo 

de estrutura organizacional influenciou a implementação de idéias internas para 

inovações. As nove dimensões utilizadas por Mintzberg (2003) foram a referência 

para o mapeamento das estruturas organizacionais e no que se refere ao 

processo de implementação de idéias para inovações, foram utilizados os estudos 

de Smith, Busi, Ball e Meer (2008). A presente pesquisa classifica-se como um 

estudo comparativo de casos, de natureza qualitativa e finalidade descritiva. 

(VERGARA, 2005) A influência da estrutura organizacional sobre a implementação 

de idéias internas foi avaliada a partir da análise de temas, ligados à estrutura 

organizacional, e cuja ocorrência foi percebida nos relatos de colaboradores que 

acompanharam o desenvolvimento das duas inovações. Em especial procurou-se 

verificar se as menções a esses temas sugeriam apoio ou bloqueio ao processo 

de implementação de idéias. O mapeamento das estruturas organizacionais 

mostrou que a empresa 2 utiliza “gerentes integradores” para ligar seus diversos 

setores, exerce preferencialmente “supervisão direta” como forma de coordenar 

tarefas e coloca “grande ênfase em procedimentos de padronização de processos 

de trabalho”. Tais características sugerem uma estrutura organizacional mais 

rígida, apresentando, assim, menor organicidade quando comparada à empresa 1. 

Esta, por sua vez, utiliza “ajuste mútuo” e “padronização de habilidades 

profissionais” como formas preferenciais para coordenar tarefas o que indica uma 

estrutura organizacional mais flexível. Os resultados da pesquisa indicam que as 

características das estruturas organizacionais, nas duas empresas, não 

bloquearam a implementação de idéias. Em especial, os resultados da análise 

temática sugerem que as dimensões que contribuíram positivamente para a 

implementação de idéias nas duas empresas foram: “estrutura matricial”, “ênfase 

em especialização horizontal” e “descentralização seletiva”. A elevada ênfase da 

empresa 1 em especialização horizontal e a leve ênfase em especialização 

vertical são fatores apoiadores na implementação da idéia de inovação, enquanto 

na empresa 2 a especialização horizontal faz-se notar de forma moderada. Quanto 
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à descentralização seletiva, na Empresa 1, o colaborador afirma que uma 

centralização excessiva bem como a “filtragem” de informações pode desestimular 

a equipe que perde em autonomia e criatividade. O relato do colaborador da 

Empresa 2 também reforça a argumentação anterior por entender que o poder 

para a tomada de decisão deve ser compartilhado entre a direção, gerentes 

especialistas e demais colaboradores responsáveis pelo setor operacional. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 
CRIATIVIDADE.  IDÉIAS. 
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ABSTRACT 
 

The research addressed two basic topics: how organizational structure influences 

the execution of innovation´ idea. Mintzberg (2003) guided the first topic and Smith 

et al (2008) the second one. This is a qualitative case study. (VERGARA, 2005) 

The influence of organizational structure on innovation´s execution was studied 

from its occurrence in narratives from employees of two companies that 

accompanied the development of two innovations. In particular we sought to 

determine whether the references to these themes suggested support or blockage 

to the process of implementing ideas. Considering organizational structures, the 

studies showed that  company 2 uses "integrative managers" to connect its various 

sectors, employs preferentially "direct supervision to coordinate tasks and puts 

"great emphasis on procedures for the standardization of work processes." These 

features suggest a more rigid organizational structure, thus exhibiting lower 

organicity as compared to the company 1. This one, in turn, uses "mutual 

adjustment" and "standardization of professional skills" as a preferred way to 

coordinate tasks which indicates a more flexible organization. The survey indicates 

that the organizational structure ‘characteristics in both companies did not block 

the execution of innovation´s idea. In particular, the dimensions that contributed 

positively to accomplish the innovations´ idea execution were "matrix structure", 

"emphasis on horizontal specialization" and "selective decentralization." The high 

emphasis of company 1 on horizontal specialization and a slight emphasis on 

vertical specialization are factors that support the implementation of the idea of 

innovation, while in company 2 the horizontal specialization is present in a 

moderate level. As for selective decentralization in Company 1, their employees 

claim that information´ biases may discourage the team leading them to lose its 

autonomy and creativity. The employees of Company 2 also strengthens previous 

arguments since they understand that the power for decision-making must be 

shared between directors, managers, specialists and other employees accounted 

for operation execution. 

 
KEY-WORDS: INNOVATION. ORGANIZATIONAL STRUCTURE. CREATIVITY. 
IDEA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Empresas que buscam assegurar seu lugar no futuro têm a inovação como 

dimensão crucial. Esta busca pelo novo faz com que as empresas busquem 

agilidade na resposta ao desafio de criação de novos conhecimentos e na 

adaptação às situações de grandes incertezas.  

É preciso uma mudança no contexto: encarar o tempo como recurso e não 

como uma restrição. O administrador que planeja para depois executar terá de dar 

espaço ao empreendedor que age intuitivamente e depois justifica 

conceitualmente sua ação. Neste caso, a estratégia flui da ação, evitando que a 

estratégia formal se torne inibidora da inovação. Operar em tempo real significa 

que não há intervalo de tempo entre a identificação e a satisfação da necessidade. 

Significa delinear os projetos de inovação, executando-os para que o 

planejamento flua livremente.  

Vivemos a era do efêmero, da fluidez de alianças, com ênfase na 

velocidade, na pressão de tempo e escassez de recursos, em que a única 

vantagem sustentável é a capacidade da empresa de produzir idéias.  

Nesta conjuntura, a inovação é uma necessidade ou oportunidade? 

A inovação envolve a criação e aplicação de tipos diferentes de 

conhecimento. Contempla fazer melhor uso dos recursos disponíveis, e aqui 

incluiríamos a criatividade da força de trabalho da organização como uma forma 

diferenciada de criar riqueza propiciando que a empresa inove. A inovação é, 

atualmente, alavancada pela competição global e restringida por orçamentos 

menores. Acelerar a inovação está vinculado ao uso de informações e 

conhecimento para o desenvolvimento de um ambiente organizacional que 

suporte o processo de inovação de forma sistemática e eficiente.  

É essencial que as funcionalidades da estrutura organizacional estejam 

alinhadas às necessidades dos inovadores. As estruturas organizacionais, em 

termos bastante abrangentes, podem ser classificadas em orgânica e mecanicista. 

A orgânica apresenta maior propensão a mudanças. Flexibilidade, visão holística e 
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maior comprometimento na solução de problemas são características marcantes 

desse tipo de estrutura. Caracteriza-se também por hierarquia mínima e pouca 

especialização de funções, pela ausência de procedimentos rígidos e ênfase em 

comunicação e interações horizontais, pela descentralização, por intensa 

participação dos funcionários no processo de tomada de decisão e reações ágeis 

às mudanças do ambiente externo. Por outro lado, na organização mecanicista, a 

força de trabalho é percebida como parte integrante de uma engrenagem 

organizacional. Tal organização apresenta características quase que opostas 

àquelas mencionadas no parágrafo anterior.   

Em última análise, as organizações são confrontadas por duas 

necessidades que em geral são conflitantes entre si: liberdade e ordem. A 

liberdade emana da intuição e leva à criatividade. A ordem proporciona a 

eficiência. A liberdade traduz-se na descentralização. A ordem é representada 

pela regulamentação e integração de todas essas partes em ação comum 

harmônica, cujo objetivo é a centralização. As duas formas estruturais são 

essenciais, mas serão compatíveis entre si? Ou essas duas classificações 

representariam apenas os pólos de um amplo espectro de possibilidades de 

estruturas organizacionais? 

O estudo da inovação como campo científico apresenta uma forte tendência 

para o incremento e diversificação do conhecimento que amplia os limites 

tradicionais na superação dos desafios organizacionais. Atualmente, considerando 

que as ameaças e oportunidades são crescentes nos espaços empresariais, 

pensar nos impactos que podem afetar o futuro pode ser o diferencial que garanta 

o desenvolvimento sustentável. Muito ainda há que ser estudado para descobrir as 

variáveis incentivadoras e os atores organizacionais que possam fomentar a 

constituição de um ambiente de inovação. 

Segundo Damanpour (2006), é fundamental que as organizações consigam 

diferenciar os tipos de inovação às quais estão propensas para adequar a 

estrutura organizacional. Em geral, a literatura dominante sobre inovação 

apresenta um viés marcado pela busca de idéias geniais que resultem em 
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inovações com elevado grau de novidade em relação ao “estado-da-arte” do setor 

onde ela se aplica.  

Entretanto, a empresa deverá buscar uma visão sistêmica sobre a 

inovação, levando o processo para além das fronteiras de seu setor de P&D&E 

(Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia). Destaca-se a necessidade de criação 

de um ambiente propício em todas as suas instâncias e de maneiras de 

sistematizar o processo de inovação, difundindo-o por toda a empresa, de tal 

forma que permita a ocorrência de inovação contínua. Daí a necessidade de se 

estimular a ampliação de conhecimentos produzidos em outros contextos.    

A capacidade de antecipar, de saber enxergar nas ações de hoje as 

tendências de amanhã é fator vital para o alcance do desenvolvimento desejado. 

O exercício de produzir visões de futuro, de antecipar oportunidades emergentes e 

potenciais ameaças, indicar tendências e prioridades tem sido considerado 

fundamental para o sucesso do processo de inovação e para a promoção da 

competitividade.  

Ao contrário de se tentar determinar objetivamente os acontecimentos 

futuros, a ênfase recai sobre o aumento da capacidade de inovar para direções 

desejáveis de modo a dotar o presente de perspectiva estratégica para a 

construção do futuro.  

De onde vêm as boas idéias? O sistema de avaliação de idéias em etapas 

sucessivas, denominado funis de inovação é muito utilizado para avaliar propostas 

de inovação, mas não estimula os processos prévios à seleção, ou seja, a geração 

de idéias.  

Entretanto, as inovações se alimentam das boas perguntas feitas pela força 

de trabalho de uma organização, aquelas que enfocam principalmente paradoxos, 

dilemas, oportunidades ou dúvidas encontradas no trabalho cotidiano. Grande 

parte dessas contribuições tende a vir das “terminações nervosas” da 

organização. Vendedores, atendentes, personagens anônimos que, se 

estimulados, podem dar grandes contribuições, já que o contato com o mercado 

em “tempo real” se dá por meio deles. É imprescindível que a cúpula esteja 

envolvida com a avaliação e implementação das inovações de grande porte, mas 
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concentrar a geração de idéias apenas nos níveis gerenciais pode significar perda 

de oportunidades. 

Como então estimular as contribuições dos colaboradores em todos os 

níveis, em termos de idéias para inovações? Mais do que isso, como o desenho 

da estrutura organizacional pode facilitar a implementação dessas idéias? 

 

1.1. PROBLEMA DA PESQUISA 

Este estudo pretende responder à seguinte pergunta: 

             

Como o tipo de estrutura organizacional influencia o processo de implementação 

de idéias para inovações por parte da força de trabalho? 

 

1.2.  OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1. Objetivo principal 

O objetivo principal é identificar como o tipo de estrutura organizacional influencia 

o processo de implementação de idéias internas para inovações.  

  

1.2.2. Objetivos intermediários 

• Mapear e caracterizar o tipo de estrutura organizacional das empresas 

pesquisadas. 

• Descrever o processo de implementação de idéias internas para 

inovação. 

 

1.3. SUPOSIÇÃO DA PESQUISA 

A partir do referencial teórico e da experiência da pesquisadora, supõe-se que: 

A empresa cuja estrutura organizacional é mais orgânica favorece o processo de 

implementação de idéias internas para inovações.  
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1.4. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Pretende-se estudar duas empresas atuantes no Estado do Rio de 

Janeiro, principalmente no que toca a inovações que podem impactar o meio 

ambiente. 

Características tais como porte, idade (se entrante ou já madura), bem 

como posicionamento no mercado estão fora do escopo deste estudo.  

A pesquisa não se propõe a investigar novas abordagens para o 

desenvolvimento de produtos e/ou processos, mas sim tem como foco central 

estudar a relação entre o tipo de estrutura da organização e processo de  

implementação de idéias internas para inovação .  

No tocante à estrutura organizacional, o foco das atenções estará 

direcionado para nove parâmetros utilizados usualmente no projeto de uma 

estrutura organizacional, de acordo com MINTZBERG et. al. (2003, p.281). E 

quanto à implementação de idéias internas para inovação, as mesmas serão 

aferidas em termos de características como (i) tipo de inovação a que se 

destina (produto ou processo), (ii) grau de novidade da inovação (incremental 

ou radical), (iii) grau de implementação da idéia (não desenvolvida ou 

desenvolvida em inovação). 

 

1.5. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 

Inovadoras (Anpei) vem estimulando os investimentos e a adoção da inovação na 

indústria nacional. Composta por empresas com forte viés inovador, a entidade 

tem dedicado muitos esforços para tornar a conjuntura mais propícia aos 

investimentos da indústria nessa área.  

A terceira pesquisa de inovação do IBGE - Pintec, divulgada em 2007 e 

referente ao período 2003-2005, trouxe um conjunto de informações ricas e 

abrangentes sobre o esforço inovativo das empresas brasileiras. 

A taxa geral de inovação é o indicador mais utilizado para aferir o 

dinamismo tecnológico de um país e corresponde à relação entre o número de 
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empresas que realizaram alguma inovação em determinado período e o número 

de empresas do universo considerado. 

No período 2003 a 2005, das 91.055 empresas industriais brasileiras com 

dez ou mais pessoas ocupadas, 30.377 realizaram pelo menos uma inovação de 

produto ou processo, o que correspondeu a uma taxa de inovação de 33,4%. Essa 

taxa ficou muito próxima da encontrada para o período 2001 a 2003 (33,3%) e 

acima da apurada para o período 1998-2000 (31,5%). 

Considerando o tipo de inovação realizada pelas empresas industriais, à 

semelhança do que se observou nos dois levantamentos anteriores do IBGE, a 

taxa de inovação de processo (26,9%) no período 2003 a 2005 foi superior à taxa 

de inovação de produto (19,5%). Bastante abaixo de ambas situou-se a taxa de 

inovação de produto e processo (13,08%). 

Os resultados da Pintec corroboram a avaliação de que o processo de 

inovação no Brasil ainda é bastante limitado, refletindo o fato de que a maior parte 

das empresas industriais no país não atribui caráter estratégico à geração e 

aquisição de conhecimento para os seus negócios.  

Quanto ao principal responsável pela inovação, tanto as empresas 

nacionais como as estrangeiras apontaram ser a própria empresa, quando se trata 

de inovação de produto, e outras empresas ou institutos, no caso de inovação de 

processo. Esses resultados refletem as distintas características dos dois tipos de 

inovação, em particular o fato de que a tecnologia de produto guarda o diferencial 

da empresa em relação a seus concorrentes, o que induz a própria empresa a 

realizar esse tipo de esforço. A maior parte das inovações de processo representa 

modernização do processo de fabricação, dependendo do desenvolvimento 

dessas inovações por outras empresas ou institutos. 

As organizações bem-sucedidas no futuro são aquelas que já começaram a 

pensar de forma diferente. A criatividade é essencial para liberar o potencial da 

força de trabalho e da organização. (DE BONO, 1997, p.296).  Para De Bono 

(1997, p.25) a maioria das pessoas acredita que informações suficientes, sujeitas 

a uma análise competente e seguidas por uma tomada lógica de decisão, são 

suficientes – não havendo, portanto, necessidade de criatividade.  O autor reitera 
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que a mente somente pode ver aquilo que está preparada para ver. A análise de 

dados irá capacitar o analista a selecionar, de seu repertório de antigas idéias, 

uma que se encaixe na situação. Mas ela não irá produzir novas idéias. Se o que 

se busca é uma idéia realmente nova, torna-se necessário iniciá-la na cabeça, 

com criatividade, e então verificá-la em relação aos dados. 

Inserido neste contexto o presente trabalho busca ampliar o escopo de 

investigação da criatividade para inovação nas empresas.  Propõe um modelo 

conceitual (framework) integrado que organiza as principais dimensões de análise 

relativas ao tipo de estrutura organizacional e as idéias para inovação. Tal modelo, 

apresentado no capítulo 3 - tópico 3.3.1. “definição e operacionalização das 

variáveis da pesquisa” - é de grande importância para a etapa empírica desta 

pesquisa e será usado como referência, para um estudo mais detalhado de como 

estas variáveis estão relacionadas. 

É crucial para a área de administração empresarial e para a disciplina de 

gerenciamento de projetos, em particular, a identificação de formas de lidar com 

as inerentes tensões por que passam as organizações no processo de proposição 

e implementação de idéias para inovação. A prática de gerenciamento de projetos 

tem evidenciado - em seminários e papers - a carência de estudos em que seja 

investigada a temática da influência da estrutura organizacional na implementação 

de projetos no âmbito das organizações. Este trabalho pretende encorajar o 

debate bem como delinear algumas considerações acerca deste desafio.  

Adicionalmente, as implicações desta pesquisa poderão contribuir não 

somente para desmistificar o papel da criatividade nas organizações, mas trazer 

resultados potencialmente válidos para que pesquisadores e profissionais 

atuantes em gerenciamento de projetos, gestores, empreendedores, bem como 

formuladores de políticas de incentivo ao desenvolvimento político e econômico 

possam discutir ações e propor projetos nessa área. 

Por fim, tendo em vista tal desafio, pode-se assegurar o potencial do 

trabalho em contribuir para o amadurecimento teórico e à capacidade de leitura da 

realidade exigidos pelo tema da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O conhecimento, ao lado da incerteza, força as empresas a 

alterarem radicalmente sua estrutura organizacional ao longo do 

tempo.  É preciso ter a coragem de formular soluções inovadoras 

para questões inéditas. 

 

MICKLETHAIT, John; WOOLDRIGGE, Adrian 

 

 2.1.1. Definição  

A estrutura organizacional tem a ver com a forma como as várias partes 

da organização são configuradas e como isto impacta a capacidade da 

organização para gerenciar a inovação. (SMITH; BUSI; BALL; MEER, 2008, 

p.661). Os autores afirmam que é difícil separar a estrutura organizacional da 

cultura organizacional, uma vez que ambas são desenvolvidas em paralelo ao 

longo da vida da organização.  A estrutura organizacional especifica e formaliza os 

relacionamentos da organização, enquanto a cultura está relacionada aos valores 

e crenças da organização e como elas impactam a capacidade de gerenciamento 

da inovação na organização.  

A estrutura deve refletir a situação da organização – por exemplo, sua 

idade, seu tamanho, seu tipo de sistema técnico de produção e até que ponto seu 

ambiente é complexo e dinâmico. (MINTZBERG; QUINN, 2001, p.140). 

De acordo com Alves (2004, p.76), conforme os propósitos e a razão de 

ser do negócio, por força de fatores internos e externos, limitativos ou 

alavancadores e dependendo dos agentes e grupos de interesse envolvidos, 

haverá arranjos estruturais específicos, mais ou menos duradouros e adequados a 

cada situação concreta. O autor chama a atenção para o fato de que no campo de 

estudos organizacionais, especificamente, tem sido utilizada uma abordagem 

unidimensional, isto é, as organizações são descritas e/ou analisadas tendo em 

vista a sua maior ou menor aproximação em relação ao tipo ideal de burocracia. O 

autor dissemina a proposta do modelo multidimensional representado por uma 

configuração organizacional-administrativa multifacetada, - cujas dimensões 
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constituintes tais como carisma, patriarcado e burocracia - evidenciam elementos 

caracterizadores do estilo de gestão patriarcal, da liderança com traços 

carismáticos e da administração burocráticos, dinamicamente relacionados entre 

si e influenciando-se mutuamente em variadas intensidades. Esse desenho 

estrutural polimórfico resulta da inter-relação de conjuntos de componentes, cada 

um deles interpenetrando-se uns com os outros, em múltiplas e covariadas 

combinações, gerando um equilíbrio dinâmico de antagonismos.  

Tal modelo considera que o tempo organizacional possui dimensões 

interligadas de temporalidade, isto é, ele provê uma perspectiva que encara os 

três tempos imbricados entre si:  

• O passado, que acolhe hábitos e costumes consolidados na história da 

empresa, propicia certa regularidade e estabilidade organizacional, mas 

apresenta tendência ao imobilismo ou à inércia (o patriarcado cuja 

legitimidade assenta na tradição, é estrutura mais voltada para a vivência 

pretérita). Liao; Fei e Liu (2008, p.184) alertam para a tendência de 

manutenção do status quo, bem como a resistência para a renovação da 

estratégia vigente. Os autores exploram o conceito de inércia mental, 

vinculando a dificuldade de mudança da organização à percepção, 

interpretação e às estruturas cognitivas.  

• O presente, que corresponde à experiência imediata e ao fluxo contínuo das 

atividades correntes, embora contenha importantes elementos do 

preexistente.  

• O futuro também incorpora parcialmente a experiência pretérita para 

alimentar o processo de conceber a visão do futuro que almeja. (ALVES, 

2004, P.77).  

As mudanças estruturais na empresa não dependem, segundo o autor, 

exclusivamente do voluntarismo dos agentes organizacionais, embora eles 

tenham relativa autonomia para modificar a estratégia e o desempenho da 

organização que integram. As organizações empresariais inexoravelmente se 

transformam, devido a diversos fatores externos, como alterações 
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mercadológicas, manobras dos concorrentes, modificações da legislação ou 

consolidação de novos patamares tecnológicos.  

Mintzberg e Quinn (2001, p.141) descrevem as seis partes básicas das 

organizações:  

1.No topo do sistema organizacional – ápice estratégico – posiciona-se a direção, 

cuja responsabilidade é a supervisão geral da organização; 

2.Na base da organização – núcleo operacional – encontram-se os operadores, as 

pessoas que desempenham o trabalho básico de produzir os produtos ou de 

prestar os serviços;  

3.Na linha intermediária, uma hierarquia de autoridade entre a essência 

operacional e o ápice estratégico se faz necessária à medida que a organização 

cresce. É a parte da organização em que se concentram a gerência de linha, 

isto é, as várias camadas gerenciais; 

4.À medida que a organização se torna mais complexa se faz necessário um 

grupo de pessoas (analistas) que estão fora da hierarquia da linha de 

autoridade – tecnocracia – para planejar e controlar formalmente o trabalho dos 

outros. Este setor administrativo é responsável pela análise e racionalização 

das atividades; 

5.O Setor de apoio abrange pessoas que executam vários serviços internos de 

apoio como, por exemplo, RH, compras, finanças, jurídico, etc; 

6.Ideologia significa uma forte “cultura” e abrange as tradições e as crenças de 

uma organização que a distinguem de outras entidades e que infundem vida no 

esqueleto da estrutura. 

 

 2.1.2. Dimensões 

 
Os diferentes tipos de estrutura organizacional propiciam aprendizado e 

construção do conhecimento. As estruturas mecanicistas – com sua formalidade - 

predispõem ao aprendizado de novos comportamentos embora delimitados aos já 

existentes na organização (exploitative learning), considerando o contexto de 

estabilidade. Por outro lado, as estruturas orgânicas – em sua informalidade – 



 23

favorecem (explorative learning), o aprendizado de novas capacidades e 

habilidades que diferem completamente dos então existentes. Fomentam a 

descoberta, a eficiência e a flexibilidade e próprio do contexto de mudanças. 

(LIAO; FEI; LIU, 2008, p.185). 

De acordo com Taylor e McAdam (2004, p.2) os sistemas orgânicos, ou 

orientados para mudanças, são os mais apropriados quando as condições do 

ambiente estão constantemente em mudança. Neste tipo de estrutura, a natureza, 

direção e qualidade de comunicação bem como a importância dada aos 

indivíduos, como pessoas, têm uma grande importância. Em contrapartida, os 

sistemas mecanicistas evidenciam uma estrutura hierárquica pautada na 

especialização. A comunicação tende a ser instrucional, sendo que a fidelidade e 

a obediência ao superior hierárquico são obrigatórias. Os trabalhadores, neste 

sistema, aderem a procedimentos e regras e têm os direitos e obrigações 

devidamente delimitados e definidos para o exercício de suas funções. Controle, 

autoridade e comunicação são mantidas pela hierarquia. Princípios similares 

foram disseminados pelos ensinamentos clássicos de Weber (1947) e Fayol 

(1949). (TAYLOR; McADAM, 2004, p.28).  

Alves (2004, p.80) propõe três tipos de estruturas.   

• O tipo estrutural ordenativo-conservador, que decorre da combinação de 

elementos vinculados à burocracia rígida e ao patriarcado tradicionalista, na 

qual prevalece a estabilidade, a ordem, a reverência ao preexistente, a 

obediência às regras e o exercício de práticas gerenciais orientadas pelos 

costumes. Esse tipo de empresa pode ser classificado nos subtipos 

patriarcal conservador e no burocrático rígido. 

• O tipo estrutural liberativo-transformador, que é fruto da combinação de 

componentes da liderança com traços carismáticos e do patriarcado 

reformador, em que se enfatiza a mudança, a flexibilidade, a originalidade e 

a inovação. Essa configuração organizacional-administrativa pode 

desdobrar-se nos subtipos em que prepondera a empresa patriarcal 

reformista ou a empresa centrada em líder de traços carismáticos. 
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• O tipo estrutural equiparativo-adaptador resulta da combinação de 

componentes da burocracia flexível, da liderança carismática mitigada e do 

patriarcado renovador. Uma organização empresarial em que predomina um 

equilíbrio dinâmico mudança-conservação, flexibilidade-rigidez, autonomia-

controle e inovação-rotina.  

Alves (2004, p.82) destaca que nesses tipos de estruturas, as quais 

emergem do modelo multidimensional proposto por Alves (2004, p.76), 

anteriormente mencionado, verifica-se um processo de organização-interações-

reordenamento que decorre das transações da empresa com o seu ambiente 

externo, das inter-relações entre agentes e entre estes e a estrutura 

organizacional. Não ocorre, portanto, uma evolução linear, nem uma hierarquia 

previamente estabelecida de ascensão de um tipo inferior para outro superior, isto 

é, não há passagem obrigatória ou seqüencial. 

Mintzberg (2003, p.281) propõe nove dimensões – forma de coordenar as 

tarefas, ênfase em especialização do trabalho, ênfase em doutrinamento, ênfase 

em padronização dos processos de trabalho, ênfase em treinamento, sistema de 

planejamento e controle (P&C), forma de agrupar os setores, forma de coordenar 

os e grau de descentralização – como os principais parâmetros a serem utilizados 

no projeto de uma estrutura organizacional.    

 

2.1.2.1. Forma de coordenar as tarefas 

Mintzberg e Quinn (2001, p.142) afirmam que toda atividade humana 

organizada dá margem a dois requisitos fundamentais e opostos: a divisão do 

trabalho em várias tarefas a serem executadas e a supervisão dessas tarefas, a 

fim de que a atividade seja realizada.  

Os mecanismos detalhados abaixo buscam resolver a “contradição” entre 

especialização (divisão do trabalho em tarefas) e a necessidade de ligação das 

diferentes tarefas. 

o Ajuste mútuo  
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Obtém a supervisão e controle das atividades pelo simples processo de 

comunicação informal. As pessoas que fazem o trabalho interagem umas com as 

outras de uma forma autônoma.  

o Supervisão direta 

Ocorre quando uma pessoa supervisiona e dá ordens aos demais.  

o Padronização dos processos de trabalho  

Significa a programação do conteúdo do trabalho diretamente, dos procedimentos 

a serem seguidos. É a tarefa do analista, que programa o trabalho de diversas 

pessoas a fim de controlá-lo rigidamente. 

Quando uma organização atinge determinado estágio de desenvolvimento 

ela se assemelha a uma orquestra, cujos departamentos necessitam de um 

condutor (maestro), uma vez que se tornam importantes a criação e implantação 

de processos de trabalho. Os processos (buscam mapear a rota) e auxiliam a 

coordenação de diferentes comunidades de forma a implementar a prática (a qual 

tende a seguir a rota de menor resistência) de forma consistente. Os processos 

devem permitir o rigor sem rigidez. Entretanto tal balanceamento nem sempre é 

facilmente alcançado, pois os processos tendem a enfatizar a hierarquia, o 

comando e controle da organização. A prática sem processo tende a ser incapaz 

de gerenciar, ao passo que processo sem prática resulta em perda da criatividade 

necessária para sustentar a inovação. (BROWN, J. S; DUGUID, P, 2001). 

Mintzberg e Quinn (2001, p.150) denominam de sistema técnico de 

produção ao conjunto de procedimentos, rotinas e técnicas utilizados pelo núcleo 

operacional para produzir os resultados (outputs). Estes instrumentos são 

explorados pelo autor como hipóteses, como escritas a seguir: 

• Quanto mais regulamentado o sistema técnico, isto é, quanto mais 

controlado o trabalho dos operadores, mais formalizado será o trabalho 

operacional e mais burocrática será a estrutura do núcleo operacional. Os 

sistemas técnicos que regulam o trabalho dos operadores fazem com que 

este trabalho seja altamente rotineiro e previsível e, desta forma, encorajam 

sua especialização e formalização, o que, por seu turno, cria condições para 

a burocracia na essência operacional. 
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• Quanto mais complexo o sistema técnico, mais aprimorado e profissional se 

torna o setor de apoio.  

• A automação do núcleo operacional transforma uma estrutura administrativa 

burocrática em orgânica. Quando o trabalho do núcleo operacional se torna 

automatizado, os relacionamentos sociais tendem a mudar. Neste caso são 

as máquinas, não as pessoas, que são reguladas, de modo que a obsessão 

com o controle tende a desaparecer e com ela os muitos gerentes e 

analistas que eram necessários para controlar os operadores são 

substituídos pelos especialistas de suporte para cuidar do maquinário, sendo 

que suas atividades são integradas por ajuste mútuo. 

o Padronização dos resultados  

• Significa a especificação não do que precisa ser feito, mas dos resultados 

do trabalho.  

o Padronização das habilidades profissionais  

Trata-se, na verdade, da padronização do funcionário e não especificamente da 

padronização do trabalho ou dos resultados. A esse colaborador é ensinado um 

conjunto de conhecimentos e habilidades que são subsequentemente aplicados 

ao trabalho. Os padrões não vêm do analista, são interiorizados pelo operador 

como inputs ao trabalho que está sendo realizado. O controle é então obtido em 

razão de os operadores terem aprendido o que se espera deles, embora quanto 

menor a existência de regulamentos, mais o trabalhador terá condições de achar 

soluções para seus problemas. 

o Padronização de normas (aculturação)  

Significa que os trabalhadores compartilham um conjunto de crenças em comum e 

podem obter o controle com base nestas. 

Mintzberg e Quinn (2001, p.143) afirmam ainda que esses mecanismos de 

supervisão são considerados a cola que mantém as organizações unidas. Esses 

elementos parecem encaixar-se em uma ordem aleatória: à medida que o trabalho 

organizacional se torna mais complexo, os meios preferidos de supervisão 

parecem deslocar-se do ajuste mútuo (o mecanismo mais simples) para a 
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supervisão direta, em seguida para a padronização, preferivelmente dos 

processos de trabalho ou normas, ou de outra forma dos resultados ou das 

habilidades, revertendo, finalmente, ao ajuste mútuo. Todavia, nenhuma 

organização pode depender de apenas um desses mecanismos; todos eles serão 

normalmente encontrados em qualquer organização razoavelmente bem-

desenvolvida. 

2.1.2.2. Ênfase em especialização do trabalho 

o Definido, em sua dimensão horizontal, pela quantidade de 

tarefas e em sua dimensão vertical, pelo grau de controle do 

trabalhador sobre as tarefas por ele realizadas  

Refere-se ao número de tarefas atribuídas a um determinado cargo e o 

controle do ocupante do cargo sobre essas tarefas. Um cargo é especializado 

horizontalmente na medida em que abrange algumas tarefas rigorosamente 

definidas e especializado verticalmente na medida em que o funcionário carece 

de controle sobre as tarefas desempenhadas. “Enriquecimento do cargo” 

refere-se à ampliação de cargos, tanto na dimensão vertical como horizontal. 

2.1.2.3. Ênfase em doutrinamento 

o Processos utilizados para internalização de crenças comuns 

Refere-se aos programas e técnicas pelos quais as normas dos membros da 

organização são padronizadas, para que se tornem suscetíveis às suas 

necessidades ideológicas e para que possam, consequentemente, merecer 

confiança para tomar decisões e tomar providências.  

A criação de forças-tarefa e reuniões nas quais a força de trabalho é 

conclamada a “caçar” e eliminar as “vacas sagradas” - que são formas de 

ação/pensamento que não mais se aplicam à organização, mas que, no 

entanto, as pessoas evitam questionar ou receiam mudar – são formas de 

propiciar o questionamento de crenças sem utilidade para a organização.  

(SUTTON, Robert, I, 2002) 
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2.1.2.4. Ênfase em padronização de processos de trabalho 

o Estrutura burocrática (“tudo está escrito”) versus informalidade 

Refere-se à padronização de processos de trabalho pela imposição e 

instruções operacionais, descrição de cargo, regras e regulamentos. 

 

2.1.2.5. Ênfase em treinamento 

Refere-se à utilização de programas formais de treinamento para estabelecer e 

padronizar nas pessoas o conhecimento e habilidades necessárias para 

executar determinadas tarefas na organização. 

2.1.2.6. Forma de agrupar os setores 

Refere-se à forma de agrupar os setores da organização: 

• Estrutura simples: estrutura na qual o proprietário (diretor) toma todas as 

principais decisões e monitora todas as atividades. 

• Por função: foco nos meios (refere-se aos elos da cadeia de processos 

através dos quais os produtos são produzidos). Favorece a 

especialização e economias de escala, porém estreita a perspectiva. 

• Por divisão (de mercado, produto, cliente, região): foco nas finalidades 

(refere-se a toda a cadeia de processos para mercados, produtos, 

regiões, clientes específicos). Cada divisão pode ser um centro de custos 

ou um negócio separado. Favorece a coordenação do fluxo e trabalho, 

porém à custa de duplicação de esforços e menor eficiência. Permite a 

comparação entre os desempenhos das divisões. 

2.1.2.7 Sistema de planejamento e controle (P&C) 

Refere-se ao conhecimento das relações entre causa e efeito.  

Usualmente o controle de resultados é mais adequado quando é 

pequeno o conhecimento do gestor sobre as relações entre causa e efeito 

(habilidade para prever os resultados de uma determinada 

decisão/política/estratégia) e, ao mesmo tempo, é grande a habilidade do 

gestor para medir os resultados de forma precisa e objetiva. O controle de 

ações seria mais adequado em situações diametralmente opostas. 
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Já o controle tipo clã – forte comprometimento com os valores comuns e 

tradições do clã, com a missão da organização – ocorre quando tanto as 

habilidades para prever os resultados de uma determinada 

decisão/política/estratégia e a habilidade para medir os resultados de forma 

precisa e objetiva são pequenas. O controle de ações ou de resultados ocorre 

em situações diametralmente opostas. (GOOLD M.; QUINN J. J. 1990). 

 
 

2.1.2.8. Forma de coordenar os setores 

o Pessoal de ligação   

São cargos criados para coordenar o trabalho de duas unidades diretamente, 

sem precisar passar pelos canais administrativos. Essas posições não são 

dotadas de autoridade formal per si; pelo contrário, as pessoas que atuam 

nessas posições usam seus poderes de persuasão, negociação e assim por 

diante para aproximar os dois lados. 

o Força-tarefa e comitê permanente 

São formas de reuniões institucionalizadas que reúnem membros de várias 

unidades em uma base mais intensa, no primeiro caso para lidar com uma 

situação temporária e no segundo, de maneira mais regular e permanente para 

distinguir questões de interesse comum. 

o Gerentes integradores  

Essencialmente pessoas de ligação providas de autoridade formal que 

proporcionam melhor coordenação. A esses “gerentes” é dada autoridade não 

sobre as unidades que ligam, mas sobre algo importante para essas unidades, 

por exemplo, seus orçamentos.  

o Estrutura matricial  

Trata-se de uma estrutura de autoridade dual – dois ou mais gerentes, 

unidades ou indivíduos responsáveis, pelas mesmas decisões. (MINTZBERG; 

QUINN, 2001, p.146). 

De acordo com o Project Management Body of Knowledge (PMBoK) (PMI, 

2009, p.28), na extremidade oposta do espectro para a organização funcional está 
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a organização projetizada. Neste tipo de estrutura organizacional, os membros da 

equipe são geralmente colocados juntos e a maior parte dos recursos da 

organização está envolvida no trabalho em projetos e os gerentes de projetos 

possuem grande independência e autoridade. As organizações projetizadas em 

geral possuem unidades organizacionais denominadas departamentos, mas esses 

grupos se reportam diretamente ao gerente de projetos ou oferecem serviços de 

suporte aos vários projetos. Mesmo uma organização fundamentalmente funcional 

pode criar uma equipe de projeto especial para cuidar de um projeto crítico. Essa 

equipe pode ter muitas das características de uma equipe de projeto em uma 

organização projetizada. A equipe pode incluir pessoal de diferentes 

departamentos funcionais trabalhando em tempo integral, pode desenvolver seu 

próprio conjunto de procedimentos operacionais e pode operar fora da estrutura 

hierárquica formal padrão. 

2.1.2.9. Grau de descentralização 

Descentralização refere-se à difusão do poder de tomada de decisões. Quando 

todo o poder reside em um único ponto da organização, chama-se sua 

estrutura de centralizada; na medida em que o poder é disperso entre muitos 

indivíduos é chamada de descentralizada. (MINTZBERG; QUINN, 2001, p.148). 

As formas de descentralização são descritas, a seguir:  
o Centralização vertical e horizontal - na qual todo o poder 

reside no ápice estratégico;  

o Descentralização horizontal seletiva - na qual o ápice 

estratégico compartilha o mesmo poder com a tecnoestrutura, 

a qual padroniza o trabalho de todas as outras pessoas;  

o Descentralização vertical seletiva - na qual os gerentes de 

unidades baseadas em unidades de mercado recebem a 

delegação de poder para controlar a maioria das decisões 

relativas às suas unidades de linha. A maior parcela de poder 

reside no núcleo operacional, na parte inferior da estrutura;  

o Descentralização vertical e horizontal seletiva - na qual o 

poder sobre as várias decisões é disperso para vários locais 
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na organização, entre gerentes, especialistas de staff e 

operadores que trabalham em equipe em vários níveis da 

hierarquia; 

o Descentralização pura - na qual o poder é compartilhado de 

modo relativamente igual por todos os membros da 

organização. 

Uma série de fatores “contingenciais” ou “situacionais” influencia a escolha 

dos parâmetros de design da estrutura. Inclui a idade e o tamanho da 

organização, seu sistema técnico de produção, as características de seu 

ambiente, e seu sistema de poder. (MINTZBERG; QUINN, 2001, p.149). Estes 

fatores são explorados pelo autor como as suposições descritas abaixo.   

Quanto mais velha a organização, mais formalizado é seu comportamento. 

À medida que as organizações envelhecem, elas tendem a repetir seus 

comportamentos e como resultado, estes comportamentos se tornam mais 

previsíveis e como tal mais inclinados à formalização. Quanto maior a 

organização, mais formalizado é seu comportamento. Assim como a organização 

mais antiga formaliza o que já viu antes, assim também as grandes organizações 

formalizam o que vêem com freqüência. Quanto maior a organização, mais 

esmerada é sua estrutura. À medida que as organizações crescem em tamanho, 

isto lhes permite especializar seus cargos de maneira mais aprimorada.  

Damanpour e Schneider (2006, p. 219) exploram os vários argumentos 

pertinentes à relação entre tamanho e inovação. Há opiniões a favor de que as 

grandes organizações são mais inovadoras por possuírem mais recursos 

financeiros, profissionais mais habilitados, maior base de conhecimento 

tecnológico bem como melhor economia de escala para captação de recursos. Há, 

por outro lado, opiniões de que são as organizações de menor porte que são as 

mais inovadoras pelo fato de tomarem decisões mais rápidas para aprovar os 

novos projetos, serem menos burocráticas, possuírem estrutura mais flexíveis, 

estarem mais aptas para adaptação e melhoria, bem como possuírem menor 

dificuldade para aceitar e implementar mudanças. 
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Tigre (2006, p.120) atesta que a realidade contemporânea mostra que 

micro e pequenas empresas também podem ser inovadoras dependendo do 

arranjo produtivo, da fase do ciclo de vida do produto e das características da 

tecnologia.  

 

2.2. IDÉIAS INTERNAS PARA INOVAÇÕES 

Inovação significa disparar a imaginação e aplicar estas 

habilidades para antecipar e solucionar os problemas do futuro. 

Inovação é a solução. 

 

MUNASINGHE, Moham – Prêmio Nobel da Paz 2007 

 

 

 2.2.1. Classificação de inovações 

  2.2.1.1. Produto e processo 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2005, p.107), a inovação eficaz está estreitamente 

associada à forma como a organização escolhe e gerencia seus projetos e como 

coordena o fluxo de diferentes funções. Em alguns casos, as oportunidades de 

inovação surgem quando se repensa a forma como se olha para algo. 

O desenvolvimento de um conjunto de rotinas integradas está diretamente 

associado á gestão eficaz da inovação e pode resultar em habilidade competitiva 

diferenciada, como a capacidade de introduzir novos produtos mais rapidamente 

que a concorrência ou de utilizar melhor novas tecnologias. Os autores ressaltam 

que a organização deve implementar a inovação, amadurecendo-a desde a 

simples idéia, através de vários estágios de desenvolvimento até o produto final, 

como um novo produto ou serviço no mercado externo ou um novo processo ou 

método dentro da empresa. 

Inovação de produto significa mudanças nas coisas - produtos ou serviços - 

que uma empresa oferece, enquanto inovação de processo diz respeito a 

mudanças na forma em que os produtos ou serviços são criados e 

disponibilizados. No setor de serviços, tal linha divisória é muito tênue, podendo 

uma inovação em serviço (produto) caracterizar-se também como inovação em 
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processo. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005, p.30). Os autores lembram que ver a 

inovação como produto ou processo sem reconhecer a inter-relação entre ambos 

trata-se de uma compreensão limitada do processo de inovação. 

Já para Lindberg (2008, p.13) a inovação tipo produto é caracterizada pela 

novidade ou melhoria em um determinado produto, seja ele tangível ou intangível. 

No caso de produto intangível, utiliza-se a denominação de inovação em serviço. 

Já a inovação tipo processo é caracterizada tanto por novidade ou melhoria 

relativa à produção quanto aos métodos e processos pertinentes a marketing e 

distribuição.   

Por meio da técnica denominada “benchmarking” as empresas estabelecem 

comparações estruturadas com outras para testar e identificar novas formas de 

executar determinados processos ou explorar novos conceitos de serviços ou 

produto. A aprendizagem desencadeada por “benchmarking” pode surgir a partir 

da comparação entre organizações similares (mesma firma, mesmo setor), ou 

pode se originar a partir da observação de processos ou produtos semelhantes, 

porém de fora do setor. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005, p.375). 

 

  2.2.1.2. Quanto ao grau de novidade 

Instituições e indivíduos estão sendo empurrados em direções conflitantes, 

sendo primordial lidar com contradições referentes à qualidade x velocidade; visão 

única e forte x era da incerteza e ser global x ser local. 

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas. Competir com o tempo reflete uma 

crescente pressão sobre as empresas, não somente para introduzir novos 

produtos no mercado, como também para fazê-lo mais rapidamente que seus 

concorrentes. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005, p.25). 

Segundo Limberg (2008, p.13), as inovações variam de incremental a 

radical. Inovações de caráter radical criam produtos e processos totalmente novos 

e têm o poder de definir novos mercados. Tendo como base seu caráter radical, 

implicam em alto risco para a organização. No entanto, se as inovações radicais 

são bem sucedidas ao serem introduzidas no mercado, a organização será 



 34

detentora de certo monopólio, bem como se diferenciará em conhecimento e 

experiência perante seus concorrentes. A criação de valor para o cliente e a 

melhoria de sua satisfação por meio da criação de produtos e serviços 

radicalmente inovadores dependem não apenas da avaliação de variáveis 

conhecidas, mas também da redefinição e da reinterpretação das variáveis 

fundamentais – e talvez da descoberta de novos aspectos não antes 

considerados. (VASCONCELOS, F.C, 2001, P. 100). Já Inovações incrementais 

envolvem adaptações, refinamento e melhorias em produtos ou processos 

existentes e são caracterizados por um baixo perfil de risco, continua Limberg 

(2008, p.13). 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2005, p.93), há diferentes graus de novidade, 

desde melhorias incrementais menores – “fazendo o que sabemos, mas melhor” – 

contrastando com mudanças realmente radicais - “fazer de um jeito diferente” - 

que transformam a forma como as coisas são vistas ou usadas. De acordo com os 

estudiosos, as empresas precisam desenvolver habilidades para gerenciar estes 

dois aspectos de inovação. Para empresas já estabelecidas, o desafio consiste em 

desenvolver a capacidade de gerenciar os dois tipos de inovação. Em grande 

parte do tempo, tais empresas precisarão de sistemas robustos para lidar com o 

tipo de inovação incremental, mas ocasionalmente haverá o risco de serem 

desafiadas por novos entrantes mais capazes de se aproveitarem de novas 

condições criadas pela descontinuidade – a menos que possam desenvolver uma 

capacidade de inovação do tipo radical ao mesmo tempo. Novos entrantes não 

enfrentam esse problema quando aproveitam ondas de mudança descontínua, ao 

explorarem oportunidades que surgem a partir de uma tecnologia completamente 

nova. 

 

               2.2.2. O processo de inovação  

Não há consenso quanto ao início e ao fim de um processo de inovação. 

Numa visão mais restrita, considera-se que o processo de inovação abrange 

somente as atividades necessárias para um bem sucedido lançamento no 

mercado ou a divulgação interna de uma determinada inovação (difusão de 
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idéias). Neste caso, o processo de inovação tem início com a disponibilidade do 

processo ou produto recém desenvolvido, que são as saídas de P&D e seu 

término com a disponibilização do novo produto nos seus canais de distribuição ou 

com o novo processo internamente implantado na organização. Por outro lado, 

numa perspectiva mais abrangente, o início do processo de inovação ocorre com 

o processo de geração de idéias, as quais são alvo de investigação futura. Sob tal 

ponto de vista é difícil determinar quando termina o gerenciamento da inovação e 

quando iniciam as atividades de gerenciamento de produtos e processos rotineiros 

da organização. (LIMBERG, 2008) 

O modelo mais utilizado para orientar a formação de sistemas de gestão de 

inovação em uma organização é o chamado Stage-Gate, desenvolvido 

inicialmente pela NASA no início da década de 1960. Conhecido como Phased 

Review Process, ele servia como ferramenta de gestão dos trabalhos de 

contratados e de fornecedores do projeto espacial americano. O processo Stage-

Gate, já na sua terceira geração, incorporou as lições aprendidas com os estudos 

de casos de sucesso e melhores práticas de P&D. Ele é construído com base em 

métodos de priorização que consideram todo o portfólio de projetos, sendo os 

recursos dirigidos para os melhores projetos. (COUTINHO et al, 2008). De acordo 

com os autores, o processo Stage-Gate divide o processo de inovação em várias 

etapas. O número de etapas e sua composição variam de empresa para empresa, 

mas sempre têm início na busca pelas idéias e terminam na implementação do 

processo.  

Para melhor entender e gerenciar o processo de inovação foram 

desenvolvidos vários modelos de sequência de fase ou Stage-Gate. Tais modelos 

têm sido criticados pela delimitação de suas diferentes etapas e fases de 

processos, cujas fases nem sempre são analiticamente compreensíveis. 

(LIMBERG, 2008) 

De acordo com Cooper (2008), o processo de inovação pode ser 

visualizado como uma série de etapas, sendo que cada uma delas abrange vários 

conjuntos de atividades referendadas como as melhores práticas a serem 

executadas de forma a propiciar a evolução do projeto para a próxima etapa. 
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Assim, um processo Stage-Gate é um mapa conceitual e operacional que norteia 

o avanço de projetos desde a idéia inicial até sua implementação.  

O processo Stage-Gate torna o gerenciamento do processo de inovação 

mais flexível e adaptável às mudanças. A execução simultânea é possível, 

considerando que atividades-chave podem ser superpostas não havendo 

necessidade de aguardar por informações detalhadas antes de avançar para a 

próxima fase do processo. (COOPER, 2008) 

Para Cooper (1990), o processo Stage-Gate abrange pontos de controle de 

qualidade, também denominado portão de decisão, onde são estabelecidos 

critérios de qualidade que o produto deve “cumprir” antes de avançar para a 

próxima etapa. Por meio dos pontos de controle de qualidade é assegurada aos 

líderes e times de projeto a obtenção de elevados padrões de execução, pois os 

portões garantem que nenhuma atividade crítica seja relegada ou mesmo omitida. 

Consenso sobre o plano de ação referente aos portões e os entregáveis para o 

próximo portão são devidamente detalhados e especificados, resultando na 

eliminação de omissões e/ou erros críticos e em um processo “íntegro”. 

(COOPER, 1990) 

A questão cultural é crítica na gestão dos processos de inovação, na 

medida em que é preciso lidar com o fracasso de projetos e consequentes 

frustrações das pessoas. Nas diversas fases do processo de inovação, a empresa 

analisa a sua capacidade de inovação através de indicadores de eficácia e de 

eficiência. A fase de entrada das inovações é medida através de indicadores de 

intensidade, que descrevem o fluxo de recursos utilizados para alimentar o 

processo de inovação na organização, como a contribuição de novos 

produtos/custo da área de P&D. (ARRUDA et al, 2010) 

A Figura 1 representa, graficamente, o processo de inovação, detalhando o 

modelo Stage-Gate, agregando também a disponibilidade de iniciativas de 

inovação e recursos ao longo do ciclo de vida do processo, ou seja, desde a 

geração da idéia (Etapa1) até a sua implementação (Etapa 4). 
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Figura 1: Processo de Inovação 
Fonte: elaborado pela autora 
 
 

Se as idéias são a matéria-prima para a inovação, então a gestão das 

idéias passa a ser o núcleo da gestão da inovação. Não constitui somente a 

geração de idéias, mas engloba ainda a coleta, o desenvolvimento, a avaliação e 

a seleção. Não basta levantar idéias; é preciso selecioná-las considerando 

competências existentes que garantam seu desenvolvimento, competitividade, 

perspectivas de mercado e integração à estratégia empresarial. (COUTINHO et. 

al, 2008, p.25).  

Arruda et al (2010) exemplificam a gestão da inovação por meio da 

utilização do funil de inovação ilustrado na figura 2 - considerado um processo 

estruturado que tem como objetivo tornar mais eficaz a geração de inovações. A 

organização gerencia as idéias geradas de forma extremamente crítica por meio 

de um processo iterativo de avaliação para avanço de fases, denominados funil ou 

peneira, como ilustra a figura abaixo. 

 A primeira análise das idéias visa saber se existe mercado para o produto 

e se a empresa tem ou pode obter a competência para produzi-lo. As idéias que 

se tornam projetos de inovação passam a sofrer análises mais cuidadosas. A cada 
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fase, os planos de negócio são atualizados e o progresso do projeto é avaliado em 

quatro dimensões: técnica, financeira, estratégica e comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 :  Funil de Inovação 

Fonte: elaborado pela autora 
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2.2.3. Criatividade da força de trabalho  

Hamel (2009, p.1) vislumbra um futuro no qual as organizações estejam 

aptas a se renovarem de forma espontânea. Organizações que atraiam a paixão e 

criatividade de sua força de trabalho. Ele afirma que este futuro não está 

meramente no campo dos sonhos, uma vez que iniciativa, paixão e criatividade 

são ofertas que os funcionários decidem, no dia-a-dia, por disponibilizar ou reter. 

O líder não obterá “tais presentes” exortando as pessoas a trabalharem mais. A 

liderança deve questionar-se acerca de questões como: “o que inspira as pessoas 

a exercitar seus talentos e fazer emergir seu comprometimento na realização de 

seu trabalho? Como ampliar a liberdade de ação do empregado sem sacrificar o 

foco, disciplina e ordem requeridas em qualquer organização? Como ampliar o 

senso de missão nas pessoas de forma a justificar contribuições extraordinárias? 

O autor ressalta que para construir uma organização de futuro deve-se construir 

uma organização “ajustada” aos seres humanos. 

Sternberg (2004, p.145) corrobora com o argumento sobre o significado de 

liderança criativa. Pensadores criativos, explica o autor, são como bons 

investidores: compram “na baixa” e vendem “na alta”. Enquanto investidores lidam 

com o mundo das finanças, as pessoas criativas lidam com o mundo das idéias. 

Considerando a perspectiva do investidor, continua o autor, o líder criativo compra 

“na baixa” ao apresentar uma idéia e ao convencer as outras pessoas do valor da 

mesma. Após convencê-los do valor da idéia por ele apresentada, o que aumenta 

o valor percebido do investimento, o líder criativo vende “na alta” ao deixar tal idéia 

nas “mãos dos outros” e partir para uma próxima idéia.  

A Teoria do Investimento em Criatividade de Sternberg, como descrito 

acima, compreende as pessoas criativas como aquelas capazes e dispostas a 

“comprar barato e vender caro” novas idéias. Comprar barato transmite a noção 

de perseguir idéias desconhecidas ou sem potencial aparente, cuja crítica é 

contundente e a defesa é lenta. Vender caro, por sua vez, significa popularizar 

uma nova idéia, ganhando reconhecimento pelo feito e alterando as estruturas 

sociais na qual ela se insere. As habilidades intelectuais mais importantes para a 

teoria do investimento em criatividade são a assertividade, a capacidade de 



 40

síntese e o raciocínio analítico. O conhecimento deve ser dosado para oferecer os 

instrumentos de criação e não gerar inflexibilidade. (PINHEIRO, I.R, 2009, p.102). 

Existem três tipos de liderança criativa: o líder que aceita a forma atual 

como as “coisas são feitas” na organização, o líder que desafia a forma atual 

como as “coisas são feitas” na organização e o líder que sintetiza diferentes 

formas de “fazer acontecer”. (STERNBERG, 2004, p.145). 

Paukert; Niederee e Hemmje (2006, p.347) argumentam que cada 

inovação começa com um problema a ser resolvido e distinguem duas 

abordagens. A primeira delas é a proativa, caracterizada pela pesquisa de 

tendências, pelo reconhecimento das oportunidades oferecidas pelo mercado, e 

pela identificação das oportunidades de pesquisa. A segunda abordagem, 

denominada reativa, tem uma abrangência mais ampla, incluindo problemas 

relativos a produto ou processo, requisição de mudança e reações a alterações no 

ambiente organizacional. 

Para Smith et al (2008, p.664) organizações com um elevado nível de 

orientação para o aprendizado e para a criação do conhecimento fazem uso deste 

conhecimento para a geração e desenvolvimento de novas idéias. Os autores 

enfatizam que os empregados são fundamentais para a geração e 

desenvolvimento de novas idéias e que a literatura reforça a necessidade de que 

lhes sejam disponibilizados os recursos suficientes tais como tempo, dinheiro e 

materiais de forma a facilitar a emersão das idéias. Os autores argumentam ainda 

que embora os empregados, individualmente, contribuam para a geração de 

idéias, grupos de empregados influenciam, em maior magnitude, a capacidade de 

inovação da organização. 

A geração de idéias constitui para Barbieri; Alvares e Cajazeira (2008, p.1) 

uma das principais preocupações das organizações que procuram realizar 

inovações de modo sistemático. Os autores ratificam a importância dos 

funcionários como uma fonte específica de geração de idéias e reforçam que os 

sistemas ou programas de sugestões são meios eficazes para estimular, captar e 

gerar as idéias na organização. 
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Smith; Busi; Ball e Meer (2008, p.667) identificam os empregados como o 

link entre os fatores organizacionais e o processo de inovação. Evidenciam seu 

papel central na geração de idéias como entrada (input) para o processo de 

inovação, frisando que sem a geração de idéias o processo simplesmente não 

existe. Enfatizam também que a literatura considera os empregados como uma 

preciosa fonte em potencial de novas idéias, os quais devem ser encorajados a 

participar desde os primeiros estágios do processo de inovação de forma a se 

assegurar a manutenção do manancial de geração de idéias na organização. 

O termo idéia, segundo Barbieri; Alvares e Cajazeira (2008, p.2) tem 

significado diferente conforme a orientação filosófica de quem o adota. Os autores 

utilizam este termo para indicar um objeto do pensamento, bem como sua 

representação ou forma. Nesse sentido, uma idéia se expressa mediante opinião, 

ponto de vista, noção, conhecimento ou qualquer outro meio capaz de representar 

a concepção mental de algo concreto ou abstrato. A idéia não é apenas 

representação mental de um objeto existente, mas também uma possibilidade ou 

a antecipação de algo. Não há inovação que não tenha em sua origem uma idéia, 

pois a inovação é um processo que começa nas mentes das pessoas criativas.  

Para os autores, independentemente do grau de novidade da inovação, se 

radical ou incremental, as idéias surgem em função de motivos básicos tais como 

problemas, necessidades e oportunidades relacionadas com a produção e 

comercialização de bens e serviços, e oportunidades vislumbradas com a 

ampliação dos conhecimentos que ocorrem tanto na própria empresa quanto no 

seu ambiente geral. As idéias sobre produtos, processos e negócios, novos ou 

modificados, provêm das mais diversas fontes, como por exemplo, vendedores, 

consumidores, fornecedores, administradores e funcionários, consultores, pessoal 

de P&D, literatura técnica, catálogos comerciais, feiras e exposições, entre muitas 

outras. 

Para Barbieri; Alvares e Cajazeira (2008, p.2), gerar idéias é uma questão 

central da gestão de inovações. Constitui-se numa das principais preocupações 

das organizações que procuram realizar inovações de modo sistemático. Dentre 

as fontes específicas de idéias, destacam-se os sistemas ou programas de 
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sugestões, sendo primordial a participação dos funcionários da organização e a 

disponibilização dos meios para estimular, captar e gerir as suas idéias.  

Os autores acima citados explicitam que a Japan Human Relations 

Association entende que uma sugestão é uma idéia explicitada e comunicada. 

Primeiro tem-se uma idéia, que se passa na mente de uma pessoa, depois essa 

pessoa a comunica, pela fala ou por escrito para outros.  

A invenção é o processo de desenvolvimento de uma nova idéia. Invenção 

é uma idéia ou sugestão elaborada que se apresentam na forma de planos, 

fórmulas, modelos, protótipos, descrições e outros meios que permitam registrá-la 

e comunicá-la. A idéia é o embrião da invenção e entre uma e outra há diferentes 

trabalhos a serem feitos, constituindo o que se denomina de atividade inventiva, 

que se caracteriza por ser um trabalho criativo. O desenvolvimento de uma idéia 

requer múltiplas atividades, como pesquisas bibliográficas em documentos 

técnicos científicos, delineamento e realização de experimentos em diferentes 

situações, registros de dados, análises, comparações, revisões, reformulações e 

muitas outras até encontrar aquilo que a idéia antecipara como uma possibilidade. 

A diversidade da base de conhecimento presente nas organizações inovadoras 

estimula a criatividade e incrementa a conscientização e fertilização de novas 

idéias, facilitando, assim a fase de prospecção.  (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 

2006, p. 219). 

Para Coral e Geisler (2008, p.69) é na fase de captura de idéias 

(prospecção) que muitas organizações tropeçam. Poucas empresas têm sistemas 

de gerenciamento de idéias que abrangem toda a organização. Ao serem 

capturadas, as idéias não são incubadas nem compartilhadas. A idéia inicial, 

lembram os autores, precisa de discussão, interação e incubação. Várias 

ferramentas virtuais para captura e avaliação das idéias permitem aos usuários 

interagir, sugerir idéias, anexar arquivos, links e comentários, participar de fóruns 

de discussão on line, definirem e por em prática esquemas de avaliação além de 

comparar idéias. A organização, por sua vez, controla quem tem acesso a essas 

informações e quem pode convidar clientes externos, especialistas e outras 

pessoas. Esse tipo de ferramenta não apenas encoraja a participação no processo 
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de inovação, mas também ajuda a garantir que novas idéias potencialmente 

valiosas não sejam descartadas.  

Os autores enfatizam que não há dúvida de que o colaborador possui 

condições básicas para tornar-se uma pessoa mais criativa do que já é, muito 

embora a socialização e a cultura de algumas organizações tendem a diminuir 

esta potencialidade, principalmente pelas práticas das ações rotineiras. Eles 

ressaltam também a importância do envolvimento geral da organização, desde a 

presidência até os cargos operacionais, nos programas de implantação de 

criatividade, ou seja, a criatividade deve fazer parte da estratégia e cultura da 

organização. 

A literatura sobre criatividade e inovação aplicada às organizações tem 

foco em três dimensões: 1) as características das pessoas altamente criativas e 

inovadoras; 2) o ambiente favorável à expressão da criatividade e inovação; 3) as 

habilidades cognitivas do pensamento criativo e inovador. Todas têm abordagem 

sociointeracionista da criatividade, a qual inclui as seguintes condições para que o 

processo criativo ocorra: a pessoa criativa, as relações interpessoais, o ambiente 

organizacional e as relações do sujeito criativo com a organização (PAROLIN, 

2001). 

De acordo com Sternberg (2000, p.169), as pessoas criativas apresentam 

as seguintes características: 

• Buscam ativamente e posteriormente se tornam modelo de comportamento; 

• Questionam pressupostos e incentivam as demais a fazer o mesmo; 

• Permitem a si mesmas e às demais cometer erros; 

• Assumem riscos sensatos e incentivam as demais a fazer o mesmo; 

• Buscam para si próprias e para as demais tarefas que permitam exercitar a 

criatividade; 

• Definem e redefinem problemas e ajudam as demais a fazê-lo; 

• Buscam recompensas e recompensam a criatividade; 

• Permitem a si mesmas e às demais tempo suficiente para raciocinar 

criativamente 

• Toleram a ambigüidade e incentivam os outros a tolerarem-na; 
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• Compreendem os obstáculos que as pessoas criativas devem enfrentar e 

superar; 

• Estão dispostas a crescer; 

o Reconhecem a importância da adaptação entre as pessoas e o 

ambiente. 

Pela perspectiva das estruturas organizacionais para a inovação, as 

barreiras à criatividade podem ser divididas em três grupos: características do 

indivíduo, características do grupo e características da organização. Qualidades 

inversas para as mesmas características são facilitadores da criatividade para a 

inovação. (PAROLIN, S.R.H.; VASCONCELLOS, E.; BORDIGNON, J. A., 2006). 

Estudos desenvolvidos por Parolin, S. R. H e Albuquerque, L. G (2009, 

p.145) sobre relações entre características organizacionais e espaço para a 

criatividade, em uma organização inovativa, demonstraram que os vários níveis de 

estrutura organizacional exercem razoável impacto nos processos grupais e na 

participação dos colaboradores e é mais sentido quando uma idéia nova necessita 

de aprovação. O sistema por controle de normas e regras é realizado com certa 

ênfase, com reflexos na sustentação do clima organizacional. 

Já os estudos de Amabile (1998) e (1997) foram desenvolvidos por meio 

de pesquisas sobre ambientes organizacionais e seus efeitos na criatividade 

pessoal e analisaram os aspectos socioambientais relacionados à influência dos 

fatores do ambiente de trabalho sobre a motivação intrínseca do indivíduo. 

Amabile (1997, p.42), ensina que a teoria da criatividade individual 

prescreve que qualquer ser humano normal é capaz de ser no mínimo 

moderadamente criativo em determinado domínio em determinado tempo. Tal 

teoria, segundo a autora, inclui três principais componentes que abrangem: 

domínio de conteúdo (expertise), habilidade para pensar de forma criativa e 

motivação intrínseca. Para a autora, criatividade é simplesmente a produção de 

novas idéias em qualquer contexto da atividade humana, desde ciências, artes, 

educação, negócio para aplicação na vida diária. É necessário que as idéias 

sejam novas – únicas – e apropriadas à resolução do problema ou oportunidade 

em questão. 
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Sternberg (2000, p.163) define a criatividade não apenas como a 

capacidade de ter novas novas idéias. O autor acredita que seja um processo que 

exige o equilíbrio e a aplicação de três aspectos essenciais da inteligência – 

criativo, analítico e prático, os mesmos que quando utilizados em combinações 

com equilíbrio, compõem a inteligência de sucesso. 

O primeiro e mais importante aspecto da criatividade, continua o autor é a 

inteligência criativa, que é a capacidade de ir além do estabelecido para gerar 

idéias novas e interessantes. Com freqüência, alguém que seja criativo é 

particularmente bom de raciocínio sintético, vendo conexões (sínteses) que as 

outras pessoas não vêem. A inteligência criativa é uma importante parte da 

criatividade em geral mas não é tudo. 

O segundo aspecto da criatividade é a inteligência analítica, a capacidade 

de analisar e avaliar idéias, resolver problemas e tomar decisões. 

O terceiro aspecto da criatividade, a inteligência prática, é a capacidade de 

traduzir teoria em prática e idéias abstratas em realizações concretas. Uma 

implicação da teoria do investimento da criatividade é que as boas idéias 

simplesmente não se vendem. O autor frisa que é necessário convencer os outros 

de seu valor. (STERNBERG, 2000, p.163). 

Na abordagem cognitiva, a criatividade se associa a inteligência e à solução 

de problemas – uma das abordagens mais famosas e utilizadas no campo 

cognitivo foi criada por Howard Gardner (2004), que questionou a centralidade da 

inteligência nas competências lógico-matemáticas e lingüísticas, o que resultou na 

teoria das inteligências múltiplas. As abordagens de Gardner (2004) e da 

autodenominada psicologia humanista são muito utilizadas nas organizações. A 

primeira, por ter direcionado seus estudos para a aplicação das múltiplas 

inteligências dentro dos parâmetros capitalistas, ou seja, a capacidade para criar 

produtos e solucionar problemas, associando sua efetividade aos resultados 

financeiros: redução de custos e despesas e aumento de receita. A segunda tanto 

alimenta o senso comum de que criatividade exige liberdade como contribui para 

ocultar as relações entre controle e inovação. (AMORIM, S. M.C.; FREDERICO, 

R., 2008) 
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Uma proposta alternativa para a compreensão da problemática criativa é o 

modelo geral da criatividade, atualmente discutido na academia (Pinheiro, no 

prelo). Esse modelo sugere que a criatividade é o resultado da integração matricial 

em rede de neurônios, os quais podem assumir, complementarmente, 

configurações retilíneas, dispersas, elípticas e paralelas. Sempre que distribuídos 

em um eixo cartesiano, esses vetores representam os padrões de pensamento 

lógico, intuitivo, reflexivo e extrovertido, respectivamente. (PINHEIRO, I.R, 2009, 

p.103). 

Para Mattos e Guimarães (2005, p. 204) a criatividade e a inovação são 

atividades complementares, uma vez que a criatividade gera a base da inovação, 

a qual, durante seu desenvolvimento, produz novas dificuldades que devem ser 

novamente resolvidas com criatividade. Não é possível conceber inovação sem 

idéias criativas como ponto de partida. Dessa forma, a criatividade é construída 

como uma habilidade aprendida que permite definir novas relações entre 

conceitos e eventos que pareciam não conectados anteriormente e que resultam 

em uma nova entidade do conhecimento. 

Segundo os autores acima mencionados existem três tipos principais de 

criatividade, que envolvem diferentes maneiras de gerar novas idéias: 

• Criatividade combinatória: envolve novas combinações de idéias 

familiares; 

• Criatividade exploratória: envolve a geração de novas idéias pela 

exploração de estruturas e conceitos; 

• Criatividade transformativa: envolve a transformação de uma 

dimensão, de tal forma que novas estruturas podem ser geradas. 

A criatividade tem sido vista, continuam Mattos e Guimarães (2005, p. 204), 

como um instrumento de gestão da inovação, pois possibilita a quebra de 

bloqueios, o desenvolvimento de habilidades e o estímulo à geração de novas 

idéias.  

Técnicas concretas para estímulo ao pensamento criativo foram 

desenvolvidas para promover e gerar criatividade, dissuadir idéias fixas, estimular 
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a imaginação, bem como definir condições para a prática da criatividade em 

determinados ambientes. 

O uso do pensamento divergente - que consiste na geração de um fluxo 

livre de idéias conduzido em um processo disciplinado - é uma potente fonte de 

inovação, pois lida com o conhecimento tácito, cujo conhecimento é resultante da 

experiência acumulada do indivíduo. Trata-se de um conhecimento prático, 

desenvolvido a partir de ações diretas, compreendido e aplicado pelo 

subconsciente, difícil de articular e de compartilhar. O conhecimento tácito inclui 

relacionamentos, normas, valores e procedimentos operacionais que servem 

como padrão. Em virtude de ser muito difícil de detalhar, copiar e distribuir, ele 

pode ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável. A diferença entre o 

sucesso e o insucesso de sua utilização no processo de inovação é a habilidade 

em localizar, aprimorar e combinar o conhecimento implícito com o conhecimento 

explícito. É essa combinação que permite associar fatos e idéias que antes eram 

aparentemente desconexos e não relacionados. 

O pensamento convergente, em contraste, demanda técnicas de filtragem e 

foco para identificar as idéias que têm um valor verdadeiramente inovador para 

convergir em uma solução aceitável. Pensamento convergente e divergente são 

fases complementares de um procedimento, uma vez que a divergência auxilia a 

gerar muitas alternativas e opções possíveis antes de convergir para uma solução 

apropriada. (MATTOS e GUIMARÃES, 2005, p. 206). 

Zawislak (2008, p.12) propõe um modelo para Medida Geral de Inovação, 

partindo da necessidade de ser estabelecido um conjunto de indicadores de 

inovação alternativo e mais abrangente do que os indicadores tradicionais, que 

focam principalmente nas estatísticas de patentes, número de doutores, gastos 

em P&D e etc. O autor propõe, em seu estudo, o foco nos conteúdos de 

conhecimento, informação e criatividade envolvidos no processo de inovação em 

si, isto é, ampliar o entendimento que se tem das atividades realizadas 

internamente à firma para alcançar resultados inovadores. A base da proposta 

alternativa de indicadores, chamada de Medida Geral de Inovação, é ter o 

processo de inovação (e não somente a estrutura de P&D) avaliado segundo 



 48

quatro vetores-chave: a mudança em si, as características do processo de 

inovação, o perfil de coordenação empreendedora e o ritmo de mudança. Com 

estes vetores, defende o autor, é possível a obtenção de uma imagem mais 

adequada do processo de inovação, podendo capturar as atividades que, pelas 

medidas tradicionais, não seriam consideradas como tal. 

Para Austin (2009, p.20), é possível criar uma cultura criativa na 

organização – condição primordial para a geração de novas idéias – propiciando 

inspiração à força de trabalho das seguintes maneiras: 

• Uma cultura criativa requer pessoas curiosas. Necessário se torna alimentar 

a mente dos funcionários; 

• Definir o significado de criatividade para a organização de forma a obter 

melhores idéias, maior diferenciação e funcionários mais engajados; 

• Conhecer a audiência. As pessoas são inspiradas por diferentes meios.  

• Fazer com que todos participem e contribuam; 

• Estabelecer indicadores tais como: comprometimento, contribuição, 

participação e feedback; 

Pode-se também, segundo Austin (2009, p.20), inspirar os funcionários por 

meio do uso dos seguintes elementos: 

• Blog do funcionário: dedicado a compartilhar idéias. O objetivo é inspirar, 

não deve ser necessariamente voltado para resultados específicos. É uma 

forma de disseminar a criatividade e convidar o público à interação; 

• Atividades externas: estabelecer lugares em que os funcionários possam 

praticar atividades externas e encorajá-los a tentar algo novo, ou de forma 

diferente; 

• Participar de palestras: convidar pessoas criativas – abordando temas 

diferentes – para compartilhar seu processo criativo; 

• Tirar as pessoas de sua zona de conforto e padrões normais de 

pensamento. 

Harrison (2009, p.17) afirma não haver fórmulas para a criatividade. 

Necessita-se de métodos que aumentem a possibilidade de gerar idéias e gerá-las 

no tempo apropriado.  As pessoas criativas têm um fluxo de pensamento e as 
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organizações podem se inspirar em tal metodologia de forma a gerar idéias “sob 

demanda”. As etapas do método elaborado pelo autor estão descritas a seguir: 

• Explorar (explore): é como ser uma esponja. Absorvem-se dados e 

informações. Mas, na verdade, busca-se insigths que possam auxiliar a 

gerar idéias; 

• Liberdade (freedom): é a etapa de brainstorming. Nesta etapa, liberta-se o 

conteúdo da mente para a geração de idéias. Não se deve lutar por idéias 

geniais, mas simplesmente gerá-las em maior número num menor tempo 

possível. Não se deve julgar ou criticar as idéias dos outros; 

•  Pausa (pause): é o momento de “dar uma volta” e trabalhar em outra 

atividade, em outro projeto. Este período de incubação permite que o 

subconsciente entre em ação e as idéias borbulharão. 

• (embrace): a melhor idéia pode ser evidenciada de duas formas: ou surge 

espontaneamente (pop up) ou é deliberadamente selecionada dentre várias 

(pull out). No primeiro caso - “momento Aha!” as idéias simplesmente 

surgem na etapa de pausa. O “click” acontece e as idéias se revelam por si 

mesmas. No outro caso - momento de edição - deve-se trabalhar 

arduamente na detecção da melhor idéia gerada durante a etapa de 

brainstorming.  

• Vida (life): é o momento de vender a idéia aos tomadores de decisão.  

Mattos e Guimarães (2005, p.204) afirmam que associar a geração de 

novas idéias com a criatividade é um processo direto e intuitivo para a maioria dos 

indivíduos.  Enquanto a intuição é algo que não se aprende, porque é 

característica inata de determinadas pessoas, a criatividade pode ser adquirida, 

praticada e desenvolvida pelo uso de técnicas provadas. As habilidades criativas 

aumentam e estimulam as habilidades de cada um, permitindo novos padrões 

mentais para a abordagem de problemas, o que resulta frequentemente em uma 

ampliação do espectro de alternativas consideradas e em um impacto positivo na 

produtividade e na qualidade do trabalho. 

Alguns dos conceitos fundamentais, disseminados pelos autores, para 

fomentar as técnicas criativas são descritas a seguir: 



 50

• Suspender o julgamento prematuro e considerar as idéias sem filtragem prévia; 

• Criar analogias e metáforas, por meio de símbolos, para descobrir 

similaridades entre situações, uma já compreendida e outra que se deseja 

entender; 

• Construir situações criativas em busca da visão ideal; 

• Encontrar meios de fazer com que a visão ideal aconteça; 

• Relacionar coisas e idéias que não foram previamente relacionadas; 

• Gerar múltiplas soluções para um problema; 

Os principais pontos, de acordo com Mattos e Guimarães (2005, p.204) 

para aumentar ou encorajar a criatividade em uma empresa são: 

• Promover um ambiente descontraído; 

• Manter abertos os canais de comunicação, evitando barreiras hierárquicas que 

inibam a expressão de novas idéias; 

• Incentivar a participação e contribuição dos funcionários no processo de 

tomada de decisão; 

• Incentivar independência em iniciativas e aceitar falhas; 

• Manter contato com fontes externas de informação. 

Segundo De Bono (1997, XV) há aqueles que acreditam que ferramentas 

sistemáticas e deliberadas não podem conduzir à criatividade, porque quaisquer o 

tipo de estrutura da organização limita imediatamente a liberdade.  Para ele, o 

processo criativo é baseado na forma como a mente lida com informações. A 

criatividade requer uma nova atitude mental, novos hábitos em relação à forma 

tradicional de pensar, continua o autor. 

 

 2.2.4. Canais para submissão das idéias  

Coral e Geisler (2008, p.69) destacam as diversas fontes para geração de idéias:  

• Banco de idéias de funcionários: deve ser um arquivo aberto, acessível a 

todos. Algumas idéias surgem no momento errado, não estão desenvolvidas 

o suficiente, não representam uma prioridade para a empresa no momento 

e/ou não possuem recursos para o desenvolvimento. Estas idéias não 

podem ser perdidas, mas sim mantidas como inativas e acessíveis para que 
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sejam melhoradas, as barreiras sejam solucionadas, originem outras idéias 

e seja publicada uma lista interativa de idéias; 

• Consumidores: são excelentes fontes de idéias desde que o pessoal de 

vendas, assistência e P&D desejem ouvi-los. Consumidores são 

normalmente, a melhor fonte de informação sobre as fraquezas dos 

produtos existentes;  

• Usuários líderes: eles adaptam o produto para suas necessidades, são 

formadores de opinião e buscam soluções para problemas que o mercado 

ainda não percebeu; 

• Fornecedores: também procuram por novas aplicações para seus produtos 

e frequentemente podem apresentar idéias para seus clientes; 

• Novos produtos dos concorrentes: o objetivo não deve ser a cópia – 

imitações possuem uma menor chance de sucesso – mas a geração de 

novas e melhoradas idéias de produtos. O conhecimento do produto do 

concorrente estimula a equipe a criar um produto ainda melhor. É 

interessante avaliar sistematicamente e periodicamente os produtos dos 

concorrentes. 

• Exposições e feiras: esta é uma oportunidade de descobrir idéias com custo 

relativamente pequeno, em que é possível encontrar o que há de novo no 

segmento de interesse e que está disponível ao público consumidor. O ideal 

é organizar uma lista das feiras e exposições interessantes para a empresa, 

assim como disponibilizar ao menos uma pessoa para visitar cada uma 

delas, independentemente de a empresa estar expondo ou não. A visita não 

deve ser encarada como um evento social, mas como uma missão 

inteligente.  

• Revisão de patentes: os bancos de dados de patentes são considerados 

uma fonte muito rica de idéias a se explorar.  

• Design de empatia: o design de empatia consiste em uma técnica em que 

os inovadores observam como as pessoas utilizam os produtos e serviços 

existentes no seu dia-a-dia. Estas observações são utilizadas para a criação 
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de novos produtos para os consumidores. Muitas grandes empresas geram 

e desenvolvem idéias através de “fábricas de invenção”, mantendo a 

pesquisa e desenvolvimento em dois níveis: no nível corporativo, através de 

laboratórios voltados às inovações radicais, e no nível das unidades de 

negócio, através de laboratórios voltados para inovações incrementais de 

curto prazo. Os autores alertam que um programa formal de P&D não é a 

única forma de criar idéias inovadoras. Algumas empresas contratam 

temporariamente talentos com diferentes perspectivas para resolver 

problemas específicos. Neste caso, estas pessoas se reúnem em locais 

isolados para que mantenham o foco, minimizem interferências do restante 

da organização ou para que mantenham a atividade em segredo. 

• Mercado aberto de inovações: nem todas as idéias inovadoras devem ser 

desenvolvidas internamente. Idéias podem ser adquiridas ou vendidas no 

mercado aberto, para as necessidades de produtos e serviços da empresa, 

normalmente através do licenciamento, joint venture e alianças estratégicas. 

Algumas das vantagens do mercado aberto de inovações são: 

• Comprar idéias pode ajudar a gerar inovações internas; 

• Vender e comprar idéias ajuda a empresa a identificar o que ela faz de 

melhor. 

Em geral, a literatura dominante sobre inovação tecnológica, embora 

reconheça a necessidade de trabalhar com diversas fontes de idéias, apresenta 

um viés marcado pela busca de idéias geniais que resultem em inovações com 

elevado grau de novidade em relação ao estado-da-arte do setor onde ela se 

aplica. Daí a ênfase nas atividades de P&D e em métodos voltados para estimular 

a geração de idéias geniais, como Brainstorming, pensamento lateral, 

mapeamento contextual, relacionamentos forçados, método Delphi, análise de 

cenários, árvore de relevância, curvas de substituição, curvas envolventes e 

outros. (BARBIERI; ALVARES; CAJAZEIRA, 2008, p.3). 

Para Barbieri, Alvares e Cajazeiras (2008, p.3), o estímulo à geração de 

idéias por parte dos funcionários, como os sistemas de sugestões, recebeu pouca 

atenção da literatura pelo fato de serem associados à geração de idéias para as 
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inovações incrementais ou melhorias de pequena monta em produtos e processos 

existentes. Esse tipo de inovação sempre foi objeto de atenção das áreas 

produtivas, para as quais foram desenvolvidos diversos métodos, tais como 

análise de processo, análise do valor, análise de falhas, dentre outros. Com o 

movimento pela qualidade, esse tipo de idéia teve uma grande valorização como 

forma de assegurar a melhoria contínua em todas as áreas da organização. Não é 

de se estranhar, complementam os autores, que as origens desses sistemas e 

seus posteriores desenvolvimentos se encontram nas áreas relacionadas com a 

gestão de produção e operações. 

Barbieri, Alvares e Cajazeiras (2008, p.4) esclarecem que a solicitação de 

sugestões aos funcionários foi usada pela primeira vez por Willian Denny na 

Escócia para que seus empregados dessem sugestões de como reduzir o custo 

da construção de navios. Os sistemas de sugestões acabaram virando moda nos 

Estados Unidos. Ao final da II guerra, observou-se no Japão um crescimento 

vertiginoso do número de empresas que passaram a adotar sistemas de 

sugestões, tendo contribuído para isso de forma especial a Toyota, então uma 

pequena empresa, que implantou o seu sistema de sugestões em 1951 com o 

nome de “idéia criativa”. 

Os autores descrevem duas abordagens: a primeira trata da caixa de 

sugestões que corresponde ao sistema ocidental ou norte-americano, enquanto a 

segunda enfoca o sistema de sugestão oriental. 

A abordagem denominada tradicional, ocidental ou norte-americana 

caracteriza-se pela busca de idéias geniais estimuladas por recompensas 

econômicas (ideas pay-off ou cash for your idea). A forma de remuneração ao 

gerador da idéia aprovada pode ser uma quantia em dinheiro negociada caso a 

caso ou por meio de um percentual previamente estabelecido sobre os ganhos da 

empresa com a implementação da idéia. Sua implementação se dá mediante a 

divulgação da existência de prêmios para as idéias aprovadas. As idéias são 

analisadas para verificar se trazem benefícios para empresa quantificar os 

benefícios para efeito de remunerar o seu gerador. A aprovação da idéia e a 

autorização para sua implementação dependem da alta administração, valendo-se 
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de comissões para análise das idéias, sempre levando em conta os ganhos 

econômicos que a empresa poderá ter com a sua implementação vis-à-vis aos 

investimentos necessários para implementá-la. Por isso, os processos para 

aprovação de uma sugestão e sua implantação envolvem processos complexos e 

demorados, pois objetivam verificar a viabilidade técnica e econômica da idéia 

sugerida e estabelecer o prêmio ao seu gerador. 

Pelo sistema tradicional, somente as idéias que geram benefícios 

importantes e mensuráveis são consideradas e se aprovadas seguem adiante 

como qualquer outra idéia selecionada, ou seja, a sua implementação é feita 

mediante um projeto de inovação e, como tal, com recursos, metas e tempos 

definidos. A captação de idéias não requer mudanças no modelo de gestão da 

empresa, embora possa requerer a designação de pessoas encarregadas para 

receber as idéias e encaminhar para avaliadores. Essa abordagem pode ser 

implementada sem uma vinculação direta com o modelo de gestão da 

organização. 

A outra abordagem, denominada japonesa ou oriental, baseia-se na 

contribuição voluntária de todos os funcionários. Ao invés de recompensas 

financeiras, as sugestões são estimuladas por recompensas simbólicas que 

reforçam a coesão interna. O que não quer dizer que eles não visam resultados 

econômicos, uma vez que esses resultados surgem como uma decorrência dessa 

coesão que permite aproveitar oportunidades de melhorias de qualquer tipo. A 

contrapartida para os empregados geradores de idéias não se restringe aos 

prêmios simbólicos. A empresa deve proporcionar recompensas econômicas 

coletivas como estabilidade do emprego, distribuição de lucros e resultados, 

oportunidade de crescimento profissional, dentre outras. O objetivo do sistema é 

produzir um clima favorável à participação de todos os funcionários na solução 

dos problemas do dia-a-dia conduzindo à melhoria continua (kaizen). 

Viana, Camila, L (2008, p.149) destaca, em estudo realizado em empresa 

considerada inovadora, que a motivação dos colaboradores para com o “Sistema 

de Gestão de Idéias” - processo formalizado para geração, desenvolvimento, 

captação e execução de idéias - difere em graus ao longo do tempo. As metas de 
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número de idéias individuais (por colaborador), quando colocadas na avaliação de 

desempenho do colaborador, aumentam significativamente sua participação no 

processo de emissão de idéias. Com o intuito de instigar o programa de idéias, 

continua a autora, a empresa criou um concurso que premiaria aquelas que 

trouxessem maior retorno financeiro para a empresa. Entretanto, a participação de 

colaboradores não aumentou, demonstrando que o interesse dos autores não era 

primordialmente financeiro, conclui a autora. Dentre as ferramentas e ações para 

geração de idéias, a autora enfatiza o estabelecimento de um número limitado de 

métricas ou objetivos para controlar (estimular) o processo de geração de idéias. 

Em seu estudo, a autora ratifica que as metas de idéias por funcionário na 

empresa estudada foram um dos mecanismos mais eficientes de motivação para a 

participação da força de trabalho no Sistema de Gestão de Idéias. Deve-se 

também ressaltar, da conclusão de seu estudo que basear-se unicamente na 

geração espontânea de idéias não permite o aproveitamento integral da 

criatividade dos colaboradores. (VIANA, C. L, 2008, p.157) 

Para Coral e Geisler (2008), elaborar um plano de sugestões não é uma 

tarefa simples. As regras de programas como esses visam orientar e canalizar os 

resultados que se pretende obter. Paradoxalmente, por se tratar do estímulo à 

criatividade de outras pessoas, por definição, jamais se pode prever as sugestões 

que irão surgir.  Os autores exemplificam o dilema de formatar um programa de 

gestão de idéias amplo sendo que o grande volume de idéias pode inviabilizar não 

só o programa como o próprio dia-a-dia da empresa, considerando que avalizar e 

adequar idéias requer tempo e dedicação. Além disso, continuam os autores, um 

alto índice de rejeição ou negligência às idéias apresentadas pode gerar uma 

frustração tão grande entre os colaboradores que inviabilizará o programa.  

Entretanto, Coral e Geisler (2008), alertam para que os funcionários 

possam contribuir não só com idéias acabadas, mas também apresentar 

questões, mesmo que pareçam inviáveis ou fora do foco da empresa. Elas podem 

indicar fatos novos ou estranhos que estão acontecendo no mercado. 

Há formas de administração desse paradoxo, iniciando-se com a criação de 

sistemas que mostrem ao funcionário como se articulam as políticas de inovações 
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e melhorias e como as sugestões podem contribuir para projetos maiores. Os 

autores acima citados sugerem possibilidades múltiplas, algumas das quais estão 

descritas abaixo: 

• Iniciar um programa de gestão de idéias dentro do espectro das pequenas 

melhorias contemplando processos, atendimento, adaptações em geral; 

• Estimular, desde o início, uma atitude mais validadora do que avaliadora, ou 

seja, pessoas mais preocupadas em aprimorar idéias do que em julgá-las; 

• Estabelecer processos que conectem o sistema de melhorias ao sistema de 

inovação, criando um canal pelo qual podem fluir as idéias que tiverem 

maior potencial para inovação; 

• Quando o programa estiver mais maduro, ampliar o espectro das sugestões 

solicitadas e montar equipe de análise de potencial das idéias, que poderá 

selecionar: 

o Idéias com potencial para multiplicação – uma boa idéia que 

beneficiou uma loja pode beneficiar todas as demais? 

o Idéias com potencial para grandes inovações – uma idéia que visa 

apenas uma melhoria poderia se ampliada e aprimorada, tornar-se 

uma inovação? 

o Áreas ou situações sensíveis a grandes inovações - uma avalanche 

de idéias que apontam para a mesma área pode ser um indicador de 

potencial para inovações; 

o Idéias não-prioritárias – são idéias que estão fora do foco 

estratégico, mas que podem eventualmente representar 

oportunidades; 

o Provocações – para o especialista em criatividade e inovação 

Edward de Bono, uma provocação é uma má idéia que nos estimula 

a pensar criativamente. 

Para Mattos e Guimarães (2005, p.208) o Brainstorming é uma das mais 

conhecidas e usadas técnicas de solução de problemas - baseada no processo de 

criatividade - no mundo dos negócios corporativos. Fundamenta-se no método de 



 57

coletar um grande número de idéias de um grupo de pessoas em um curto espaço 

de tempo. Pode ser usada para gerar um grande número de idéias ou soluções, 

ou para obter soluções para problemas operacionais. Sessões de Brainstorming 

são realizadas por grupos entre 6 e 10 pessoas. A presença de um líder é 

indispensável para estimular a geração de idéias e coordenar a coleta dos dados e 

informações necessários para abordagem do problema. Um relator escreve em 

um quadro a declaração do problema e as idéias geradas pelo grupo. Dentre as 

várias diretrizes para o Brainstorming destacam-se a suspensão do julgamento, a 

utilização de idéias alheias, o trabalho com grande quantidade de idéias e a 

promoção de combinação entre elas. O processo total dura normalmente uma 

hora e pode ser conduzido por meio de vários estágios. A sessão inicia com a 

declaração do problema e a chamada de soluções pelo líder. Os estágios 

seguintes podem ser a definição do problema, a sessão de aquecimento, o 

Brainstorming e a definição da idéia mais radical. Um método de avaliação é 

adicionalmente usado para identificar as idéias que têm valor para implementação.  

Para os autores, Brain-writing é uma técnica de comunicação escrita à mão 

que se relaciona ao Brainstorming e que se caracteriza pela comunicação verbal.  

Neste processo, as idéias são geradas pelos indivíduos e escritas em pedaços de 

papel e trocadas de forma combinada com outros indivíduos do grupo. As idéias 

escritas são lidas por outros participantes do grupo, que escrevem novas idéias. 

Uma variação dessa comunicação escrita a mão é o método 6-3-5, que consiste 

na utilização de seis participantes de cada grupo que devem escrever três novas 

idéias relacionadas ao problema em um pedaço de papel, em um intervalo de 

tempo de cinco minutos. O processo continua até que cada participante receba de 

volta o pedaço de papel original. 

De acordo com Mattos e Guimarães (2005, p.208), as quatro regras básicas 

do Brainstorming são: 

• Não criticar e não pré-julgar uma idéia; 

• Idéias, mesmo absurdas, são bem-vindas; 
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• Quantidade tem valor; quanto mais idéias, melhor. Se uma grande 

quantidade de idéias é gerada, então o conjunto de idéias, provavelmente, 

contém idéias de alta qualidade; 

• Compartilhar, combinar e construir idéias baseadas naquelas desenvolvidas 

por membros do grupo a fim de produzir outras.  

Mattos e Guimarães (2005, p.208) prescrevem algumas técnicas de 

estímulo ao pensamento criativo com suas metodologias e foco de aplicação, as 

quais estão descritas a seguir: 

• Construção de cenários (story boarding): é uma técnica criativa para 

construção de cenários e planejamento estratégico, beaseada no 

Brainstorming e dirigida principalmente a grupos. Requer um líder e um 

secretário e é aplicável para grupos entre 8 e 10 pessoas. O líder organiza 

em um quadro as idéias geradas no Brainstorming, em uma ordem lógica 

de modo que crie ma história. Essa história permite identificar a 

interconexão entre idéias e como as peças se ajustam em um conjunto, 

podendo ser utilizada para identificar a solução de problemas complexos. O 

processo de story boarding inclui quatro fases: planejamento, idéias, 

organização e comunicação. Cada fase inclui uma sessão criativa de 

quarenta e cinco minutos e uma sessão crítica, na qual os participantes 

criticam seus story boarding: 

o Planejamento: esta fase inicia com a definição do problema ou 

questão a ser examinada, da qual resulta um título de tópico ou 

assunto. Proposto o tópico, 10 a 12 colunas com seus respectivos 

títulos são estabelecidas e discutidas, a fim de gerar as idéias e 

subsequentemente os itens a serem arrolados em cada coluna; 

o Idéias: a segunda fase consiste em tomar uma coluna do quadro de 

planejamento, que se transforma então no tópico, e seus itens, que 

passam a ser os títulos, aos quais são adicionadas novas idéias; 

o Organização: na terceira fase, os participantes identificam quem é 

responsável por implementar as soluções escolhidas, o que tem de 

acontecer e quando; 
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o Comunicação: na última fase, os participantes identificam o 

responsável pela comunicação de todos os eventos identificados na 

fase de organização, para assegurar-se de que eles aconteçam. Ao 

longo do processo, gráficos visuais para resumir ou apresentar os 

pontos relevantes são apresentados pelo líder. Estes pontos podem 

ser modelos estratégicos, lugares ou coisas. 

• Florescência de lótus (lotus blossom): esta técnica pode também ser usada 

no planejamento de cenários e é muito útil para previsão de cenários 

estratégicos. Ela é concebida para grupos e é usada para fornecer uma 

visão mais aprofundada das soluções de problemas. Inicia-se com uma 

idéia-núcleo central, que é então circundada por oito caixas ou por círculos 

vazios. Utilizando a técnica de Brainstorming, oito idéias adicionais – 

soluções ou questões – são escritas nessas caixas ou círculos. No passo 

seguinte, cada uma dessas oito idéias se torna o núcleo, circundado por 

outro conjunto de oito caixas vazias, as quais são preenchidas com novas 

idéias, utilizando-se de Brainstorming. O processo continua até que uma 

solução satisfatória ou um número suficiente de idéias tenha emergido. 

• Checklists (listas de verificação): esta técnica criativa é usada 

principalmente para melhorar ou modificar produtos. Ela envolve a 

aplicação de uma série de palavras, verbos, adjetivos e frases contidas em 

checklists ou tabelas, associados a um produto ou serviço existente ou a 

seus atributos.  

• Análise morfológica: esta é outra técnica de melhoria de produto que 

permite a análise em profundidade de produtos e processos. Envolve a 

aplicação de diferentes conjuntos de palavras a um item. Normalmente, um 

conjunto de verbos e outro conjunto de palavras referentes aos atributos do 

produto. Outra maneira é utilizar um conjunto de palavras referente aos 

componentes do produto – dividindo o produto em partes – e outro conjunto 

de palavras referente a soluções alternativas. O método consiste em 

combinar cada palavra de um conjunto com cada palavra do outro conjunto. 

Esses dois conjuntos de palavras resultam em uma matriz bidimensional. 
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Uma matriz tridimensional pode ser gerada pela adição de uma terceira lista 

de fatores. A dificuldade desta técnica é o grande número de idéias 

derivadas das múltiplas combinações que podem ser feitas. 

• Mapa mental: é uma técnica individual de mapeamento por Brainstorming 

concebida por Tony Buzan. Começa com um ponto focal central, um problema, 

um objeto, um nome ou uma questão escrita no centro de um pedaço de papel 

comum com um círculo a seu redor. Cada faceta principal do problema ou a 

solução dele que se origina da idéia central é explorada por Brainstorming, a 

de gerar novas idéias. Cada uma dessas idéias é então escrita em linhas 

traçadas na parte externa ao do círculo. O passo seguinte é explorar por 

Brainstorming estas idéias, a fim de identificar questões relativas a problemas 

ou soluções que são escritas em linhas menores, traçadas no espaço das 

primeiras linhas. Perspectivas adicionais, como fatores de implementação, 

definições ou soluções adicionais, podem ser adicionadas nessas linhas. 

• Mapeamento e geração de criatividade coletiva: o uso de mapas para auxiliar a 

criatividade coletiva é um processo mais complicado. É necessário introduzir 

mapas apropriados em um tipo adequado de organização que 

preferencialmente empregue equipes multidisciplinares. É também importante 

que os participantes descubram os mapas úteis para organizar e planejar seu 

trabalho. O processo de mapeamento envolve três fases. A primeira fase 

começa com um exercício de Brainstorming objetivando iniciar discussão em 

torno de um problema ou produto. Normalmente, os participantes são 

solicitados a mencionar todos os aspectos que eles consideram relevantes 

para lidar com o problema. Durante esse processo, um grande número de 

referências visuais é usado para elucidar as perspectivas dos participantes 

com relação ao potencial de um novo conceito. É enfatizado aos participantes 

que os mapas têm a intenção de enriquecer a conversação e não devem ser 

perseguidos como o conceito em si, mas sim como um espaço semântico, que 

cobre todas as estratégias potenciais. O conhecimento é discutido e, após 

aproximadamente duas horas, é organizado e estruturado pelos participantes 

em um mapa intuitivamente compreendido. Esse mapa inicial é cognitivo e 
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descreve todas as áreas problemáticas em destaques resumidos. Na segunda 

fase do processo, que serve para que os participantes exponham suas 

perspectivas pessoais, para si mesmos e para os outros membros do grupo, os 

participantes discutem os valores que eles mesmos associam com um grande 

número de objetos e imagens. Uma quantidade destas imagens é então 

selecionada por serem consideradas representação metafórica de aspectos 

potenciais da estratégia do produto. Na terceira fase, essas imagens e 

anotações apropriadas são arranjadas em um espaço bidimensional, e seu 

posicionamento relativo depende de como os valores dessas imagens se 

relacionam uns com os outros. Esse procedimento auxilia o grupo a mapear 

um terreno constituído pelas diferenças entre as imagens e expressar o grau 

de diferença entre as estratégias de produto abertas pelo grupo. 

• Excursão criativa: é uma técnica muito útil para forçar um grupo a ter novos 

padrões para formulação de estratégias.  

• Técnicas criativas baseadas no computador: técnicas para estimular o 

processo da criatividade humana baseadas em computador têm um objetivo 

imediato e pragmático, que é a implementação de modelos computacionais – 

softwares – para gerar e organizar idéias para o trabalho criativo. Elas são 

usadas com mais freqüência no planejamento de pesquisa, design de produto, 

aquisição de conhecimento, tomada de decisão, motivação, etc. podem-se 

distinguir grupos de técnicas de criatividade computadorizadas, como modelos 

de inteligência artificial (IA), sistemas de processamento de idéias e sistemas 

gráficos e de visualização. 

• Modelos de criatividade usando inteligência artificial: A inteligência artificial (IA) 

lida com soluções não quantificadas e problemas não estruturados. Sua tarefa 

está relacionada à representação do conhecimento e da razão e à construção 

inteligente e racional de agentes autônomos. Modelos atuais de criatividade de 

inteligência artificial envolvem modelos apropriados e de diferentes tipos para a 

geração de novas idéias. Em relação aos três tipos de criatividade, existem 

também três tipos principais de modelos computacionais, que envolvem: 
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a. A simulação e combinação de idéias, principalmente pelo uso de 

analogias, no sentido de que idéias associadas compartilham uma 

estrutura conceitual inerente; 

b. A exploração de conceitos estruturados, de forma que resultem novas e 

inesperadas idéias. Isso requer considerável domínio, expertise, e força 

analítica para definir um espaço conceitual e especificar procedimentos 

que permitam sua exploração; 

c. A transformação de um problema de tal forma que novas estruturas 

possam ser geradas as quais não teriam possibilidade de emergir 

anteriormente. Novas soluções para problemas podem ser criadas com 

a transformação de um problema em um novo problema, a resolução do 

novo problema e a adaptação da solução de volta para o problema 

original. 

A inteligência artificial emprega abordagens simbólicas para solução criativa de 

problemas e inclui estímulos como modelos heurísticos, métodos de 

identificação de pontos fracos, representação do conhecimento e 

racionalização para facilitar a estruturação do problema e a geração de idéias. 

O foco das técnicas de criatividade baseadas em IA, na forma de programas 

computacionais, visa auxiliar aos usuários a obtenção de uma visão nova dos 

problemas. Isso é feito guiando a intuição do usuário por meio de uma série de 

exercícios de solução de problemas, fazendo-o pensar de uma forma não 

linear e não lógica. A principal vantagem do guia para solução de problemas 

por programa computadorizado é colocar o usuário em contato com idéias de 

uma maneira expedita. Alguns dos programas de criatividade empregando IA 

são: 

• Copycat: procura analogias entre caracteres alfabéticos; 

• Eurisko: é um sistema de transformação e também um processo; 

exploratório que pode ser aplicado a um amplo espectro de domínios; 

• Aaron: explora linhas de estilos e cores particulares; 

• Bacon: de Inteligência artificial exploratória, foi projetado para modelar 

descobertas científicas. 
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• Softwares processadores de idéias: são usados para geração e organização 

de idéias, em estágios específicos do processo de solução de problemas. 

Visando auxiliar o pensamento humano, os processadores de idéias 

usualmente executam uma busca extensiva em grandes bancos de dados, 

bases de conhecimento ou textos-base. Para muitos processadores de idéias, 

o Brainstorming eletrônico é a mais importante técnica para geração de idéias. 

O uso de programas de computador auxilia na decomposição e na 

estruturação do pensamento de uma forma diferente. O programa Idea 

Generator Plus fornece sete componentes ao usuário, que permitem executar 

uma análise e busca da solução do problema passo a passo: examinar 

soluções similares, examinar metáforas, examinar outras perspectivas, focos e 

metas, metas reversas, foco nas pessoas envolvidas e estruturar a maioria das 

idéias. O programa Idea Fisher usa uma base gigante de referência cruzada 

em texto, palavras e frases, representando conceitos e imagens aprimoradas 

por uma série de questões. Ele também permite a geração de novas idéias 

baseadas na combinação de palavras, pela criação de uma lista de pessoas, 

animais, verbos, adjetivos e frases que são associados com a combinação de 

duas palavras escolhidas pelo usuário. 

• Softwares de visualização e sistemas gráficos: existem muitos desses sistemas 

que oferecem várias oportunidades aos usuários. Um sistema de visualização, 

o Inspiration, fornece o substrato no qual o usuário pode rapidamente gravar e 

arranjar idéias à medida que elas surgem, permitindo uma abordagem visual 

para organizar idéias. O sistema também pode mudar o relacionamento entre 

idéias e conectar idéias relacionadas, arrastando-as e conectando-as, para 

criar um mapa gráfico do pensamento dos usuários. 

Mattos e Guimarães (2005, p.215) recomendam as seguintes ações para 

gerar novas idéias de produtos:  

• Estabelecer um ponto focal – uma pessoa para estimular e lidar com idéias; 

• Identificar as fontes possíveis de idéias para novos produtos, priorizando e 

acessando essas fontes; 

• Usar grupos específicos de consumidores, sondando os clientes 



 64

• Contratar pessoal técnico com reconhecido potencial para novos produtos. 

Treinar, encorajar e motivá-los para isso; 

• Pesquisar rotineiramente a concorrência; 

• Visitar fornecedores e despender tempo com pessoal técnico deles; 

• Estabelecer um procedimento para tratar idéias submetidas por inventores 

privados de uma maneira legal; 

• Visitar pesquisadores universitários importantes. Comissionar vários 

pesquisadores universitários na empresa; 

• Estabelecer um esquema para colher sugestões de novas idéias de produtos 

em sua empresa; 

• Promover um concurso de novas idéias de produtos; 

• Realizar algumas sessões de criatividade de grupo; 

• Organizar sessões criativas que envolvam pessoal com reconhecido 

conhecimento técnico; 

• Convidar usuários altamente inovadores para sessões criativas ou 

Brainstorming; 

• Proporcionar tempo livre a seus funcionários para trabalhar em projetos que 

eles estimam. Estabelecer um fundo de apoio a projetos criativos; 

• Criar um banco de idéias. Torná-lo um arquivo de livre acesso a qualquer 

pessoa com a possibilidade de acrescentar-lhe novas idéias; 

• Montar um painel para discutir desejos, necessidades e problemas que 

possam conduzir a idéias para novos produtos; 

• Fazer uso efetivo das idéias lançadas no banco de dados. Avaliá-las e fornecer 

feedback ao criador. E fazer com que as idéias progridam para o estágio 

seguinte se elas apresentarem possibilidade de desenvolvimento. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA  

Como evidenciado no referencial teórico referente ao tema desta pesquisa, 

apresentado no capítulo dois, a literatura mostra que há, ainda, uma baixa 

exploração empírica do tema, em particular dos conceitos ligados à criatividade. 

Tal fato fortalece a importância de se delinear uma investigação de caráter mais 

prático em busca dos objetivos estabelecidos para este trabalho. 

A natureza do problema de pesquisa proposto sugere a utilização de uma 

pesquisa descritiva, que tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinado fenômeno ou o estabelecimento de relação entre 

variáveis. Gil (2008, p.28) alerta para o fato de que há pesquisas que, embora 

definidos como descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para 

proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas 

exploratórias. As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as 

que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. 

Quanto aos meios de investigação, a presente pesquisa pode ser 

classificada como estudo comparativo de casos, tendo em vista “o desejo de 

analisar condições contextuais em relação aos casos” e por objetivar profundidade 

e detalhamento (YIN, 2005). Para o autor, o estudo de caso é o método mais 

apropriado para a investigação de questões de pesquisa do tipo “como” sobre um 

conjunto contemporâneo de fenômenos sobre os quais o pesquisador tem pouco 

ou nenhum controle. Yin (2005, p.75) aconselha que projetos de casos múltiplos 

sejam preferidos a projetos de caso único. Com dois casos, continua o autor, as 

conclusões analíticas serão mais contundentes do que aquelas que surgem 

apenas de um caso único. Como alternativa, pode-se deliberadamente selecionar 

dois casos que ofereçam situações de contraste. Assim se as descobertas 

subseqüentes dão suporte ao contraste que se fez hipotético, os resultados 

representam um indício poderoso em direção à replicação teórica, fortalecendo 



 66

amplamente a validade externa das descobertas em comparação àquelas 

retiradas de um estudo de caso único.  (YIN, 2005, p.76). Tal processo 

comparativo envolveu a identificação, a análise e a reflexão da aderência (dos 

pontos de similaridade e contradição) entre os resultados da pesquisa e o modelo 

conceitual proposto. 

 

3.2. EMPRESAS PESQUISADAS E SUJEITOS DA PESQUISA  

A escolha das empresas estudadas foi definida a partir de uma perspectiva 

de acessibilidade, de conveniência e de reconhecimento, pelo mercado, como 

empresas inovadoras. Procurou-se selecionar duas empresas que tivessem, a 

princípio, estruturas organizacionais bem diferentes quanto às nove dimensões 

que definem o tipo de estrutura organizacional (ver figura 3). 

Ressalta-se também que não foram utilizados métodos quantitativos e 

nenhum critério rígido para a seleção dos sujeitos de pesquisa. Na empresa 1,  

além da entrevista com o executivo – gerente de engenharia, suprimento e 

construção com formação em engenharia mecânica e com mais de 20 anos de 

atuação na empresa -  um colaborador – engenheiro mecânico - narrou sua idéia 

que foi desenvolvida em inovação e um outro colaborador – também engenheiro 

mecânico - relatou sua idéia que não foi desenvolvida em inovação. No tocante à 

empresa 2, além da entrevista com o executivo – gerente industrial com formação 

em engenharia mecânica e com mais de 20 anos de atuação na empresa, um 

colaborador - engenheiro mecânico - foi o relator da idéia desenvolvida em 

inovação. 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

3.3.1. Definição e operacionalização das variáveis da pesquisa 

De acordo com o objetivo principal apresentado no capítulo 1, esta 

pesquisa investiga como o tipo de estrutura organizacional influencia a –

implementação de idéias internas para inovações.  

Neste trabalho, a unidade de análise é a organização em si – considerando 

as dimensões de sua estrutura organizacional e o relato da idéia proposta para 
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inovação. Dessa forma, a etapa empírica da pesquisa se concentra em descrever 

e analisar a implementação de idéias internas para inovação nas duas empresas 

estudadas tendo como fator relevante (substrato) suas características de estrutura 

organizacional. 

A figura 3, apresentada abaixo, ilustra o modelo conceitual (framework) 

integrado utilizado para a condução da pesquisa de campo: 

TIPO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

DIMENSÕES 

1. FORMA DE AGRUPAR OS SETORES 

2. FORMA DE COORDENAR OS SETORES 

3. ÊNFASE EM ESPECIALIZAÇÃO DO TRABALHO 

4. FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS 

5. GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO 

6. ÊNFASE EM PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

7. ÊNFASE EM TREINAMENTO 

8. ÊNFASE EM DOUTRINAMENTO 

9. SISTEMA DE P&C 

    
 
                                                              
             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo conceitual integrado usado na pesquisa de campo. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

TIPO 
 
Produto; 
 
Processo. 

 
IDÉIAS PARA INOVAÇÃO 

GRAU DE 
NOVIDADE 

Incremental; 
 
Radical. 

IMPLEMENTAÇÃO 
 
Desenvolvida em inovação. 
 
Não desenvolvida; 
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Inicialmente foram entrevistadas componentes da alta gerência da 

empresa com a finalidade de mapear e caracterizar o tipo de estrutura 

organizacional das empresas pesquisadas. Ao final das entrevistas foi 

solicitado a cada entrevistado que indicasse colaboradores que fossem 

reconhecidos como pessoas altamente criativas e geradoras de idéias para 

inovações. Foi solicitado então aos colaboradores que narrassem da forma 

mais livre possível as estórias de idéias propostas (ou acompanhadas de 

próximo) por eles, uma que tenha sido desenvolvida com sucesso em 

inovação, e outra onde isso não tenha ocorrido. Durante as duas narrativas, 

procurou-se verificar que eles mencionassem: o tipo de idéia (se produto ou 

processo); grau de novidade (se incremental ou radical); implementação (idéia 

não desenvolvida ou desenvolvida em inovação; os fatores organizacionais que 

auxiliaram e que bloquearam a idéia; as fontes de inspiração para a mesma; as 

vantagens e desvantagens para a organização decorrentes da idéia. 

 

3.3.2. Meios de investigação e coleta de dados  

Os seguintes métodos foram utilizados na pesquisa:  

a) Análise documental: foram consultadas base de dados nas diversas 

fontes do tema estudado: diretrizes gerais de desenvolvimento, atas de reuniões, 

documentação técnica, planejamento de projetos, registro de políticas internas. 

Este fato serviu de alicerce para o entendimento dos demais dados coletados. 

b) Observação direta: A interação direta entre o pesquisador e o objeto de 

estudo reforça sua competência na extração e interpretação de dados do 

fenômeno estudado (YIN, 2005).  

c) Entrevista: Yin (2005) ressalta que a eficácia das entrevistas no 

tratamento de questões humanas faz delas uma fonte essencial de evidências 

para os estudos de casos. 

As entrevistas foram guiadas por um roteiro semi-estruturado (Apêndice 1 – 

coluna 1) - em que o pesquisador conduz a conversa baseando-se em um roteiro 

de questões pré-definidas, mas com flexibilidade para se aprofundar mais em 

tópicos específicos de acordo com o andamento do diálogo - permitindo ao 
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pesquisador aprofundar a investigação durante a realização das entrevistas. O 

roteiro foi construído com base no referencial teórico, tendo como orientação os 

objetivos específicos propostos no capítulo 1, de modo que os dados coletados 

permitam o aprofundamento da discussão em torno do problema de pesquisa 

proposto. A utilização de um roteiro facilitou manter o entrevistado focado no 

conteúdo específico e assim obter respostas específicas para desvendar 

problemas ocultos. 

d) Relatos dos colaboradores: a capacidade de geração de idéias, ou seja, 

o esforço criativo despendido pela força de trabalho para gerar idéias para 

inovação foi descrita e analisada em termos de: tipo de idéia (se produto ou 

processo); grau de novidade (se incremental ou radical); implementação 

(idéia não desenvolvida ou desenvolvida em inovação, fatores 

organizacionais que auxiliaram e que bloquearam a idéia, as fontes de 

inspiração para a mesma, as vantagens e desvantagens para a 

organização decorrentes da idéia). 

 

As entrevistas e relatos foram gravados e posteriormente transcritos (Apêndice 

2). 

 

3.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este estudo teve uma abordagem qualitativa, tendo em vista que, enquanto 

“exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente 

estruturada”. (GODOY, 1995, p.21). Cabe ressaltar que a pesquisa qualitativa é 

fundamentalmente interpretativa, considerando-se que o pesquisador faz uma 

interpretação dos dados. Isso inclui a análise de dados para identificar categorias 

e finalmente fazer uma interpretação ou tirar conclusões sobre seu significado, 

pessoal e teoricamente, mencionando as lições aprendidas e oferecendo mais 

perguntas a serem feitas. Isso também significa que o pesquisador filtra os dados 

através de uma lente pessoal. (CRESWELL, 2007, p. 186). 

   Para o tratamento dos dados foi escolhida a técnica de análise temática, 

que consiste em avaliar, a partir do material transcrito dos relatos dos 
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colaboradores, a ocorrência (presença) de forma manifesta ou latente de temas 

previamente retirados da teoria (Apêndice 1 – colunas 2, 3 e 4) (BOYATZIS, 1998; 

ROESCH,1999). As colunas 2, 3 e 4 mostram os nomes de cada tema, suas 

possíveis qualificações e definições de cada qualificação, respectivamente. O 

Apêndice 2 também foi utilizado para evidenciar as ocorrências dos temas nos 

relatos. 

A análise dos resultados foi efetuada em duas etapas. Num primeiro 

momento foram comparadas as similaridades e dessemelhanças entre as 

dimensões da estrutura organizacional de cada uma das empresas estudadas – 

segundo a percepção de seus executivos – buscando identificar qual empresa 

apresenta maior nível de organicidade.   

Posteriormente, foram analisados – tendo como insumo os relatos dos 

colaboradores – os fatores organizacionais que auxiliaram ou bloquearam a 

implementação da idéia, buscando-se ratificar a suposição da pesquisa. 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

Yin (2005) destaca maior preocupação com relação à ausência de rigor da 

pesquisa de estudo de caso, o que não implica menosprezar a técnica em 

detrimento de outras. Relata que, na maioria das vezes, pesquisas que não 

possuem rigor e sequência de procedimentos sistemáticos, ou ainda a aceitação 

de evidências equivocadas ou tendenciosas, podem acarretar conclusões e 

significações indevidas.  

Com relação às entrevistas, Yin (2005) ressalta alguns aspectos do método 

como pontos fortes, dentre eles o direcionamento das entrevistas através do 

enfoque direto do tópico do estudo de caso e a percepção envolvida. Como pontos 

fracos, o autor sugere que sejam evitadas questões mal observadas (vieses), 

respostas enviesadas e reflexibilidade, pois, em alguns casos foram observadas 

respostas para favorecer o olhar do pesquisador, ou seja, o entrevistado dá ao 

entrevistador a resposta que ele quer ouvir. 
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É necessário explicitar que o posicionamento do executivo no organograma 

pode influenciar o mapeamento da estrutura organizacional, bem como o número 

reduzido de narrativas pode restringir o resultado. 

As limitações de cunho metodológico estão relacionadas principalmente às 

características da amostragem dos casos. Resultados mais específicos só 

poderiam ser obtidos em estudos mais abrangentes, que examinassem diferentes 

organizações inseridas em diferentes ramos de atuação.  

 

 

4.  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
4.1. EMPRESA 1 

O estudo abrange uma organização criada no final da década de 60 – com 

sede no Estado de Minas Gerais, abrangendo cerca de 200 colaboradores - 

atuando em todo o Brasil nos segmentos de edificação, infra-estrutura e industrial, 

desenvolvendo e implantando projetos de engenharia. Esta pesquisa foca o 

gerenciamento de projetos de engenharia em regime EPC (Engineering, 

Procurement & Construction) no segmento industrial com fornecimento de 

equipamentos, materiais e serviços de construção e montagem.  

Recente pesquisa da Associação Brasileira de Engenharia Industrial 

(Abemi) aponta que as empresas brasileiras do segmento de engenharia industrial 

continuam a crescer e a gerar empregos e vêem o ano de 2010 com muito 

otimismo. 

Em relação à situação dos negócios, 50% das empresas informaram crescimento, 

23,34% estão estáveis e 26,66% já sofrem alguma retração. O indicador mais 

otimista foi a resposta sobre a possibilidade de crescimento no biênio 2009/2010: 

77,42% das empresas consultadas responderam positivamente e acreditam que o 

período será de melhora nos negócios. (PINTO, 2009).  

Em empreendimentos em regime EPC (Engineering, Procurement & 

Construction) é comum que o escopo contratual, além do fornecimento de 

equipamentos, materiais e serviços de construção, inclua também o projeto básico 



 72

e o executivo, de maneira a caracterizar de forma completa a responsabilidade da 

empresa contratada, denominada EPCista. O EPCista fica, assim, responsável 

pelos quantitativos (i.e. pelas quantidades projetadas de materiais tais como 

tubulações, concreto, estruturas metálicas, cabos, etc) e pelo desempenho dos 

equipamentos e sistemas que projeta, fornece, monta e comissiona. A engenharia, 

sendo o ponto de partida do empreendimento, pode influenciar decisivamente o 

seu sucesso em termos de custo, prazo e qualidade, além de fundamentar o 

relacionamento cotidiano com o cliente. 

Para que os requisitos de custo, prazo e qualidade sejam atendidos, a 

participação da engenharia deve permear a maioria das atividades do 

empreendimento, seja liderando, seja apoiando outras atividades. 

A equipe típica de um empreendimento EPC se estrutura conforme o 

organograma da figura 4, abaixo representado. 

 

 
            Figura 4: Organograma típico de um contrato em regime EPC 
            Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Em certos casos, o EPCista pode estar envolvido desde a fase de 

viabilidade e desenvolvimento do negócio.  O produto final do EPCista, incluindo o 

projeto de engenharia, é a implantação do projeto e a planta industrial funcionando 

de modo confiável e seguro, ao longo de sua vida útil. 
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4.1.1. Mapeamento e caracterização da estrutura organizacional 

Procurou-se caracterizar, a seguir, o tipo de estrutura organizacional da 

empresa de acordo com as nove dimensões propostas por Mintzberg et al (2001) 

e listadas na seção 2.1.2.. Esta caracterização baseou-se nas respostas do 

executivo entrevistado e que estão transcritas no Apêndice 2. Algumas das falas 

desse executivo são utilizadas para ilustrar o processo de caracterização. 

  
Com relação à forma como seus setores são agrupados, verificou-se que a 

empresa optou por uma estrutura funcional, ou seja, o foco do agrupamento está 

nos elos da cadeia de processos por meio dos quais os produtos são produzidos. 

“Hoje no modelo de trabalho aqui estamos vendo agrupamento por 

atividade, né, por função. Dá uma visão -- --, reflete o grau de agilidade e 

envolvimento que preciso ter das pessoas.”  

 
Quanto à forma como coordena os seus diversos setores, verificou-se que 

são utilizadas tanto a estrutura matricial quanto comitês permanentes. Isso é 

ilustrado na fala a seguir:  

“Esta é ---  -- ...temos colaboradores trabalhando em vários projetos....que 

é atuar mais próximo ( ) até para exercer --  --   para saber o que 

((pensativo)) o que tá acontecendo em nossos projetos. ...Então ... há  

uma proximidade maior do gerente através de reuniões semanais ou 

reuniões periódicas... para que a gente possa saber qual o andamento das 

atividades, como é que tá o trabalho”. 

 

A empresa enfatiza fortemente a especialização horizontal do trabalho na 

medida em que a organização distribui as tarefas, entre os integrantes da equipe 

de projeto de acordo com a especialidade do colaborador, isto é, são poucas 

tarefas a serem distribuídas para cada um e de acordo com a demanda de 

trabalho, por meio de um histograma. No que concerne à especialização vertical a 

ênfase é leve.   

“A distribuição de tarefas -- -- cada um tem que ser muito bom naquilo que 

faz... é através de um histograma que definimos a alocação das pessoas 
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em determinadas tarefas, por quanto tempo... para poder chegar lá, isto 

é”.....   

 

 A forma como a empresa coordena as diferentes tarefas apresenta-se de 

forma latente na fala do executivo, possibilitando a inferência do uso de 

padronização dos processos de trabalho, padronização das habilidades 

profissionais e ajuste mútuo.  

“A idéia é a gente utilizar o nosso sistema integrado de gestão para que a 

gente possa ter o follow-up de todas as tarefas e ter o work-flow 

efetivamente. Olha ((enfático)) todos aqui sabem o que se espera deles... 

Mas na verdade as pessoas vão se falando no dia a dia... vão corrigindo 

os rumos do trabalho”.  

 Com relação à divisão de poder sobre as várias decisões, verifica-se uma 

preferência por descentralização do tipo seletiva. O poder é disperso em vários 

locais na organização, entre gerentes, especialistas de staff e operadores que 

trabalham em equipe em vários níveis da hierarquia, conforme trecho da resposta 

a seguir:  

“A tomada de decisão aqui é bem definida, né...cada um (gerência) tem 

seu limite de competência-- -- e decisões que impactam bastante o projeto 

estão com a gente aqui. O gerente de projeto tem lá seu ( ) poder de 

decisão”.  

  

Verificou-se que a organização enfatiza de forma moderada a padronização 

de processos de trabalho, considerando que existe alguma formalização de 

comportamento por meio de imposição de instruções operacionais e 

procedimentos de engenharia. 

“Alguma coisa tá escrito, por exemplo, procedimentos de engenharia, 

instruções operacionais, etc... e outra parte, tipo descrição de alguns 

cargos... não está. Isto tá carecendo estabelecer alguns (padrões de 

processos de trabalho) de forma que tudo fique mais claro e transparente 
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para as pessoas, né. Há uma carga de trabalho para definir ( ) e tornar isto 

claro para todos os colaboradores”.  

 

 Em termos de utilização de programas formais de treinamento há uma 

ênfase elevada, considerando que a empresa possui uma política bem definida 

bem como esforços direcionados para um planejamento consistente da 

programação anual de necessidades de treinamento a serem realizadas pela força 

de trabalho.   

“Neste ponto especificamente existe uma política bem definida de 

treinamento. Então -- -- a gente faz a programação do treinamento do ano 

seguinte, que a gente chama de Plano de Desenvolvimento Individual. 

Neste plano são elencados os cursos que a gerência e o colaborador - de 

comum acordo - entendem que as lacunas sejam supridas e que o 

colaborador tenha um desempenho mais satisfatório na execução de suas 

atividades em próximos projetos. Na verdade, damos ênfase a 

treinamentos formais para nivelar o conhecimento. Já a atitude do 

colaborador é trabalhada no dia-a-dia, considerando a função que ele 

ocupa, por exemplo, se é um coordenador deve ter uma atitude proativa e 

será mais demandado”. 

 

Sobre a prática de doutrinamento, verifica-se que ele ocorre em grau 

moderado, de acordo com a fala a seguir. 

“aqui a gente tem características fortes... busca assim o melhor em tudo... 

e a gente sempre busca muitos desafios. Mas o que vejo hoje é que tem 

muita gente nova - que tá entrando agora na empresa - que ainda estão -- 

-- ( )...e por enquanto estas pessoas ainda não internalizaram este modo 

de ser nosso. Então, este pessoal tem que correr atrás, além dos 

treinamentos formais que oferecemos”...  

 

 Sobre o tipo de sistema de planejamento e controle favorecido pela 

empresa, verifica-se ênfase elevada de um controle tanto do resultado como da 
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ação, com especial atenção nas atitudes e ações específicas, dos gestores, em 

prol dos resultados a serem alcançados.   

“Geralmente controlo tanto o resultado como a ação, porque só o 

resultado muitas vezes não vai me atender... por exemplo, porque o 

resultado obtido no final pode não ser satisfatório... mas se eu verificar que 

o gerente, o coordenador teve ação, teve atitude pra buscar um resultado 

o qual não ocorreu por outros motivos que fogem ao controle dele... 

efetivamente não posso relatar como mau desempenho... assim acabo 

vendo as duas coisas conjugadas, mas olhando a interação entre ação e 

resultado”. 

 

Ao ser questionado sobre os estímulos utilizados para impulsionar a 

geração de idéias de sua força de trabalho, o executivo ressalta:   

 “dou total liberdade para os colaboradores para sugerirem outras formas 

de trabalho,... o que eles acharem que podem melhorar o desempenho 

deles... isto eu dou total liberdade... dentro logicamente das minhas 

próprias limitações dentro da organização. Peço... principalmente, 

soluções para problemas do dia-a-dia”. 

Sua resposta sinaliza que a capacidade da força de trabalho para gerar 

idéias para inovação tem seu estímulo similar à caixa de sugestões do tipo 

oriental, a qual é baseada na contribuição voluntária dos funcionários, sendo que 

ao invés de recompensas financeiras, as sugestões são estimuladas por 

recompensas simbólicas que reforçam a coesão interna. 

Em se tratando da capacidade de gerar idéias para inovação, a técnica de 

estímulo ao pensamento criativo utilizada é Brainstorming, como se pode verificar 

na fala:  

“criando um diferencial de grande valor para a empresa frente a seus 

concorrentes, tais como... “nos exercícios de “brown paper” para desenho 

do cronograma físico, nos exercícios de identificação de pontos de 

melhoria do projeto, nas nova análises de risco do empreendimento, nos 
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encontros de familiarização com o contrato e na elaboração da WBS do 

empreendimento”. 

 

4.1.2. A influência da estrutura organizacional no processo de 

implementação de idéias para inovação 

O Apêndice 2 apresentou as transcrições dos relatos de proposição de 

idéias para inovações e a análise temática efetuada para identificar, nos relatos, a 

presença de menções (manifestas ou latentes) às dimensões das estruturas 

organizacionais (temas).  

Para cada idéia selecionada, foram descritos, a seguir, a idéia proposta, a 

que tipo de inovação se referiu, o grau de novidade da inovação, a vantagem 

competitiva gerada, as fontes de inspiração para a idéia e finalmente, a forma 

como cada dimensão da estrutura organizacional influenciou, positiva ou 

negativamente, o processo de desenvolvimento da idéia. 

 

4.1.2.1 A primeira inovação proposta: Integrando processos por meio do 

programa CORPORE RM (inovação implementada) 

 

CARACTERIZAÇÃO DA IDÉIA 

 “Assim, a idéia de inovação que propus – após pesquisa no mercado de 

fornecedor que atendesse nossas demandas – diz respeito à integração de 

processos com o CORPORE RM Projetos - software de gestão desenvolvido pela 

RM Sistemas - sendo a solução para gerir com mais eficiência os nossos 

empreendimentos, auxiliando a empresa a unificar informações administrativas e 

de projetos em uma única base de dados.  

Desde o final de 2005 a empresa vem utilizando o CORPORE RM Projetos 

– sistema que permite o controle total e a integração entre projetos, planejamento 

e controle, gestão de recursos humanos, almoxarifado e financeiro -, em todos os 

processos e setores, desde orçamentos de obras até demonstração de resultados 

dos projetos. 
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Na verdade, a integração tem sido o ponto forte para o sucesso de nossos 

projetos, pois havia uma grande necessidade de unificar os dados da companhia 

em uma única base de dados. Antes de optar pelo software da RM Sistemas, 

operávamos em vários sistemas dissociados, o que dificultava uma visão unificada 

da empresa. A integração das informações facilita a análise gerencial da situação 

da empresa e contribui para agilizar a tomada de decisões. Cerca de 90 usuários 

de diferentes perfis operam o sistema, entre os envolvidos na administração, nas 

obras, os responsáveis pelo planejamento e controle e o corpo gerencial da 

empresa. Todos foram beneficiados porque os processos foram totalmente 

integrados, evitando o retrabalho, a conferência e a redundância de informações. 

Passamos a analisar as informações dispondo de ferramentas muito mais 

adequadas. Além disso, o sistema disponibiliza informações mais confiáveis e de 

forma mais rápida. Cabe também ressaltar que a agilidade na elaboração dos 

relatórios de acompanhamento de resultados das obras foi outro benefício 

alcançado. O processo ficou mais fácil e rápido, pois antes, perdia-se um bom 

tempo extraindo dados de diversas fontes diferentes que depois tinham de ser 

consolidados”. 

 

A idéia relatada por este colaborador refere-se a uma inovação com grau de 

novidade incremental, cuja ratificação dá-se como descrito na fala “durante as 

atividades iniciais do empreendimento temos a oportunidade de gerar idéias e 

exercer atividades criativas melhorando a forma como fazemos as coisas”. Ou 

seja, sua implementação representou uma melhoria na versão anterior do 

processo, sem alterar de forma radical a linha evolutiva do mesmo. 

 

Por meio do relato, identifica-se o tipo de idéia de inovação como de produto e de 

processo por meio do seguinte trecho: “melhorando a forma como fazemos as 

coisas – tanto o que temos que entregar para o cliente como a forma como 

fazemos isto - criando um diferencial de grande valor para a empresa frente a 

seus concorrentes”.  Cabe ressaltar que as inovações em processo levam também 

a inovações em produtos e vice e versa. No caso de uma inovação em processo, 
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trata-se de mudanças no processo de produção do produto ou serviço. Gera 

impacto no produto final e produz benefícios no processo de produção, geralmente 

com aumentos de produtividade e redução de custos. Sobre as inovações em 

produtos, elas consistem em modificações nos atributos do produto, com mudança 

na forma como ele é percebido pelos consumidores. Na maior parte das vezes 

isso produz também necessidade de melhorias em processo. 

 

A vantagem para a organização frente à idéia relatada é demonstrada pelos 

relatos:  

“todos foram beneficiados, porque os processos foram totalmente 

integrados, evitando o retrabalho, a conferência e a redundância de 

informações. Eles passaram a analisar as informações geradas, dispondo 

de ferramentas muito mais adequadas. Além disso, o sistema trouxe 

informações mais confiáveis e rápidas. Cabe também ressaltar que a 

agilidade na elaboração dos relatórios de acompanhamento de resultados 

das obras foi outro benefício alcançado. “O processo ficou mais fácil e 

rápido. Antes, perdia-se um bom tempo extraindo dados de diversas fontes 

diferentes que depois tinham de ser consolidados”.  

 

 “O investimento contínuo em tecnologia da informação é, inclusive, um dos 

pilares do posicionamento estratégico da empresa. “Isso nos garante um 

perfeito controle dos processos, serviços e relacionamentos com o mercado 

e clientes”, afirma o colaborador, ressaltando que a adoção do CORPORE 

RM Projetos veio para reforçar a estratégia da empresa. “Hoje, possuímos 

um sistema de gestão totalmente integrado, que possibilita atuar com mais 

competitividade e eficiência”. 

 

A fonte de inspiração para geração da idéia foi o mercado e tem sua ocorrência 

evidenciada a seguir: “Assim a idéia de inovação que propus – após pesquisa no 

mercado de fornecedor que atendesse nossas demandas - diz respeito à 

integração de processos com o CORPORE RM Projetos - software de gestão 
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desenvolvido pela RM Sistemas - sendo a solução para gerir com mais eficiência 

os nossos empreendimentos, auxiliando a empresa a unificar informações 

administrativas e de projetos em uma única base de dados”.  

 

Isso também fica evidenciado no trecho “procuro manter minha mente aberta, 

procuro ver oportunidade em tudo, né, ser perspicaz, fico atento... observo... 

busco também espaço dentro da...do que tem pra fazer, pra conseguir fazer...ter 

tempo pra -- -- idéias...enfim, e tô sempre conversando com outras pessoas”.  

 

Com relação à capacidade de gerar idéias para inovação, infere-se, no trecho... 

“buscando promover a capacitação de todos os colaboradores ... propusemos o 

desenvolvimento de uma ferramenta”  que o estímulo usado seja a “Caixa de 

sugestões”, baseadas na contribuição voluntária do colaborador, em que somente 

as idéias que geram benefícios mensuráveis para a organização são 

consideradas, ou seja, sua implementação é feita mediante um projeto de 

inovação. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO FORMA DE COORDENAR OS SETORES 

A utilização de pessoal de ligação e estrutura matricial mencionada no 

relato do colaborador, como descrito a seguir, teve uma influência positiva, 

apoiando o processo de implementação da idéia, considerando que pessoal de 

ligação, embora não dotadas de autoridade formal agilizam a coordenação de 

vários setores por meio de seus poderes de persuasão, negociação, etc. já a 

informação das atividades executadas pelas diversas gerências ao gerente do 

empreendimento ratifica a ocorrência de estrutura matricial, o que por sua vez 

também influencia positivamente o processo de implementação da idéia. 

• PESSOAL DE LIGAÇÃO e ESTRUTURA MATRICIAL: Formas presentes 

no trecho “sendo que o trabalho entre as diversas gerências são reportados 

ao gerente do empreendimento, o qual, apesar de não possuir autoridade 

formal, usa principalmente suas habilidades de negociação para gerenciar o 
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andamento das atividades executadas pelos vários departamentos, como 

planejamento e controle, suprimentos, construção e montagem, etc”. 

 

Cabe ressaltar que na entrevista com o executivo desta organização, as 

formas de coordenação citadas foram ESTRUTURA MATRICIAL e COMITÊ 

PERMANENTE. Verifica-se, assim, que enquanto o executivo enfatiza as reuniões 

institucionalizadas com os membros das várias unidades, de forma regular e 

permanente para discutir questões de interesse comum, o representante dos 

colaboradores frisa o fator constituinte PESSOAL DE LIGAÇÃO, em que as 

pessoas que atuam nestas posições não são dotadas de autoridade formal, mas 

usam seus poderes de persuasão, negociação e assim por diante para coordenar 

o trabalho de duas unidades diretamente. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS 

A coordenação de tarefas por meio do formato padronização dos processos 

de trabalho influenciou positivamente a implementação da idéia assegurando 

consistência na programação do conteúdo do trabalho da organização. Já a 

comunicação informal e a interação das pessoas de forma autônoma – 

características do ajuste mútuo – também têm uma influência positiva na 

implementação da idéia. 

• PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, encontrada no 

trecho “a execução de atividades de acordo com procedimentos 

preestabelecidos”. 

• AJUSTE MÚTUO: encontrada no trecho: “como tal, a comunicação é 

informal e inclui atividades”.... 

 

Ressalta-se na entrevista com o executivo uma discrepância quanto ao 

fator constituinte em relação à PADRONIZAÇÃO DAS HABILIDADES 

PROFISSIONAIS – padronização do funcionário e não especificamente do 

trabalho ou dos resultados. O controle é obtido em razão de os operadores terem 

aprendido o que se espera deles uma vez que lhe foi ensinado um conjunto de 
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conhecimentos e habilidades que são subsequentemente aplicados no trabalho – 

fator este não presente na narrativa do colaborador. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO 

Constata-se que a presença de descentralização seletiva impacta 

positivamente a implementação da idéia considerando que o poder sobre as várias 

decisões é disperso entre gerentes, especialistas e demais colaboradores nos 

mais diversos níveis de hierarquia. 

• DESCENTRALIZAÇÃO SELETIVA: ocorrência identificada nos seguintes 

trechos:  

o “na modalidade EPC, o escopo da engenharia abrange muito mais 

do que simplesmente a execução de atividades... implica a liderança 

técnica do empreendimento junto ao cliente, aos consorciados e sub-

fornecedores de materiais e serviços”.  

o “a centralização de comunicação é um risco comum a ser evitado. A 

centralização excessiva e a “filtragem” de informações também pode 

ter o efeito de desestimular a equipe, que perde em autonomia e 

criatividade”. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO DO TRABALHO: 

A especialização horizontal exerceu uma influência positiva para a 

implementação da idéia considerando que especialistas são aptos, cada qual em 

sua esfera de ação, a analisar informações e contribuir para agilizar o processo de 

tomada de decisão.  

• ESPECIALIZAÇÃO HORIZONTAL, encontrada no trecho “inclui atividades 

alocadas aos colaboradores conforme sua especialidade...” 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO SISTEMA DE PLANEJAMENTO & CONTROLE:  

O formato controle de resultados, evidenciado no relato, exerceu uma 

influência positiva na implementação da idéia, uma vez que contribuiu para que o 
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tomador de decisões estivesse bem municiado de informações para a medida dos 

resultados.  

• CONTROLE DE RESULTADOS - no trecho “Além dessas atividades, outras 

são marcos gerenciais importantes, sendo reportadas à diretoria, como as 

reuniões de transferência e de abertura”. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE FORMALIZAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO: 

A influência foi positiva na implementação da idéia, pois o fato das práticas 

e “modus operandi” estarem moderadamente registrados as tornaram passíveis de 

resgate e facilitou sobremaneira o processo operacional na organização.   

• FORMAL: a padronização dos processos de trabalho é formal, como 

observado a seguir: “na montagem e desmontagem seguras e na 

preparação de certos procedimentos específicos para a realização de 

testes”. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE TREINAMENTO:  

A elevada ênfase na padronização de conhecimento estabeleceu uma base para a 

disseminação de boas práticas de gestão de projetos, influenciando positivamente 

a implementação da idéia.  

• ESTABELECER / PADRONIZAR CONHECIMENTO: Identifica-se 

ocorrência no trecho: “o uso do jargão do PMI e seus respectivos padrões 

que norteiam a boa prática de gerenciamento de projetos contribui nesse 

sentido” 

 
ESTÍMULO À GERAÇÃO DE IDÉIAS:  

Infere-se que o estímulo à geração de idéias para inovação ocorreu por 

meio de um processo que integra tanto a CAIXA DE SUGESTÕES TRADICIONAL 

(em que somente idéias que geraram benefícios importantes e mensuráveis são 

consideradas e se aprovadas seguem adiante como qualquer outra idéia 

selecionada) como a CAIXA DE SUGESTÕES ORIENTAL (baseada na 

contribuição voluntária de todos os funcionários. As sugestões são estimuladas 
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por recompensas simbólicas que reforçam a coesão interna), conforme textos 

descritos a seguir: “Durante as atividades iniciais do empreendimento temos a 

oportunidade de gerar idéias e exercer atividades criativas melhorando a forma 

como fazemos as coisas – tanto o que temos que entregar para o cliente como a 

forma como fazemos isto - criando um diferencial de grande valor para a empresa 

frente a seus concorrentes”. 

 

4.1.2.2. A segunda inovação proposta: Ferramenta para alinhamento do time de 

projeto (inovação não implementada). 

 

CARACTERIZAÇÃO DA IDÉIA 

“... buscando promover a capacitação de todos os colaboradores, bem 

como o trabalho participativo para o desenvolvimento de produtos e serviços de 

engenharia com atenção ao cumprimento dos prazos, escopo e soluções 

pactuadas com o cliente, propusemos o desenvolvimento de uma ferramenta para 

rápida aferição, pelo líder do empreendimento, do alinhamento do time de projeto 

e para a identificação de pontos potenciais de discordância entre a equipe, isto é, 

falta de consenso que requeiram discussões e aprofundamentos adicionais para a 

tomada de decisões”. 

 

A idéia relatada por este colaborador refere-se a uma inovação com grau de 

novidade incremental, cuja ratificação dá-se como descrito na fala “O processo de 

auto-avaliação pode ser realizado várias vezes ao longo do ciclo de vida do 

projeto e abrange um questionário contendo 10 tópicos críticos a serem 

monitorados – detalhados a seguir – que poderão ajudar o time na avaliação e 

melhoria de seu desempenho individual e grupal”. 

 

No tocante às fontes de inspiração para geração da idéia, infere-se um viés 

de mercado, por meio de melhoria no desempenho da equipe de projeto, o que 

por sua vez, conduz à maior competitividade frente aos concorrentes. A ocorrência 

é evidenciada a seguir: “Para um EPCista é fundamental conhecer a cultura do 
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cliente, seus métodos e preferências, a fim de se adaptar, sendo que a adaptação 

se dá mais por parte do EPCista do que do cliente – e a equipe de engenharia 

deve estar preparada para isto, isto é, que estejam todos no mesmo barco, 

seguindo o líder. É de grande importância que a equipe de engenharia esteja 

treinada em práticas de gerenciamento. Assim, buscando promover a capacitação 

de todos os colaboradores, bem como o trabalho participativo para o 

desenvolvimento de produtos e serviços de engenharia com atenção ao 

cumprimento dos prazos, escopo e soluções pactuadas com o cliente, 

propusemos o desenvolvimento de uma ferramenta para rápida aferição, pelo líder 

do empreendimento, do alinhamento do time de projeto e para a identificação de 

pontos potenciais de discordância entre a equipe, isto é, falta de consenso que 

requeiram discussões e aprofundamentos adicionais para a tomada de decisões”. 

 

O tipo de inovação não se apresenta de forma explícita no relato, embora 

induza à caracterização do tipo “processo” uma vez que reflete a forma como as 

coisas são e/ou devem ser feitas na organização. Pode-se aferir através do trecho 

“buscando promover a capacitação de todos os colaboradores... propusemos o 

desenvolvimento de uma ferramenta para rápida aferição, pelo líder do 

empreendimento, do alinhamento do time de projeto e para a identificação de 

pontos potenciais de discordância entre a equipe, isto é, falta de consenso que 

requeiram discussões e aprofundamentos adicionais para a tomada de decisões. 

 

 As vantagens para a organização frente à idéia relatada é demonstrada 

pelos pontos de vista dos gestores, descrito abaixo. Eles se posicionaram contra a 

implementação da idéia proposta e confirmam a carência, pelos proponentes da 

idéia, de demonstrações de vantagens - explícitas e mensuráveis - as quais não 

ficaram evidentes para que recursos monetários, de pessoas, ou de tempo, 

fossem destinados para levar adiante o projeto.    

“... cabe ressaltar que nossos problemas com projetos é que a fase de 

planejamento tem muito longa duração por conta de problema com o alinhamento 

do time de projeto”. 
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“... em qualquer programa de desenvolvimento de equipe, é importante a 

identificação e a priorização das barreiras que possam impactar o alinhamento da 

equipe de projeto. Sem um curso apropriado de ações, as barreiras emergirão, o 

time se manterá desalinhado prejudicando a definição do escopo do projeto”... 

   

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO FORMA DE COORDENAR OS SETORES 

A estrutura matricial mencionada pelo colaborador, como evidenciado abaixo, 

influencia positivamente o processo de implementação da idéia.  

• ESTRUTURA MATRICIAL/ PROJETIZADA, presente no trecho: ... “na 

modalidade EPC, os líderes de equipe são dedicados ao empreendimento, 

configurando uma estrutura “projetizada”, em que certos profissionais ou 

especialistas participam sem dedicação integral”. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE TREINAMENTO 

Há, quanto a esta dimensão, um alerta na fala do colaborador de que o 

treinamento tem influência positiva no negócio da organização e que a existência 

de um time unido em torno de objetivo comum predispõe o alcance de metas.  

• ESTABELECER E PADRONIZAR CONHECIMENTOS: Presença 

identificada no trecho: “é de grande importância que a equipe de 

engenharia esteja treinada em práticas de gerenciamento”. 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS 

O formato padronização de normas (aculturação), observado na fala abaixo, teve 

Influência extremamente positiva - para a implementação da idéia, considerando 

que é crucial que os colaboradores compartilhem um conjunto de crenças em 

comum. 

• PADRONIZAÇÃO DE NORMAS: identificada de forma latente no trecho: “... 

considerando que a equipe é formada por pessoas vindas de diferentes 

grupos funcionais, cada integrante traz seus valores e metas específicas de 

seu departamento, os quais geralmente conflitam com os valores e metas 

do projeto... o alinhamento de um time de projeto envolve a compreensão 
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muito clara de objetivos comuns e a obtenção de comprometimento para o 

trabalho conjunto na obtenção das metas”...  

 

INFLUÊNCIA DO ESTÍMULO À GERAÇÃO DE IDÉIAS:  

Infere-se, conforme trecho abaixo, que o que o estímulo CAIXA DE SUGESTÃO 

TRADICIONAL seja usado, considerando que idéias possam ser originadas no 

decorrer do processo de auto-avaliação. Assim, benefícios mensuráveis para a 

organização podem ser vislumbrados, ou seja, projetos de inovação podem ser 

elaborados e implementados.  

 

“O processo de auto-avaliação pode ser realizado várias vezes ao longo do ciclo 

de vida do projeto e abrange um questionário contendo 10 tópicos críticos a serem 

monitorados – detalhados a seguir – que poderão ajudar o time na avaliação e 

melhoria de seu desempenho individual e grupal”. 

 

4.2. EMPRESA 2 

O estudo abrange uma organização, com cerca de 300 colaboradores - 

localizada no Estado do Rio de Janeiro. Sua estrutura organizacional é composta 

por sete gerências e foi montada tendo como objetivo a implantação de projetos 

industriais. A planta industrial a ser implementada deverá entrar em operação por 

volta de 2013 e contará com Unidades de Refino e Petroquímica. Processará 

petróleo para produção de produtos petroquímicos que serão utilizados na 

indústria de plásticos para o consumidor final e adicionalmente, produzirá 

combustíveis tais como GLP, diesel, querosene, coque e enxofre para o mercado.  

Considerada como o maior segmento da indústria de transformação 

brasileira, a indústria química é a base do processo de produção de inúmeras 

indústrias e o Rio de Janeiro deverá receber investimentos da ordem de US$9,17 

bilhões do total de US$26 bilhões que as indústrias químicas deverão fazer até 

2014, segundo a Associação Brasileira de Indústria Química (Abiquim). Além dos 

aportes que deverão ser feitos no Rio, US$10,9 bilhões são de projetos aprovados 

e que estão em andamento. Até 2020, os investimentos programados pela 
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indústria química poderão chegar a US$132 bilhões. De acordo com a Abiquim, 

existe uma grande divergência quanto à conceituação e abrangência desse 

segmento, por causa de sua própria história, uma vez que o refino do petróleo, por 

suas características industriais, era considerado atividade da indústria química, 

enquanto outras, específicas do setor, como as relativas à produção de resinas 

termoplásticas, não o eram. A Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou 

uma classificação internacional para a indústria química. No Brasil, porém, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o apoio da Abiquim 

estabeleceu uma nova classificação, na qual se insere o segmento petroquímico.  

A indústria química e, em particular, a petroquímica são atividades 

econômicas dinâmicas dotadas de elevada elasticidade-renda, isto é, quando 

cresce a produção e o produto, essas atividades crescem acima da média. No 

entanto, por vezes, esse crescimento pode ser dúbio: positivo e elevado em 

quantidades, mas negativo em valores. 

A demanda por produtos petroquímicos apresenta forte correlação com o 

crescimento ou a estagnação da economia, representado usualmente pelo PIB 

(Produto Interno Bruto). O crescimento da demanda tem levado a um aumento da 

utilização da capacidade instalada em quase todos os grupos de produtos da 

cadeia petroquímica.  

A indústria petroquímica é considerada o setor mais expressivo e dinâmico 

da indústria química nacional. Ela utiliza a nafta (derivado do petróleo, como a 

gasolina e o óleo diesel), obtido através do refino ou gás natural, como matéria-

prima básica. A partir de processos sofisticados, as moléculas originais dos 

hidrocarbonetos, existentes no petróleo ou gás, são quebradas, recombinadas ou 

modificadas, dando origem a uma série de produtos, que, por sua vez, serão “a 

base química” da indústria calçadista, de tecidos, plásticos, pneus, tintas, 

alimentos, embalagens etc. 

A cadeia petroquímica – ver figura 5 abaixo - constitui-se de empresas de 

primeira geração, que são as produtoras de básicos petroquímicos – olefinas 

(eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos) – e de 

empresas de segunda geração, que são, sobretudo, as produtoras de 
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intermediários e resinas termoplásticas. As empresas de terceira geração, mais 

conhecidas por empresas de transformação plástica, são os clientes da indústria 

petroquímica que transformam os produtos da segunda geração e intermediários 

em materiais e artefatos utilizados por diversos segmentos, como o de 

embalagens, construção civil, elétrico, eletrônico e automotivo. 

 

 
Figura 5– Setor Petroquímico no Brasil 

Fonte: Adaptado do Sindicato das Indústrias de Resinas Sintéticas do Estado de São 

Paulo, 2000. 

 
A competitividade da indústria petroquímica está intimamente relacionada 

com os seguintes fatores: escala de produção, integração, disponibilidade de 

matéria-prima, tecnologia, facilidade de acesso ao mercado consumidor e custo de 

capital. 

Equacionar a questão da matéria-prima é fundamental para viabilizar as 

expansões de capacidade, fundamentais para a manutenção da competitividade 

da indústria e para atender ao crescimento da demanda interna, evitando uma 

ampliação do déficit da balança comercial. A principal matéria-prima do setor 

petroquímico nacional atualmente é a nafta, cujo consumo é hoje da ordem de 10 

milhões t/ano, sendo cerca de 7 milhões t/ano fornecidas pela Petrobras e 3 

milhões t/ano supridas por importações, com um significativo gasto de divisas, da 

ordem de US$ 600 milhões/ano. Hoje, o custo da nafta chega a US$ 680 a 

tonelada. No pico do valor do barril do petróleo, a tonelada do insumo do qual se 

extraem matérias-primas petroquímicas como o eteno e o propeno chegou a US$ 

1.000. 
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4.2.1. Mapeamento e caracterização da estrutura organizacional 

Procurou-se caracterizar, a seguir, o tipo de estrutura organizacional da 

empresa de acordo com as nove dimensões propostas por Mintzberg et al (2001) 

e listadas na seção 2.1.2. Esta caracterização baseou-se nas respostas do 

executivo entrevistado e que estão transcritas no Apêndice 2. Algumas das falas 

desse executivo são utilizadas para ilustrar o processo de caracterização. 

  
Com relação à forma como seus setores são agrupados, verificou-se que a 

empresa optou por uma estrutura funcional, ou seja, o foco do agrupamento está 

nos elos da cadeia de processos por meio dos quais os produtos são produzidos. 

 

“Ao todo são 7 (gerências). Quanto ao agrupamento temos as gerências 

de implantação propriamente dita e tem as de...vamos dizer...de apoio. 

Temos (a gerência) planejamento e controle, tem a de segurança e meio 

ambiente e outra que é suporte operacional. As gerências são 

estruturadas mais por função, sendo que tem sempre que lembrar que a 

gente trabalha em conjunto com a engenharia......mas tem as áreas que 

fazem a execução propriamente dita...então tem uma interface muito 

forte...o trabalho como um todo é feito a 4 mãos......”  

 
Quanto à forma como coordena os seus diversos setores, verificou-se que 

são utilizados gerentes integradores. Isso é ilustrado na fala a seguir:  

 

“... principalmente através do planejamento e controle que vai exercer um trabalho 

matricial em cima destas gerências... fazendo... vamos dizer... é... as interfaces 

entre estas gerências e a coordenação geral que é aqui com a gente. Mas ( ) o 

andamento do trabalho é com planejamento e controle, que tem apoiadores ou 

coordenadores para cada uma das gerências em que eles passam até mais tempo 

na gerência do que no planejamento e controle...aí eles voltam e se reúnem, 

fazendo esse leva e traz de informações”. 
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No que concerne ao grau de especialização da força de trabalho, percebe-

se uma ênfase moderada em especialização horizontal e uma leve ênfase em 

especialização vertical, o que se verifica no trecho: 

 

 “o escopo de trabalho de cada gerência já é bem definido... considerando que a 

gente tá numa estrutura ( ) já fica bastante claro o que é , ou seja, qual é o escopo 

de cada um...agora o andamento dessa tarefa, ou seja, por conta das 

interdependências...coisa e tal é que é feita pelo planejamento e controle-- --para 

fazer uma melhor programação que dê um maior rendimento das equipes. Assim o 

P&C controla as tarefas em cima de um cronograma integrado com todas 

tarefas..e aí é amarrado ali...tá certo? Agora...cada gerente controla a qualidade 

do trabalho, a execução no tempo necessário, etc e tal...mas tem um grande 

controller ...um big brother aí que é o P&C”. 

  

No tocante à forma como as diferentes tarefas são coordenadas há 

evidência de supervisão direta de uma das gerências sobre as demais. Já a 

padronização de resultados é mais acentuada do que padronização de ações.  

 

 “o P&C é a gerência que dá as diretrizes para as demais e também padroniza os 

resultados por meio da alocação de coordenadores nestas gerências, os quais 

buscam assegurar que as tarefas sejam devidamente executadas: “os 

coordenadores que tão junto com os executantes... vamos dizer assim... pra aferir 

isso e levar a informação do que realizou, em que tempo, que hora... e mantém 

isso mais ou menos amarrado”. 

 

A divisão de poder para a tomada de decisão é previamente definida nos 

vários níveis da hierarquia, como caracterizado pela descentralização seletiva.  

 

 “... a estrutura aqui é antiga, ne´...é hierarquizada, então já tem um nível de 

definição que compete a cada grupo. O personograma influencia, né...o estilo de 

cada um...mas as atividades inerentes a cada uma das ( ) fica praticamente ao 
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cargo do gerente, mas dependendo do nível de decisão trazem pra mim e a gente 

fecha em conjunto aqui.... “ 

 

Com relação à padronização dos processos de trabalho verificou-se que 

eles estão todos escritos o que evidencia uma ênfase bastante elevada em 

padronização de comportamentos. 

 

 “... a padronização dos processos de trabalho tá escrita, mas sempre carece de 

alguma melhoria... mas em tese tá escrita.” 

 

Quanto à utilização de programas formais de treinamento, há ênfase 

moderada no estabelecimento e padronização dos conhecimentos necessários ao 

gerenciamento de projetos.  

 

“... gestão de projetos em geral... aquela linha do PMI.... não tenho um programa 

específico para o pessoal aqui...mas hoje a gente tem uma situação que a gente 

precisa de gente experiente, mas basicamente é uma ...uma coisa que não 

tem...então a gente acaba misturando pessoas experientes com um grupamento 

de pessoas novas, recém-formadas tentando fazer um ...vamos dizer...nuclear um 

trabalho em cima desse grupo experiente...e felizmente tem um pessoal novo aí 

que surpreende e chega bastante junto..”. 

 

Com relação às práticas de doutrinamento, identifica-se, na empresa uma 

ênfase moderada neste sentido. 

 

“... tem pessoas que ( ) que amarram...com conceitos, especificações técnicas...de 

que sempre foram feitas assim...mas isso eu acho então..não seria nada que eu 

destacaria, não... ” 

Quanto ao sistema de planejamento e controle, há elevada ênfase no controle de 

resultados e de ações, privilegiando o monitoramento das ações. 
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“... o ideal seria eu cobrar só o resultado...mas nem sempre é possível...até pelo 

meu estilo também...volta e meia a gente confere a ação que a gente tem certeza 

que vai chegar naquele resultado...então antes...antes de acontecer...você acaba 

interferindo na ação. Me demanda mais tempo....e este é o meu problema atual 

(risos).” 

 

Quanto aos estímulos para impulsionar a geração de idéias de sua força de 

trabalho, o executivo ressalta: 

 

 “tem que buscar novas formas de se fazer o que sempre se fez de forma melhor 

mais eficiente, -- -- tem que ter experiência do que tá fazendo... conhecimento do 

que tá fazendo, pra poder enxergar outras formas de buscar aquilo 

ali...então...deve ter a perspicácia, ter o conhecimento, ter a atitude pra isso”.  

 

“olha aqui a gente... tem um escopo a ser feito, tem uma demanda a ser 

cumprida.... entendeu...não tem muito o que variar em cima disso aí....tem que 

buscar a implantação da forma mais eficaz...coisa e tal....e exercer a criatividade 

em cima disso aí....ou seja, é em cima da adversidade que aparece que você 

resolve a equação. Mas não é um local para grande criatividade...é mais 

transpiração mesmo”. 

 

Depreende-se da fala do executivo da empresa2 que as fontes de 

inspiração para geração de idéias são: experiência, conhecimento, perspicácia e 

atitude. Assim, segundo ele, a criatividade deve ser pautada na eficácia e 

decorrente da necessidade de superação das adversidades no dia-a-dia. 

 

4.2.2. A influência da estrutura organizacional no processo de 

implementação de idéias para inovação 

O Apêndice 2 apresentou as transcrições dos relatos de proposição de 

idéias para novações e a análise temática efetuada para identificar, nos relatos, a 
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presença de menções (manifestas ou latentes) às dimensões  das estruturas 

organizacionais (temas).  

Para cada idéia para inovação selecionada, foram descritos, a seguir, a 

idéia proposta, a que tipo de inovação se referiu, o grau de novidade da inovação, 

a vantagem competitiva gerada, as fontes de inspiração para a idéia e finalmente, 

a forma como cada dimensão da estrutura organizacional influenciou, positiva ou 

negativamente, o processo de implementação da idéia. 

 

4.2.2.1. Inovação proposta: Integração Refino-Petroquímica com 

responsabilidade ambiental (inovação implementada) 

 

CARACTERIZAÇÃO DA IDÉIA 

“Em virtude do aumento da oferta de petróleo brasileiro, a idéia para a 

integração da área de refino e da área petroquímica é considerada a alternativa 

mais viável, competitiva e inovadora para atender o crescente mercado nacional 

de petroquímicos, sobretudo com a baixa disponibilidade da nafta, principal 

matéria-prima petroquímica.  

Após a aprovação desta idéia e realização de estudos de viabilidade 

pertinentes, deu-se o início do planejamento do projeto. Assim, foi aprovado um 

programa, composto de vários projetos, com um prazo de implantação 

extremamente desafiador. Foi montada uma estrutura temporária, matricial, 

composta de especialistas nas mais diversas áreas, sendo que a coordenação das 

atividades de implantação está sob a responsabilidade da gerência de 

planejamento da gestão.  

Este empreendimento deve gerar uma economia para o Brasil de mais de 

US$ 2 bilhões/ano em divisas, por meio da redução da importação de derivados e 

de produtos petroquímicos. A planta processará petróleo para produção de 

produtos petroquímicos (polipropileno, polietilenos, estireno, etilenoglicol, entre 

outros) que serão utilizados na indústria de plásticos para o consumidor final. 

Adicionalmente, produzirá combustíveis como GLP, diesel, querosene, coque e 



 95

enxofre para o mercado. Para isso, contará com Unidades de Refino e Unidades 

Petroquímicas. 

O assunto ambiental faz parte do contexto, como a questão do efeito estufa 

e de como minimizar a emissão de CO2 na atmosfera.  

O licenciamento ambiental deste projeto é considerado inovador por aliar 

extremo rigor ambiental e complexidade, sem representar aumento de prazo. Os 

estudos priorizaram o reuso da água (tratamento dos esgotos sanitários, efluentes 

industriais, águas pluviais e águas ácidas. Uma vez purificadas essas águas serão 

novamente utilizadas inúmeras vezes, ao invés de serem lançadas nos rios. O 

sistema de efluentes deste projeto é inovador pela sua escala e eficiência, 

considerando a diminuição de emissões atmosféricas e a minimização de 

resíduos. Um dos principais problemas ambientais é a geração de grandes 

volumes de efluentes líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos cujas 

características são potencialmente poluidoras. A emissão de contaminantes pode 

ser minimizada através de diversos caminhos, a partir de novos conceitos 

científicos e tecnológicos voltados para atingir o desenvolvimento sustentável. 

Considerando o porte e a complexidade deste empreendimento, o poder 

para a tomada de decisão em cada fase de implantação deve ser compartilhado 

entre o topo hierárquico, gerentes especialistas e demais colaboradores 

responsáveis pelo operacional. Com este escopo, são obtidos benefícios, tais 

como: economia de escala, otimização dos processos e melhor aproveitamento de 

utilidades, como correntes de vapor, energia, fluido refrigerante e outras; além de 

redução nos custos de transporte e de armazenamento, contribuindo para 

estimular a instalação de indústrias de bens de consumo que têm nos produtos 

petroquímicos suas matérias-primas básicas”. 

 

O relato refere-se a uma inovação com grau de novidade moderadamente 

incremental: “Em virtude do aumento da oferta de petróleo brasileiro, a idéia para 

a integração da área de refino e da área petroquímica é considerada a alternativa 

mais viável, competitiva e inovadora... para atender o crescente mercado nacional 

de petroquímicos...” 
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Quanto ao tipo de inovação, ela pode ser considerada como inovação em 

processo: ”a planta processará petróleo para produção de produtos petroquímicos 

(polipropileno, polietilenos, estireno, etilenoglicol, entre outros) que serão 

utilizados na indústria de plásticos para o consumidor final. Adicionalmente, 

produzirá combustíveis como GLP, diesel, querosene, coque e enxofre para o 

mercado. Para isso, contará com Unidades de Refino e Unidades Petroquímicas”. 

“O assunto ambiental e social faz parte do contexto, como a questão do efeito 

estufa e de como minimizar a emissão de CO2 na atmosfera, por meio de novas 

formas tecnológicas”. 

 

“O sistema de efluentes deste projeto é inovador pela sua escala e eficiência, 

considerando a diminuição de emissões atmosféricas e a minimização de 

resíduos... a emissão de contaminantes pode ser minimizada através de diversos 

caminhos, a partir de novos conceitos científicos e tecnológicos voltados para 

atingir o desenvolvimento sustentável”. 

 

A vantagem competitiva para a organização é demonstrada como a seguir: “Com 

este escopo, são obtidos benefícios, tais como: economia de escala, otimização 

dos processos e melhor aproveitamento de utilidades, como correntes de vapor, 

energia, fluido refrigerante e outras; além de redução nos custos de transporte e 

de armazenamento, contribuindo para estimular a instalação de indústrias de bens 

de consumo que têm nos produtos petroquímicos suas matérias-primas básicas”. 

 

Pode-se inferir que o mercado tenha sido uma das fontes de inspiração para 

geração da idéia e sua ocorrência é evidenciada nos trechos a seguir: 

“... para atender o crescente mercado nacional de petroquímicos, sobretudo 

com a baixa disponibilidade da nafta, principal matéria-prima petroquímica”.  

“Este empreendimento deve gerar uma economia para o Brasil de mais de 

US$ 2 bilhões/ano em divisas, por meio da redução da importação de derivados e 

de produtos petroquímicos”. 
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INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO FORMA DE COORDENAR OS SETORES 

A utilização de estrutura matricial apóia o processo de implementação da idéia. 

• ESTRUTURA MATRICIAL: ... “foi montada uma estrutura temporária, 

matricial, composta de especialistas nas mais diversas áreas”... 

• GERENTES INTEGRADORES:: ... “sendo que a coordenação das 

atividades de implantação está sob a responsabilidade da gerência de 

planejamento da gestão”... 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO DO TRABALHO 

A moderada ênfase em especialização horizontal, identificada no trecho abaixo, 

que com a presença de especialistas conta-se com o conhecimento teórico 

pertinente e também do conhecimento prático e a experiência, influencia 

positivamente a implementação da idéia. Observa-se uma leve ênfase em 

especialização vertical, embora a mesma não seja evidenciada no relato do 

colaborador. 

• ESPECIALIZAÇÃO HORIZONTAL: Ocorrência presente no trecho:... 

“composta de especialistas nas mais diversas áreas”... 

 

INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS 

Observa-se que a padronização dos resultados evidenciada pela atuação de 

profissionais da gerência de planejamento da gestão interfaceando as atividades a 

serem executadas pelas demais gerências influencia positivamente a 

implementação da idéia de inovação. O fato de ter a gerência de planejamento da 

gestão exercendo uma supervisão direta, ou seja, “orquestrando” por meio da 

disseminação de diretrizes e/ou monitorando e controlando os resultados das 

demais gerências, também apóia tal processo.  

• PADRONIZAÇÃO DOS RESULTADOS e SUPERVISÃO DIRETA: “... 

composta de especialistas nas mais diversas áreas, sendo que a 

coordenação das atividades de implantação está sob a responsabilidade da 

gerência de planejamento da gestão”. 
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INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO 

Constata-se que a presença da descentralização seletiva impacta positivamente a 

implementação da idéia considerando que o poder para a tomada de decisão é 

atribuída tanto aos gerentes como aos especialistas como demais colaboradores 

dos mais diversos níveis de hierarquia. 

• DESCENTRALIZAÇÃO SELETIVA: “Considerando o porte e a 

complexidade deste empreendimento, o poder para a tomada de decisão 

em cada fase de implantação deve ser compartilhado entre o topo 

hierárquico, gerentes especialistas e demais colaboradores responsáveis 

pelo operacional”.                          

   

5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS DE RESULTADOS 

O estudo teve como um dos seus pontos de partida a suposição, descrita no item 

1.6, de que:   

 

A empresa cuja estrutura organizacional é mais orgânica favorece o processo de 

implementação de idéias para inovações por parte da força de trabalho.  

 

A presente análise foi realizada em três etapas. Num primeiro momento 

foram comparadas as similaridades e dessemelhanças entre as dimensões da 

estrutura organizacional de cada uma das empresas estudadas – segundo a 

percepção de seus executivos - buscando identificar qual empresa apresenta 

maior nível de organicidade.   

Posteriormente, foram analisados – como base nos relatos dos 

colaboradores que narraram as estórias da implementação de idéias para 

inovações - os fatores organizacionais que auxiliaram ou bloquearam a 

implementação das idéias selecionadas nas empresas pesquisadas.

 Finalmente, em uma terceira e última etapa, foi analisado o processo de 

proposição de idéias de inovação pela força de trabalho. 
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5.1.  COMPARAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

No tocante às dimensões utilizadas para o desenho da estrutura 

organizacional, observa-se – nas duas empresas - similaridade em quatro delas, 

quais sejam: a forma de agrupar os setores é funcional tanto na Empresa 1 como 

na Empresa 2, o grau de descentralização é seletiva em ambas as Empresas. No 

que diz respeito a treinamento, é elevada a ênfase no estabelecimento e 

padronização de conhecimentos na Empresa 1, enquanto na Empresa 2 tal ênfase 

seja moderada. Quanto ao sistema de planejamento e controle, identifica-se 

elevada ênfase em controle de resultados nas duas Empresas, embora a Empresa 

2 privilegie o controle das ações. 

No que diz respeito à dimensão relativa à forma de coordenar os setores o 

trabalho das diversas gerências é coordenado, na Empresa 1, por meio de 

reuniões institucionalizadas (comitê permanente) e apoio dos membros do time a 

vários projetos (estrutura matricial). Na Empresa 2, por outro lado, a coordenação 

do trabalho das diversas gerências se dá por meio de pessoas de ligação providas 

de autoridade formal (gerentes integradores) e de pessoas que usam seus 

poderes de persuasão e negociação, as quais não possuem autoridade formal per 

si (pessoal de ligação).  

No tocante à dimensão grau de especialização do trabalho, é elevada a 

ênfase, na Empresa 1, em especialização horizontal, enquanto na Empresa 2 tal 

ênfase é moderada. No que concerne à especialização vertical a ênfase é leve 

tanto na Empresa 1 como na Empresa 2.  

A forma de coordenar as tarefas apresenta resultados bastante elucidativos 

quanto ao nível de organicidade, uma vez que enquanto a Empresa 1 padroniza 

processos de trabalho e habilidades profissionais, a Empresa 2 padroniza os 

resultados do trabalho. Acrescente-se também que na Empresa 1 as pessoas que 

fazem o trabalho interagem umas com as outras de forma autônoma numa 

comunicação informal (ajuste mútuo) e na Empresa 2 uma pessoa supervisiona e 

dá ordens aos demais (supervisão direta).  
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No que diz respeito ao grau de formalização do comportamento na 

Empresa 1 tanto a formalidade como a informalidade podem ser observadas, 

enquanto na Empresa 2 somente os aspectos formais fazem-se notar.  

A dimensão grau de doutrinamento mostra que os processos utilizados para 

padronização das crenças comuns têm componentes formais, com treinamentos 

oferecidos pela empresa e informais, possibilitando que a manifestação do 

colaborador. O mesmo não ocorre na Empresa 2, onde a formalidade impera. 

O Quadro 1, em suas colunas 2 e 4, sintetiza e ilustra a comparação entre 

as estruturas organizacionais nas duas empresas. 

De acordo com Taylor e McAdam (2004, p.2) os sistemas orgânicos, ou 

orientados para mudanças, são os mais apropriados quando as condições do 

ambiente estão constantemente em mudança. Neste tipo de estrutura, a natureza, 

direção e qualidade de comunicação bem como a importância dada aos 

indivíduos, como pessoas, têm grande importância. Em contrapartida, os sistemas 

mecanicistas evidenciam uma estrutura hierárquica pautada na verticalização da 

comunicação, a qual tende a ser instrucional, sendo que a fidelidade e a 

obediência ao superior hierárquico são obrigatórias. Os trabalhadores, neste 

sistema, aderem a procedimentos e regras e têm os direitos e obrigações 

devidamente delimitados e definidos para o exercício de suas funções. Controle, 

autoridade e comunicação são mantidas pela hierarquia. Princípios similares 

foram disseminados pelos ensinamentos clássicos de Weber (1947) e Fayol 

(1949).  

 

5.2 APOIO E BLOQUEIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE IDÉIAS 

Essa seção procura descrever os fatores relacionados à estrutura 

organizacional que auxiliaram ou bloquearam a implementação das idéias 

relatadas e porque isso ocorreu. Os bloqueios e apoios foram identificados a partir 

da análise temática dos relatos dos colaboradores que acompanharam mais de 

perto a implementação das idéias selecionadas.  
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De acordo com Smith, Busi e Meer (1998), a estrutura organizacional tem a 

ver com a forma como as várias partes da organização são configuradas e como 

isto impacta a capacidade da organização para gerenciar a inovação.  

Para Liao; Fei; Liu (2008) as estruturas orgânicas têm a mudança como 

contexto e em sua informalidade favorecem o aprendizado de novas capacidades 

e habilidades além de fomentar a descoberta e a eficiência.   

Quanto à forma de coordenar os setores verifica-se a ocorrência do tipo de 

estrutura matricial nos relatos dos colaboradores das duas empresas. Mintzberg e 

Quinn (2001) ressaltam que se trata de uma estrutura de autoridade dual, em que 

dois ou mais gerentes, compartilham recursos e poder decisório.  A contribuição à 

implementação da idéia na Empresa 1 ocorre ao viabilizar, por meio do 

compartilhamento de recursos, a  integração de processos com vistas a gerir com 

mais eficiência os empreendimentos, auxiliando a empresa a unificar informações 

administrativas e de projetos em uma única base de dados. No que concerne à 

Empresa 2, o apoio é confirmado ao se considerar a necessidade de 

compartilhamento tanto de recursos como do processo de tomada de decisão 

entre os vários níveis hierárquicos tendo em vista o porte e a complexidade do 

empreendimento. Já o ®PMBok - Guia que referenda as melhores práticas em 

gerenciamento de projetos, disseminado pelo Project Management Institute (PMI) - 

esclarece que na extremidade oposta do espectro para a organização funcional 

está a estrutura projetizada, em que os membros da equipe são geralmente 

colocados juntos e a maior parte dos recursos humanos desta organização está 

envolvida no trabalho em projetos.  

Ressalta-se que enquanto na Empresa 1 o apoio ao processo de 

implementação da idéia se dá por meio do pessoal de ligação, caracterizado na 

figura do gerente de projeto, o qual apesar de não possuir autoridade formal, usa 

suas habilidades de negociação e persuasão para acompanhar o andamento das 

atividades executadas pelos vários departamentos. Na Empresa 2 são os gerentes 

integradores, caracterizado na figura do gerente de planejamento e gestão que, 

com autoridade formal a ele concedida pelo executivo, coordena o andamento do 

trabalho das demais gerências. 
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De acordo com Mintzberg e Quinn (2001), o grau de especialização do 

trabalho refere-se ao número de tarefas atribuídas a um determinado cargo e o 

controle do ocupante do cargo sobre essas tarefas. A elevada ênfase da empresa 

1 na especialização horizontal e a leve ênfase na especialização vertical são 

fatores apoiadores na implementação da idéia de inovação, considerando que 

profissionais com habilidades específicas, com domínio e controle sobre suas 

respectivas atividades contribuem para que processos integrados e análises de 

informações ocorram de forma eficaz.  Já a Empresa 2 enfatiza, de forma 

moderada, a especialização horizontal e de forma leve a especialização vertical, 

embora o relato do colaborador não ratifique esta influência – apoio ou bloqueio – 

na implantação da idéia de inovação. A contribuição para o processo de 

implementação da idéia de inovação ocorre pela presença dos especialistas nas 

mais diversas disciplinas tanto nas áreas de refino como na de petroquímica.   

Já a descentralização refere-se, de acordo com Mintzberg e Quinn (2001), à 

divisão do poder de tomada de decisões. Na Empresa 1, o colaborador ratifica, por 

meio de seu relato o apoio do formato descentralização seletiva na implantação da 

idéia ao afirmar que uma centralização excessiva bem como a “filtragem” de 

informações pode, também, ter o efeito de desestimular a equipe, que perde em 

autonomia e criatividade. O relato do colaborador da Empresa 2 também ratifica o 

apoio da descentralização seletiva ao processo de implementação da idéia, pois 

segundo este colaborador levando-se em consideração o porte e a complexidade 

do empreendimento, o poder para a tomada de decisão deve ser compartilhado 

entre o topo hierárquico e demais colaboradores.              

Mintzberg e Quinn (2001), afirmam que o grau de treinamento refere-se à 

utilização de programas formais de treinamento para estabelecer e padronizar nas 

pessoas o conhecimento e habilidades necessárias para executar determinadas 

tarefas na organização. A elevada ênfase, pela Empresa 1, no estabelecimento e 

padronização de conhecimento de sua força de trabalho por meio da 

disseminação do jargão do PMI e seus respectivos padrões que norteiam a boa 

prática de gerenciamento de projetos contribui nesse sentido. Na Empresa 2 há 
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uma leve ênfase em treinamento e pelo relato do colaborador não há base para 

avaliação de sua influência na implementação da idéia. 

No tocante à forma de coordenar as tarefas Mintzberg e Quinn (2001) 

afirmam que é por meio de mecanismos, dentre outros, ajuste mútuo, 

padronização dos processos de trabalho e padronização dos resultados que se 

buscam resolver a “contradição” entre especialização e a necessidade de ligação 

das diferentes tarefas. Os autores afirmam ainda que tais mecanismos são 

considerados a cola que mantém as organizações unidas e que esses elementos 

parecem encaixar-se em uma ordem aleatória à medida que o trabalho 

organizacional se torna mais complexo, sendo que os meios de supervisão 

parecem deslocar-se do ajuste mútuo (o mecanismo mais simples) para a 

supervisão direta, em seguida para a padronização, preferivelmente dos 

processos de trabalho ou normas, ou de outra forma dos resultados ou das 

habilidades, revertendo, finalmente, ao ajuste mútuo.  

Assim, no que concerne à forma de coordenar as tarefas verifica-se, na 

Empresa 1 a ocorrência de ajuste mútuo e padronização dos processos de 

trabalho. Estes fatores contribuem para a implementação da idéia ao se levar em 

conta que na modalidade EPC o escopo do trabalho abrange muito mais do que 

simplesmente a execução de atividades de acordo com procedimentos pré-

estabelecidos, pois implica também a necessidade de liderança técnica do 

empreendimento junto ao cliente e demais partes interessadas e desta forma, a 

comunicação informal entre os colaboradores na execução de suas atividades, 

como, por exemplo, planejamento físico, aquisições, gestão de contratos, suporte 

à construção civil, à montagem eletromecânica, vem ao encontro de uma gestão 

integrada e agilidade na tomada de decisão. A ocorrência destes mecanismos na 

Empresa 1 demonstra uma maior flexibilidade organizacional e 

conseqüentemente, a estrutura apresenta-se mais orgânica. Já a Empresa 2 

utiliza os mecanismos de padronização dos resultados evidenciados pela atuação 

de profissionais da gerência de planejamento da gestão interfaceando as 

atividades executadas pelas demais gerências, o que influencia positivamente a 

implementação da idéia de inovação. 
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O Quadro 1 sintetiza e ilustra, em suas colunas 3 e 5, a influência das 

dimensões na implementação de idéias para inovações.   

 

 
DIMENSÃO 

ORGANIZACIONAL 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 
QUALIFICAÇÃO 
DA DIMENSÃO 

APOIO OU 
BLOQUEIO 

QUALIFICAÇÃO 
DA DIMENSÃO 

APOIO OU 
BLOQUEIO 

1. Forma de Agrupar 
os Setores 

Por função SEM BASE Por função SEM BASE 

 
2. Forma de Coordenar 

os Setores 

Estrutura matricial APOIO Estrutura matricial APOIO 

Pessoal de Ligação APOIO Gerentes 
Integradores 

APOIO 
Comitê Permanente SEM BASE 

3. Ênfase em 
Especialização do 
Trabalho 

 

Alta em 
especialização 

horizontal 
APOIO 

Moderada em 
especialização 

horizontal 
APOIO 

Leve em 
especialização 

vertical 
SEM BASE 

Leve em 
especialização 

vertical 
 

SEM BASE 

 
4. Forma de Coordenar 

as Tarefas 

Padronização dos 
processos de 

trabalho 
APOIO 

Supervisão direta APOIO 
Padronização de 

habilidades 
profissionais 

SEM BASE 

Ajuste mútuo APOIO 
 

Padronização dos 
resultados 

APOIO 

5. Grau de 
Descentralização 

Descentralização 
seletiva 

APOIO 
Descentralização 

seletiva 
APOIO 

6. Ênfase em 
Padronização de 
Processos de 
Trabalho 

Moderada SEM BASE Alta SEM BASE 

7. Ênfase em 
Treinamento 

Alta APOIO Moderada SEM BASE 

8. Ênfase em 
Doutrinamento 

Moderada SEM BASE Moderada SEM BASE 

9. Sistema de P&C 
Controle de 

Resultados e Ações 
 

APOIO 
Controle de 

Resultados e Ações 
SEM BASE 

Quadro 1. Comparação entre estruturas organizacionais. 
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5.3 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE IDÉIAS  

A teoria que norteou este trabalho, no tema relativo à criatividade da força 

de trabalho, teve como fio condutor os estudos de Smith; Busi; Ball e Meer, ao 

considerar os colaboradores como o link entre a organização e o processo de 

inovação. Os autores evidenciam o papel central do colaborador na geração de 

idéias como entrada (input) para o processo de inovação, frisando que sem a 

geração de idéias o processo simplesmente não existe. Para os autores, 

independentemente do grau de novidade da inovação, se radical ou incremental, 

as idéias surgem em função de motivos básicos tais como problemas, 

necessidades e oportunidades vislumbradas com a ampliação do conhecimento 

que ocorre tanto na própria empresa quanto em seu ambiente geral.  

Este estudo confirma pela análise de conteúdo das narrativas dos 

colaboradores, que, como bem nos diz Sternberg em sua definição de criatividade, 

ser criativo não condiz apenas com a capacidade de ter novas idéias, mas se 

traduz num processo que exige a aplicação de aspectos essenciais da 

inteligência, como ser analítico e prático. A abordagem cognitiva, de Howard 

Gardner, em que a criatividade se associa à inteligência e à solução de 

problemas, reforça, também, tal argumento.  

O exposto acima sustenta, teoricamente, a evolução do processo de 

proposição de idéias de inovação, pela força de trabalho, considerando que tal 

processo originou-se, nas duas empresas, com vistas a suplantar necessidades 

internas de melhoria, sem nenhum viés em busca do “inusitado”. As fontes de 

inspiração para a geração de idéias nas duas empresas estudadas - pautada na 

racionalidade, em especial na observação dos processos existentes e da 

“cogitação” de melhorias - foi o mercado, incitando os colaboradores a agir tendo 

em vista a antecipação frente aos concorrentes ou mesmo em busca de melhor 

posicionamento estratégico. 

Na empresa 1 o processo de proposição de idéias ocorreu, como relatado 

pelo colaborador, durante as atividades iniciais do empreendimento, quando a 

força de trabalho teve a oportunidade de gerar idéias e exercer atividades criativas 
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melhorando a forma como faziam as coisas e criando diferenciais de valor para a 

empresa frente a seus concorrentes, tais como: 

• Exercício de “brown paper” para desenho do cronograma físico, em que os 

supervisores se reuniam para detalhar o cronograma físico, partindo de marcos 

contratuais definidos e “colando” as atividades representadas por bilhetes 

adesivos sobre um longo rolo de papel; 

• Exercício de identificação de pontos de melhoria do projeto, com benefícios em 

termos de custo, prazo, “construtibilidade” e operacionalidade;  

• Análise de risco do empreendimento;  

• Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), também denominada Work 

Breakdown Structure (WBS) para definição e gestão de escopo ao longo do 

ciclo de vida do empreendimento, com a participação das principais partes 

envolvidas (Stakeholders), incluindo cliente, EPCista e fornecedores.  

As vantagens explicitadas no relato da primeira idéia da empresa 1 foram 

relativas a melhor posicionamento estratégico frente ao mercado, à melhoria de 

seus processos internos e à maior agilidade e confiabilidade  na veiculação de 

informações. No relato da segunda idéia da empresa 1 as vantagens não foram 

evidenciadas e infere-se que este foi um dos principais motivos para que a idéia 

fosse abortada e a implementação fosse vetada. 

O relato do colaborador da empresa 2 enfatiza um processo de proposição 

de idéias pautado basicamente na racionalidade, isto é, na realização de estudos 

de alternativas mais viáveis e competitivas em que o início do planejamento do 

projeto até a culminação em sua implementação ocorreu após a aprovação desta 

idéia pela organização. 

O ganho em economia de escala e a melhoria de processos foram 

relatados como vantagens para a implementação de idéia para inovação na 

Empresa 2. 

A idéia de criatividade defendida por De Bono, como uma nova atitude 

mental e novos hábitos em relação à forma tradicional de pensar foi outro 

componente utilizado para o desenvolvimento deste estudo.  Os resultados não 

comprovam tal delineamento, pois não houve menção de ferramentas e técnicas 
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específicas para a geração de idéias de inovação. A influência dos fatores do 

ambiente de trabalho sobre a motivação intrínseca do indivíduo, estudados por 

Amabile bem como o uso de canais para submissão das idéias de inovação 

também não foram comprovados neste estudo.  

 

6. CONCLUSÃO 

As estruturas organizacionais de cada uma das empresas pesquisadas 

foram mapeadas segundo a percepção de seus executivos e encontram-se 

listadas no Quadro 1. A influência de cada uma dessas características 

(dimensões) sobre o processo de proposição (geração) de idéias internas foi 

determinada por meio da verificação da ocorrência, e análise, de temas ligados a 

essas características presentes nas narrativas de colaboradores que 

acompanharam de perto o processo de proposição de duas idéias para inovação 

desde a concepção até sua implementação.  

Da análise do Quadro 1, verifica-se que a empresa 2 utiliza “gerentes 

integradores” para ligar seus diversos setores, exerce preferencialmente 

“supervisão direta” como forma de coordenar tarefas e coloca “grande ênfase em 

procedimentos de padronização de processos de trabalho”. Tais características 

sugerem uma estrutura organizacional mais rígida, apresentando, assim, menor 

organicidade quando comparada à empresa 1. Esta, por sua vez, utiliza “ajuste 

mútuo” e “padronização de habilidades profissionais” como formas preferenciais 

para coordenar tarefas o que indica uma estrutura organizacional mais flexível.  

A organização cujo tipo de estrutura organizacional é mais mecanicista – 

modelo hierárquico e com controle vertical – tende a ser mais estática, pois 

minimiza a interação entre seus vários departamentos, gerentes e demais 

colaboradores. Já a organização mais orgânica, em contrapartida, privilegia 

interações horizontais e forte relacionamento entre seus vários setores. Em uma 

organização mais mecanicista há um viés de maior competitividade em detrimento 

ao de colaboração, tendo em vista que o pensamento predominante consiste em 

atingir os melhores resultados. O comportamento está vinculado à avaliação e tem 

como base o desempenho. A decisão quanto à implementação de projetos será 
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avaliada de acordo com a percepção, pelos gestores, entre o resultado potencial e 

o efetivamente realizado. Já em uma organização mais orgânica a tomada de 

decisão é continuamente negociada com as partes interessadas (stakeholders), 

pois se trata de um processo em que o aprendizado “ao longo do caminho” é o 

diferencial neste tipo de organização. 

Assim, quando uma organização adota o tipo de estrutura menos orgânica 

e mais mecanicista depara-se, no processo de implementação de seus projetos, 

com uma dicotomia entre flexibilidade e dinamismo por um lado e o exercício de 

controle e poder sobre toda a organização de outro lado, evidenciando, desta 

forma, deficiências no que diz respeito à “Forma de Coordenação das Tarefas” 

nos times de projetos multifuncionais. A organização que carece de visão 

integrada para implementar seus projetos/programas de forma aderente à sua 

estratégia e governança, reforça a prática – na implementação de seus projetos – 

de uma abordagem mecanicista e nega, assim, a criação de valor para a 

organização.   

Os resultados da pesquisa indicam que as características das estruturas 

organizacionais, nas duas empresas, não bloquearam as proposições de idéias 

por parte da força de trabalho, de acordo com a percepção dos colaboradores que 

acompanharam de perto a implementação das inovações estudadas. Em especial, 

os resultados da análise temática sugerem que as dimensões que contribuíram 

positivamente para geração de idéias nas duas empresas foram: “estrutura 

matricial”, “ênfase em especialização horizontal” e “descentralização seletiva”.  

A elevada ênfase da empresa 1 em especialização horizontal e a leve 

ênfase em especialização vertical são fatores apoiadores na implementação da 

idéia de inovação, considerando que o fato de contar, entre seus colaboradores 

com especialistas nas mais diversas disciplinas, contribuiu para que processos 

integrados e análises de informações ocorressem de forma eficaz. Já com relação 

à Empresa 2, a especialização horizontal faz-se notar de forma moderada e sua 

contribuição para o processo de implementação da idéia de inovação ocorreu pela 

presença de especialistas nas mais diversas disciplinas tanto nas áreas de refino 

como na de petroquímica.   
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Quanto à descentralização, na Empresa 1, o colaborador ratifica, por meio 

de seu relato, o apoio da descentralização seletiva na implantação da idéia ao 

afirmar que uma centralização excessiva bem como a “filtragem” de informações 

pode desestimular a equipe, que perde em autonomia e criatividade. O relato do 

colaborador da Empresa 2 também reforça o apoio da descentralização seletiva 

ao processo de implementação da idéia. Segundo ele, levando-se em 

consideração o porte e a complexidade do empreendimento, o poder para a 

tomada de decisão deve ser compartilhado entre o topo hierárquico, gerentes 

especialistas e demais colaboradores responsáveis pelo operacional.  

Em ambientes dinâmicos a relativa autonomia do time, somada às 

constantes mudanças dos projetos ao longo de seu ciclo de vida, resultará, em 

geral, na emergência de práticas que por sua vez influenciarão a forma como os 

projetos são implementados. No que concerne a uma organização mais 

mecanicista há um viés de maior competitividade em detrimento ao de 

colaboração tendo em vista que o pensamento predominante consiste na 

obtenção de melhores resultados. Nesse caso, a decisão quanto à implantação de 

projetos será avaliada de acordo com a diferença percebida pelos gestores entre o 

resultado potencial e o efetivamente realizado. Ao contrário, em uma organização 

mais orgânica as tomadas de decisão são continuamente negociadas com os 

stakeholders pois se entende que o próprio processo de tomada de decisão 

envolve um aprender “ao longo do caminho”. 

     

6.1. LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Este trabalho apresenta como limitação principal, a impossibilidade de se 

generalizar de forma absoluta resultados obtidos através da análise de apenas 

dois casos. Em particular, esta generalização é dificultada pelo fato da análise ter 

contemplado poucos relatos dos colaboradores, sendo que esta amostragem 

reduzida impede a extração de conclusões mais definitivas. Sob este ponto de 

vista, a conclusão da pesquisa deve ser vista como uma semente em direção a 

um entendimento mais amplo do processo criativo em projetos inovadores. 
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Outra limitação a ser ressaltada é que a análise foi realizada com pouca ou 

nenhuma atenção dada ao alinhamento estratégico ou corporativo ao portfólio de 

projetos / programas da organização. 

 

6.2. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

Uma análise da conclusão aqui exposta evidencia oportunidades para o 

prosseguimento de pesquisas vinculadas ao tema deste trabalho. 

Recomenda-se a realização de pesquisas semelhantes a esta, que 

ratifiquem a validade dos resultados obtidos quando se analisam a implementação 

de projetos em organizações de diferentes ramos industriais. Uma análise 

comparativa destes resultados pode ser bastante enriquecedora para uma 

caracterização mais abrangente da influência da estrutura organizacional no 

processo de implementação de idéias para inovação. 

Sugere-se, também, a extensão da abordagem aqui utilizada para a 

compreensão da dinâmica do processo criativo pela força de trabalho, que poderá, 

certamente, contribuir de maneira bastante interessante para um maior 

entendimento e desmistificação deste tema no âmbito organizacional e mesmo 

científico. 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS (COLUNA 1) E LISTA DE TEMAS (COLUNAS 2, 3 e 
4) 

QUESTÃO TEMA 
QUALIFICAÇÃO DO 

TEMA 
 

DEFINIÇÃO DAS 
QUALIFICAÇÕES 

REFERÊNCIA 
(citado por) 
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Formas de 
coordenar as 

tarefas 

AJUSTE MÚTUO 

As pessoas que fazem o trabalho 
interagem umas com as outras de 
forma autônoma (comunicação 
informal). 

 Mintzberg e 
Quinn (2001);  
 

SUPERVISÃO 
DIRETA 

Uma pessoa supervisiona e dá 
ordens aos demais. 

Mintzberg e 
Quinn (2001);  
 

PADRONIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS 
DE TRABALHO 

Programação do conteúdo do 
trabalho é controlada diretamente 
por meio de procedimentos a 
serem seguidos. 

Mintzberg e 
Quinn (2001);  
Brown e 
Duguid (2001); 
 

PADRONIZAÇÃO 
DOS RESULTADOS 

Especificação não do que precisa 
ser feito, mas do controle dos 
resultados do trabalho. O controle 
de ações seria mais adequado 
em situações diametralmente 
opostas. 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 
Goold e Quinn 
(1990)  
 

PADRONIZAÇÃO 
DAS HABILIDADES 
PROFISSIONAIS 

Padronização do funcionário e 
não especificamente do trabalho 
ou dos resultados. O controle é 
obtido em razão de os 
operadores terem aprendido o 
que se espera deles uma vez que 
lhe foi ensinado um conjunto de 
conhecimentos e habilidades que 
são subsequentemente aplicados 
ao trabalho. 

Mintzberg e 
Quinn (2001);  
 

PADRONIZAÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS 

Os trabalhadores compartilham 
um conjunto de crenças em 
comum e podem obter o controle 
com base nestas crenças. 

Mintzberg e 
Quinn (2001);  
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X

E
C
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Ç

Ã
O
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Grau de 
especialização 

do trabalho 

ESPECIALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 

 
 Poucas tarefas para cada 
funcionário. 
 

Mintzberg e 
Quinn (2001);  
 
Mintzberg e 
Quinn (2001);  
 

ESPECIALIZAÇÃO 
VERTICAL 

 
O funcionário carece de controle 
sobre as tarefas desempenhadas. 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS (COLUNA 1) E LISTA DE TEMAS (COLUNAS 2, 3 e 
4) 

 (CONTINUAÇÃO) 

QUESTÃO TEMA 
QUALIFICAÇÃO DO 

TEMA 
 

DEFINIÇÃO DAS 
QUALIFICAÇÕES 

REFERÊNCIA 
(citado por) 

Q
U
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S
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R

O
C
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S
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O

S
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T
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A
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 C
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E
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S
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Grau de 
doutrinamento 

PROCESSOS 
UTILIZADOS PARA 
PADRONIZAÇÃO DE 
CRENÇAS COMUNS 
AOS MEMBROS DA 
ORGANIZAÇÃO 

Padronização de 
normas usando 
programas, técnicas. 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 

“Caça às vacas 
sagradas” em força-
tarefas e reuniões 
são formas de 
propiciar o 
questionamento de 
crenças sem 
utilidade para a 
organização. 

Sutton (2002) 

A
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Grau de 
formalização do 
comportamento 

FORMAL: TUDO 
ESTÁ ESCRITO 

Refere-se à 
padronização de 
processos de 
trabalho pela 
imposição e 
instruções 
operacionais, 
descrição de cargo, 
regras e 
regulamentos. 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 

 INFORMAL 
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S
? Grau de 

treinamento 

ESTABELECER / 
PADRONIZAR 
CONHECIMENTOS Refere-se à 

utilização de 
programas formais 
de treinamento 
necessárias para 
executar 
determinadas tarefas 
na organização. 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 
 ESTABELECER / 

PADRONIZAR 
HABILIDADES 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS (COLUNA 1) E LISTA DE TEMAS (COLUNAS 2, 3 e 
4) 

 (CONTINUAÇÃO) 

QUESTÃO TEMA 
QUALIFICAÇÃO 

DO TEMA 
 

DEFINIÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES 
REFERÊNCIA 
(citado por) 

C
O

M
O

 A
S

 G
E

R
Ê

N
C

IA
S

 S
Ã

O
 A

G
R

U
P

A
D

A
S

? 

Forma 
de 

agrupar 
os 

setores 

ESTRUTURA 
SIMPLES 

Proprietário (diretor) toma todas as 
principais decisões e monitora todas 
as atividades. 
 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 

 

POR FUNÇÃO 

 
Foco nos meios (refere-se aos elos 
da cadeia de processos através dos 
quais os produtos são produzidos). 
 

POR DIVISÃO 

 
Foco nas finalidades (refere-se a toda 
a cadeia de processos para 
mercados, produtos, regiões, clientes 
específicos). 
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Sistema 
de 
controle  

CONTROLE DE 
RESULTADOS 

 
Mais adequado quando é pequeno o 
conhecimento do gestor sobre as 
relações entre causa e efeito 
(habilidade para prever os resultados 
de uma determinada 
decisão/política/estratégia) e, ao 
mesmo tempo, é grande a habilidade 
do gestor para medir os resultados de 
forma precisa e objetiva. 
 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 
Goold e Quinn 
(1990) 

 

CONTROLE DE 
AÇÕES 

Adequado em situações 
diametralmente opostas ao controle 
de resultados. 

CONTROLE 
TIPO CLÃ 

 
Forte comprometimento com os 
valores comuns e tradições do clã, 
com a missão da organização – 
ocorre quando tanto as habilidades 
para prever os resultados de uma 
determinada decisão/ política ou 
estratégia e a habilidade para medir 
os resultados de forma precisa e 
objetiva são pequenas. 
 

 
CONTROLE DE 
RESULTADOS 
OU AÇÕES 
 

Adequado em situações 
diametralmente opostas ao controle 
tipo clã. 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS (COLUNA 1) E LISTA DE TEMAS (COLUNAS 2, 3 e 
4) 

 (CONTINUAÇÃO) 

QUESTÃO TEMA 
QUALIFICAÇÃO 

DO TEMA 
 

DEFINIÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES 

REFERÊN
CIA 

(citado 
por) 

     

C
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R
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R
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A
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Formas de 
coordenar 
os setores 

PESSOAL DE 
LIGAÇÃO 

 
As pessoas que atuam nessas posições 
não são dotadas de autoridade formal 
per si. Usam seus poderes de 
persuasão, negociação e assim por 
diante para coordenar o trabalho de 
duas unidades diretamente. 
 

Mintzberg e 
Quinn 
(2001); 

 

FORÇA-TAREFA 

 
Reuniões institucionalizadas que 
reúnem membros de várias unidades 
em uma base mais intensa para lidar 
com uma situação temporária. 
 Mintzberg e 

Quinn 
(2001); 

 
COMITÊ 
PERMANENTE 

 
Reuniões institucionalizadas que 
reúnem membros de várias unidades de 
maneira mais regular e permanente 
para discutir questões de interesse 
comum. 
 

GERENTES 
INTEGRADORES 

 
Pessoas de ligação providas de 
autoridade formal que proporcionam 
melhor coordenação. 
 

Mintzberg e 
Quinn 
(2001); 

ESTRUTURA 
MATRICIAL 

 
Estrutura de autoridade dual – dois ou 
mais gerentes, unidades ou indivíduos 
responsáveis, pelas mesmas decisões. 
 

Mintzberg e 
Quinn 
(2001); 

 
As organizações projetizadas possuem 
unidades organizacionais denominadas 
departamentos, mas os membros do 
time de projeto se reportam diretamente 
ao gerente de projeto ou oferecem 
serviços de suporte a vários projetos. 
Uma organização funcional pode criar 
uma equipe de projeto especial para 
cuidar de um projeto crítico. 
 

PMBoK 
(PMI, 2009) 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS (COLUNA 1) E LISTA DE TEMAS (COLUNAS 2, 3 e 
4) 

 (CONTINUAÇÃO) 

QUESTÃO TEMA 
QUALIFICAÇÃO DO 

TEMA 
 

DEFINIÇÃO DAS 
QUALIFICAÇÕES 

REFERÊNCIA 
(citado por) 
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Grau de 
descentralização 

CENTRALIZAÇÃO 
VERTICAL E 
HORIZONTAL 

Todo o poder reside no 
ápice estratégico. 

Mintzberg e 
Quinn (2001); 
 

DESCENTRALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 
LIMITADA 

 
O ápice estratégico 
compartilha o mesmo 
poder com a 
tecnoestrutura, a qual 
padroniza o trabalho de 
todas as outras pessoas. 
 

DESCENTRALIZAÇÃO 
VERTICAL LIMITADA 

 
Os gerentes de unidades 
baseadas em unidades 
de mercado recebem a 
delegação de poder para 
controlar a maioria das 
decisões relativas às 
suas unidades de linha. 
A maior parcela de poder 
reside no núcleo 
operacional, na parte 
inferior da estrutura. 
 

DESCENTRALIZAÇÃO 
VERTICAL E 
HORIZONTAL 

 

DESCENTRALIZAÇÃO 
SELETIVA 

 
O poder sobre as várias 
decisões é disperso para 
vários locais na 
organização, entre 
gerentes, especialistas 
de staff e operadores que 
trabalham em equipe em 
vários níveis da 
hierarquia. 
 

DESCENTRALIZAÇÃO 
PURA 
 

 
O poder é compartilhado 
de modo relativamente 
igual por todos os 
membros da 
organização. 
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 APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS (COLUNA 1) E LISTA DE TEMAS (COLUNAS 2, 3 
e 4) 

 (CONTINUAÇÃO) 

QUESTÃO TEMA 
QUALIFICAÇÃO 

DO TEMA 
 

DEFINIÇÃO DAS 
QUALIFICAÇÕES 

REFERÊNCIA 
(citado por) 

Q
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S
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U
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S
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O
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T
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ESTÍMULOS 
À GERAÇÃO 
DE IDÉIAS 

CAIXA DE 
SUGESTÕES 
TRADICIONAL 

 
Somente as idéias que geram 
benefícios importantes e 
mensuráveis são 
consideradas e se aprovadas 
seguem adiante como 
qualquer outra idéia 
selecionada, ou seja, a sua 
implementação é feita 
mediante um projeto de 
inovação e, como tal, com 
recursos, metas e tempos 
definidos. 
 

Barbieri, 
Alvares e 
Cajazeiras 
(2008) 

CAIXA DE 
SUGESTÕES 
ORIENTAL 

  
Baseia-se na contribuição 
voluntária de todos os 
funcionários. Ao invés de 
recompensas financeiras, as 
sugestões são estimuladas 
por recompensas simbólicas 
que reforçam a coesão 
interna. 
 

 
 
SISTEMA DE 
GESTÃO DE 
IDÉIAIS 

  
Processo formalizado para 
geração, desenvolvimento, 
captação e execução de 
idéias. As metas de número 
de idéias individuais (por 
colaborador), quando 
colocadas na avaliação de 
desempenho do colaborador, 
aumentam significativamente 
sua participação no processo 
de emissão de idéias. 

Viana, Camila 
(2008) 
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APÊNDICE 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E RELATOS E ANÁLISE TEMÁTICA 
 

QUESTÃO 
ENTREVISTA (EXECUTIVO EMPRESA1) 

 
COMO AS GERÊNCIAS 
SÃO AGRUPADAS? 

Hoje no modelo de trabalho aqui estamos vendo agrupamento por atividade, 
né, por função. Dá uma visão ---, reflete o grau de agilidade e envolvimento 
que preciso ter das pessoas 

 
 
 
COMO O TRABALHO 
ENTRE AS DIVERSAS 
GERÊNCIAS É 
COORDENADO? 

 
Esta é ---  -- ...temos colaboradores trabalhando em vários projetos....que é 
atuar mais próximo ( ) até para exercer --  --   para saber o que ((pensativo)) 
o que tá acontecendo em nossos projetos. ... Então... Há  uma proximidade 
maior do gerente através de reuniões semanais ou reuniões periódicas... 
para que a gente possa saber qual o andamento das atividades, como é que 
tá o trabalho 

 
 
COMO AS TAREFAS SÃO 
DISTRIBUÍDAS ENTRE OS 
COLABORADORES? ELAS 
SÃO CONTROLADAS 
DURANTE A EXECUÇÃO? 

 

A distribuição de tarefas -- -- cada um tem que ser muito bom naquilo que 
faz... é através de um histograma que definimos a alocação das pessoas em 
determinadas tarefas, por quanto tempo... para poder chegar lá, isto é”.....  

 
QUAIS OS MECANISMOS 
UTILIZADOS PARA 
ASSEGURAR QUE AS 
TAREFAS SEJAM 
REALIZADAS? 

 
A idéia é a gente utilizar o nosso sistema integrado de gestão para que a 
gente possa ter o follow-up de todas as tarefas e ter o work-flow 
efetivamente. Olha ((enfático)) todos aqui sabem o que se espera deles... 
Mas na verdade as pessoas vão se falando no dia a dia...vão corrigindo os 
rumos do trabalho 

 
COMO SE DÁ A DIVISÃO DE 
PODER PARA TOMADA DE 
DECISÃO? 

 
A tomada de decisão aqui é bem definida, né...cada um (gerência) tem seu 
limite de competência-- -- e decisões que impactam bastante o projeto estão 
com a gente aqui. O gerente de projeto tem lá seu ( ) poder de decisão 

 
A PADRONIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE 
TRABALHO É FORMAL OU 
INFORMAL? 

 
Alguma coisa tá escrito, por exemplo, procedimentos de engenharia, 
instruções operacionais, etc...e outra parte, tipo descrição de alguns cargos... 
não está. Isto tá carecendo estabelecer alguns (padrões de processos de 
trabalho) de forma que tudo fique mais claro e transparente para as pessoas, 
né. Há uma carga de trabalho para definir ( ) e tornar isto claro para todos os 
colaboradores. 

 
QUAIS OS PROGRAMAS 
DE TREINAMENTO 
UTILIZADOS PARA 
CAPACITAÇÃO DO 
COLABORADOR NA 
EXECUÇÃO DE SUAS 
TAREFAS? 

 
Neste ponto especificamente existe uma política bem definida de 
treinamento. Então -- -- a gente faz a programação do treinamento do ano 
seguinte, que a gente chama de Plano de Desenvolvimento individual. Neste 
plano são elencados os cursos que a gerência e o colaborador - de comum 
acordo - entendem que as lacunas sejam supridas e que o colaborador tenha 
um desempenho mais satisfatório na execução de suas atividades em 
próximos projetos. Na verdade, damos ênfase a treinamentos formais para 
nivelar o conhecimento. Já a atitude do colaborador é trabalhada no dia-a-
dia, considerando a função que ele ocupa, por  exemplo se é um 
coordenador deve ter uma atitude proativa e será mais demandado. 

 
QUAIS OS PROCESSOS 
UTILIZADOS  PARA 
INTERNALIZAR/ 
QUESTIONAR  AS 
CRENÇAS? 

 
Aqui a gente tem características fortes... busca assim o melhor em tudo... e a 
gente sempre busca muitos desafios. Mas o que vejo hoje é que tem muita 
gente nova - que tá entrando agora na empresa - que ainda estão -- -- ( )...e 
por enquanto estas pessoas ainda não internalizaram este modo de ser 
nosso. Então, este pessoal tem que correr atrás, além dos treinamentos 
formais que oferecemos”... 
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APÊNDICE 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E RELATOS E ANÁLISE TEMÁTICA 

 (CONTINUAÇÃO) 

 
 
VOCÊ CONTROLA OS 
RESULTADOS, AS AÇÕES OU 
AMBOS? (RELAÇÃO ENTRE 
CAUSA E EFEITO DAS AÇÕES 
E DECISÕES) 

Geralmente controlo tanto o resultado como a ação, porque só 
o resultado muitas vezes não vai me atender... por exemplo, 
porque o resultado obtido no final pode não ser 
satisfatório...mas se eu verificar que o gerente, o coordenador 
teve ação, teve atitude pra buscar um resultado o qual não 
ocorreu por outros motivos que fogem ao controle 
dele...efetivamente não posso relatar como mal 
desempenho...assim acabo vendo as duas coisas conjugadas, 
mas olhando a interação entre ação e resultado. 

 
QUE ESTÍMULOS SÃO 
UTILIZADOS PARA 
IMPULSIONAR A GERAÇÃO DE 
IDÉIAS? 
 

 
O que faço é dar total liberdade para os colaboradores para 
sugerirem outras formas de trabalho,... o que eles acharem 
que podem melhorar o desempenho deles...isto eu dou total 
liberdade...dentro logicamente das minhas próprias limitações 
dentro da organização. Peço... principalmente, soluções para 
problemas do dia-a-dia 
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APÊNDICE 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E RELATOS E ANÁLISE TEMÁTICA 

(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
Tenho liberdade para dar idéias... mesmo que estas idéias não dêem em 

nada...morram lá...não dêem certo...gastei tempo, gastei dinheiro ..mas esta 

é busca constante de se obter novos ( ) novas formas de trabalho...entendo 

desta forma......ou seja, acho um tempo pra pensar ......enfim 

O esforço e a atenção da engenharia visam ao ciclo de vida completo do 

empreendimento, desde a concepção até a operação, sendo que o trabalho 

entre as diversas gerências são reportados ao gerente do empreendimento, 

o qual, apesar de não possuir autoridade formal, usa principalmente suas 

habilidades de negociação para gerenciar o andamento das atividades 

executadas pelos vários departamentos, como planejamento e controle, 

suprimentos, construção e montagem, etc. 

Na modalidade EPC, o escopo da engenharia abrange muito mais do 

que simplesmente a execução de atividades de acordo com procedimentos 

pre-estabelecidos como a emissão da documentação de projeto básico e 

executivo: implica a liderança técnica do empreendimento junto ao cliente, 

aos consorciados e sub-fornecedores de materiais e serviços. Como tal, a 

comunicação é informal e inclui atividades alocadas aos colaboradores 

conforme sua especialidade, como planejamento físico, apoio a suprimentos 

(compras e contratos), suporte à construção civil, à montagem 

eletromecânica e, especialmente, ao comissionamento e aos testes finais.  

 

FORMA DE COORDENAR OS SETORES:  
• PESSOAL DE LIGAÇÃO e ESTRUTURA MATRICIAL  
Ocorrência presente no trecho “sendo que o trabalho entre as diversas 
gerências são reportados ao gerente do empreendimento, o qual, apesar de 
não possuir autoridade formal, usa principalmente suas habilidades de 
negociação para gerenciar o andamento das atividades executadas pelos 
vários departamentos, como planejamento e controle, suprimentos, 
construção e montagem, etc”. 
 
• FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS: PADRONIZAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO, encontrada no trecho “a execução de 
atividades de acordo com procedimentos pre-estabelecidos”. 

• AJUSTE MÚTUO: “como tal, a comunicação é informal e inclui 
atividades.... 

 
 GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO SELETIVA: ocorrência identificada no 
trecho” Na modalidade EPC, o escopo da engenharia abrange muito mais do 
que simplesmente a execução de atividades... implica a liderança técnica do 
empreendimento junto ao cliente, aos consorciados e sub-fornecedores de 
materiais e serviços. 
 
GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO DO TRABALHO: ESPECIALIZAÇÃO 
HORIZONTAL E VERTICAL, encontrada no trecho “inclui atividades 
alocadas aos colaboradores conforme sua especialidade...” 
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APÊNDICE 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E RELATOS E ANÁLISE TEMÁTICA 

(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
 

TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  
 

Durante as atividades iniciais do empreendimento temos a oportunidade de gerar idéias e exercer 

atividades criativas melhorando a forma como fazemos as coisas – tanto o que temos que 

entregar para o cliente como a forma como fazemos isto - criando um diferencial de grande valor 

para a empresa frente a seus concorrentes, tais como: 

• Exercício de “brown paper” para desenho do cronograma físico, em que os supervisores se 

reúnem para detalhar o cronograma físico, partindo de marcos contratuais definidos e 

“colando” as atividades representadas por bilhetes adesivos sobre um longo rolo de papel; 

• Exercício de identificação de pontos de melhoria do projeto, com benefícios em termos de 

custo, prazo, “construtibilidade” e operacionalidade; este exercício deve ser realizado 

constantemente e suas conclusões devem ser apresentadas ao cliente conforme a 

conveniência; 

• Nova análise de risco do empreendimento (a primeira análise é feita durante o orçamento da 

proposta); 

• Encontros de familiarização com o contrato, na forma de um seminário curto; 

• Elaboração da Work Breakdown Structure (WBS) do empreendimento: comumente a WBS, 

ou a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), é expandida para definir a divisão de escopo entre 

as principais partes envolvidas, incluindo o cliente, o EPCista, fornecedores de tecnologia, 

tanto equipamentos como serviços e outras partes envolvidas – caso em que pode tornar-se 

um anexo do contrato que orienta a administração do escopo ao longo do ciclo de vida do 

empreendimento. 

ESTÍMULO À GERAÇÃO DE IDÉIAS: infere-se que o 
estímulo à geração de idéias para inovação ocorre por 
meio de um processo que integra tanto a CAIXA DE 
SUGESTÕES TRADICIONAL (em que somente idéias 
que geram benefícios importantes e mensuráveis são 
consideradas e se aprovadas seguem adiante como 
qualquer outra idéia selecionada) como a CAIXA DE 
SUGESTÕES ORIENTAL (baseada na contribuição 
voluntária de todos os funcionários. As sugestões são 
estimuladas por recompensas simbólicas que reforçam 
a coesão interna), conforme textos descritos a seguir: 
“Durante as atividades iniciais do empreendimento 
temos a oportunidade de gerar idéias e exercer 
atividades criativas melhorando a forma como fazemos 
as coisas – tanto o que temos que entregar para o 
cliente como a forma como fazemos isto - criando um 
diferencial de grande valor para a empresa frente a seus 
concorrentes”. 
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RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
Além dessas atividades, outras são marcos gerenciais importantes, sendo reportadas 

à diretoria, como as reuniões de transferência e de abertura. 

A engenharia participa, ainda, da elaboração da “vendor list” de equipamentos, 

materiais e serviços. 

“A engenharia contribui também com sua criatividade na montagem e desmontagem 

seguras e na preparação de certos procedimentos específicos para a realização de testes. 

Neste caso, é necessário investigar todas as condições contratuais de maneira a alocar 

adequadamente as responsabilidades sobre o desempenho e eventuais penalidades ou 

bônus”. 

Num empreendimento EPC há, normalmente, um grande número de empresas 

participantes, o que causa um volume significativo de informações que precisam ser 

controladas, transmitidas, distribuídas, monitoradas, arquivadas e resgatadas de forma 

confiável. A engenharia tem o papel de gerar, compartilhar e controlar a informação técnica 

do empreendimento; por isso, a prática comum é manter o arquivo técnico sob o controle da 

engenharia. 

Não cabe aqui discutir as causas de uma comunicação deficiente, mas um sistema 

bem organizado, com fluxo contínuo e eficiente de informações entre todas as partes, é 

fundamental para o sucesso do empreendimento. O uso do jargão do PMI e seus respectivos 

padrões que norteiam a boa prática de gerenciamento de projetos contribui nesse sentido. 

 

 

SISTEMA DE CONTROLE: Identifica-se a 
ocorrência de CONTROLE DE RESULTADOS - no 
trecho “Além dessas atividades, outras são marcos 
gerenciais importantes, sendo reportadas à 
diretoria, como as reuniões de transferência e de 
abertura”. 
 
GRAU DE FORMALIZAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO: a padronização dos 
processos de trabalho é formal, como observa-se a 
seguir: “na montagem e desmontagem seguras e na 
preparação de certos procedimentos específicos 
para a realização de testes”. 
 
GRAU DE TREINAMENTO: ESTABELECER/ 
PARONIZAR CONHECIMENTO. Identifica-se 
ocorrência no trecho: “ o uso do jargão do PMI e 
seus respectivos padrões que norteiam a boa 
prática de gerenciamento de projetos contribui 
nesse sentido” 
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RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
A centralização de comunicação é um risco comum a ser evitado. A centralização 

excessiva e a “filtragem” de informações também podem ter o efeito de desestimular a 

equipe, que perde em autonomia e criatividade. 

A reunião semanal de coordenação é o instrumento mais eficaz para o propósito de 

manter a equipe informada. A equipe precisa ter uma noção clara do todo e dos rumos do 

empreendimento a que se dedica, incluindo aí o resultado financeiro, as opiniões do cliente e 

da diretoria, o andamento da obra. 

Assim a idéia de inovação que propus – após pesquisa no mercado de fornecedor que 

atendesse nossas demandas - diz respeito à integração de processos com o CORPORE RM 

Projetos - software de gestão desenvolvido pela RM Sistemas - sendo a solução para gerir com 

mais eficiência os nossos empreendimentos, auxiliando a empresa a unificar informações 

administrativas e de projetos em uma única base de dados.  

Desde o final de 2005, a empresa vem utilizando o CORPORE RM Projetos – sistema 

que permite o controle total e a integração entre projetos, planejamento e controle, gestão de 

recursos humanos, almoxarifado e financeiro -, em todos os processos e setores, desde 

orçamentos de obras até demonstração de resultados dos projetos. 

Na verdade, a integração tem sido o ponto forte para o sucesso de nossos projetos, pois 

havia uma grande necessidade de unificar os dados da companhia em uma única base de dados. 

Antes de optar pelo software da RM Sistemas, operávamos em vários sistemas dissociados, o 

que dificultava uma visão unificada da empresa. A integração das informações facilita a análise 

gerencial da situação da empresa e contribui para agilizar a tomada de decisões. 

GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO SELETIVA: 
ocorrência identificada no trecho” A centralização de 
comunicação é um risco comum a ser evitado. A 
centralização excessiva e a “filtragem” de 
informações também podem ter o efeito de 
desestimular a equipe, que perde em autonomia e 
criatividade”. 
 
GRAU DE TREINAMENTO: ocorrência identificada 
no trecho” A reunião semanal de coordenação é o 
instrumento mais eficaz para o propósito de manter 
a equipe informada. A equipe precisa ter uma noção 
clara do todo e dos rumos do empreendimento a 
que se dedica, incluindo aí o resultado financeiro, as 
opiniões do cliente e da diretoria, o andamento da 
obra. 
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(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
Cerca de 90 usuários de diferentes perfis operam o sistema, entre os envolvidos na 

administração, nas obras, os responsáveis pelo planejamento e controle e o corpo gerencial da 

empresa. Todos foram beneficiados porque os processos foram totalmente integrados, evitando o 

retrabalho, a conferência e a redundância de informações. Passamos a analisar as informações 

dispondo de ferramentas muito mais adequadas. Além disso, o sistema disponibiliza informações 

mais confiáveis e de forma mais rápida. Cabe também ressaltar que a agilidade na elaboração 

dos relatórios de acompanhamento de resultados das obras foi outro benefício alcançado. O 

processo ficou mais fácil e rápido, pois antes, perdia-se um bom tempo extraindo dados de 

diversas fontes diferentes que depois tinham de ser consolidados. 

A organização já se prepara para os próximos passos em inovação que inclui a 

implantação da ferramenta de Business Inteligence, como ferramenta de apoio à tomada de 

decisão, que contempla todas as áreas gerenciais e permite ao corpo gerencial uma análise mais 

refinada das informações e um direcionamento estratégico ao negócio. 

O investimento contínuo em tecnologia da informação é, inclusive, um dos pilares do 

posicionamento estratégico da empresa. Isso nos garante um perfeito controle dos processos, 

serviços e relacionamentos com o mercado e clientes, porque a adoção do CORPORE RM 

Projetos veio para reforçar a estratégia da empresa. Hoje, possuímos um sistema de gestão 

totalmente integrado, que possibilita atuar com mais competitividade e eficiência. 
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(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
“procuro manter minha mente aberta, procuro ver oportunidade em tudo, né, ser perspicaz, fico 

atento... observo... busco também espaço dentro da...do que tem pra fazer, pra conseguir 

fazer...ter tempo pra -- -- idéias...enfim, e tô sempre conversando com outras pessoas”. 

 

“o melhor incentivo pra criatividade é você não ter todos os recursos na tua mão...porque assim 

você tem que fazer a coisa funcionar com os recursos que você tem...” 

 

 

 

 

RELATO (COLABORADOR2 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA NÃO DESENVOLVIDA EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
“Antes de narrar a idéia, acho que preciso explicar alguns pontos”: Normalmente, na 

modalidade EPC, os líderes de equipe são dedicados ao empreendimento, configurando uma 

estrutura “projetizada”, em que certos profissionais ou especialistas participam sem dedicação 

integral. 

Para um EPCista é fundamental conhecer a cultura do cliente, seus métodos e 

preferências, a fim de se adaptar, sendo que a adaptação se dá mais por parte do EPCista do 

que do cliente – e a equipe de engenharia deve estar preparada para isto, isto é, que estejam 

todos no mesmo barco, seguindo o líder. É de grande importância que a equipe de engenharia 

esteja treinada em práticas de gerenciamento. 

FORMA DE COORDENAR OS SETORES: 
ESTRUTURA MATRICIAL, presente no trecho: ... 
“na modalidade EPC, os líderes de equipe são 
dedicados ao empreendimento, configurando uma 
estrutura “projetizada”, em que certos profissionais 
ou especialistas participam sem dedicação integral”. 
 
GRAU DE TREINAMENTO, presente no trecho: “é 
de grande importância que a equipe de engenharia 
esteja treinada em práticas de gerenciamento”. 
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(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR2 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA NÃO DESENVOLVIDA EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
Assim, buscando promover a capacitação de todos os colaboradores, bem como o 

trabalho participativo para o desenvolvimento de produtos e serviços de engenharia com atenção 

ao cumprimento dos prazos, escopo e soluções pactuadas com o cliente, propusemos o 

desenvolvimento de uma ferramenta para rápida aferição, pelo líder do empreendimento, do 

alinhamento do time de projeto e para a identificação de pontos potenciais de discordância entre 

a equipe, isto é, falta de consenso que requeiram discussões e aprofundamentos adicionais para 

a tomada de decisões. 

O gerente de projeto pode utilizar a ferramenta com três abordagens (propósitos) 

diferentes: Primeiramente, como um checklist de entregáveis e atividades relativas à fase inicial 

do projeto. Secundariamente, para avaliação individual do status do projeto e identificação dos 

pontos fortes de seu time e dos aspectos (pontos fracos) que necessitem alinhamento de sua 

equipe. E finalmente, pode ser usada quando do kick-off meeting visando à integração e 

motivação da equipe, como também, pode ser usada por todos os integrantes do time à medida 

que o andamento do projeto avance.  

O processo de auto-avaliação pode ser realizado várias vezes ao longo do ciclo de vida 

do projeto e abrange um questionário contendo 10 tópicos críticos a serem monitorados – 

detalhados a seguir – que poderão ajudar o time na avaliação e melhoria de seu desempenho 

individual e grupal: 

 

ESTÍMULOS À GERAÇÃO DE IDÉIAS: infere-se, no 

trecho... “O processo de auto-avaliação pode ser 

realizado várias vezes ao longo do ciclo de vida do 

projeto e abrange um questionário contendo 10 

tópicos críticos a serem monitorados – detalhados a 

seguir – que poderão ajudar o time na avaliação e 

melhoria de seu desempenho individual e grupal”, 

em que o estímulo CAIXA DE SUGESTÃO 

TRADICIONAL possa ser usado, considerando que  

idéias possam ser originadas deste processo de 

auto-avaliação. Assim, benefícios mensuráveis para 

a organização possam ser vislumbrados, ou seja, 

projetos de inovação possam ser  elaborados e 

implementados se realmente justificáveis para a 

organização.  
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(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR2 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA NÃO DESENVOLVIDA EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO 

RELATO  
 

1. Os stakeholders estão apropriadamente representados no time de projeto;  

2. A liderança está claramente definida e é efetiva; 

3. A prioridade entre escopo, custo e prazo é clara;  

4. A comunicação entre a equipe e os stakeholders é aberta e efetiva;  

5. As reuniões de coordenação da equipe são frequentes e produtivas;  

6. O trabalho em equipe é pautado em honestidade e compartilhamento de valores; 

7. Os processos de planejamento de projeto atendem aos objetivos estratégicos, de escopo, de prazo e de custos.   

8. Sistemas de premiação e reconhecimento contribuem para atingir as metas do projeto;  

9. Os programas relativos à integração da equipe são efetivos;  

10. As ferramentas de planejamento (checklists, simulações e diagramas de work flow) são efetivamente utilizadas.  

Ressalto que: 

• O tempo requerido para responder ao questionário não demanda mais que 10 minutos do respondente. Após a 

leitura das questões devem utilizar uma escala de 1 a 5 para identificar o grau de concordância com a questão; 

• As folhas de respostas são, então, analisadas pelo gerente de projetos e os resultados plotados em gráficos 

apropriados; 

• Os resultados devem ser compartilhados com a equipe, cujos integrantes podem colaborar para o planejamento 

de ações.  

Com o monitoramento destes pontos ao longo do ciclo de vida do projeto, podem-se avaliar tendências e 

ampliar o diálogo com os membros do time.  

 
 
 

 

 



 132 

APÊNDICE 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E RELATOS E ANÁLISE TEMÁTICA 

(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR2 EMPRESA1) 
IDÉIA PROPOSTA NÃO DESENVOLVIDA EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 

Bem, vou descrever as razões da não implementação da idéia resumindo a posição dos tomadores 

de decisão após realização de projeto piloto com a participação de alguns colaboradores. 

…”mas trabalho em equipe, desenvolvimento de equipe, alinhamento de equipe... parecem ser a 

mesma coisa e este assunto pode ser tratado de outra forma... não precisamos de ferramenta para 

isto”... 

...”considerando que a equipe é formada por pessoas vindas de diferentes grupos funcionais, cada 

integrante traz seus valores e metas específicas de seu departamento, os quais geralmente 

conflitam com os valores e metas do projeto... o alinhamento de um time de projeto envolve a 

compreensão muito clara de objetivos comuns e a obtenção de comprometimento para o trabalho 

conjunto na obtenção das metas”...  

“...precisamos melhorar a qualidade de nossas reuniões de coordenação. Temos uma participação 

muito pobre da equipe... sem um comprometimento individual, não existe alinhamento possível”... 

Nossas contra-argumentações, abaixo, não foram suficientes para demover a posição dos gestores 

e a implementação da idéia foi abortada. 

“...cabe ressaltar que nossos problemas com projetos é que a fase de planejamento tem muito 

longa duração por conta de problema com o alinhamento do time de projeto” . 

“...em qualquer programa de desenvolvimento de equipe, é importante a identificação e a 

priorização das barreiras que possam impactar o alinhamento da equipe de projeto. Sem um curso 

apropriado de ações, as barreiras emergirão, o time se manterá desalinhado prejudicando a 

definição do escopo do projeto”... 

ESTÍMULOS À GERAÇÃO DE IDÉIAS, CAIXA DE 

SUGESTÃO TRADICIONAL: o relato da posição das 

lideranças para a não implementação da idéia 

confirmam a carência de demonstrações explícitas e 

mensuráveis, as quais não ficaram evidentes para que 

recursos monetários, de pessoas, ou de tempo, fossem 

destinados para levar adiante o projeto proposto.    

 
FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS, 

PADRONIZAÇÃO DE COMPORTAMENTOS: em que 

os colaboradores compartilham um conjunto de crenças 

em comum e podem obter o controle com base nestas 

crenças, cuja identificação observa-se de forma latente 

no trecho: “...considerando que a equipe é formada por 

pessoas vindas de diferentes grupos funcionais, cada 

integrante traz seus valores e metas específicas de seu 

departamento, os quais geralmente conflitam com os 

valores e metas do projeto... o alinhamento de um time 

de projeto envolve a compreensão muito clara de 

objetivos comuns e a obtenção de comprometimento 

para o trabalho conjunto na obtenção das metas”...  
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QUESTÃO ENTREVISTA (EXECUTIVO EMPRESA2) 

 
COMO AS GERÊNCIAS SÃO AGRUPADAS? 

Ao todo são 7 (gerências). Quanto ao agrupamento temos as gerências de implantação 
propriamente dita e tem as de...vamos dizer...de apoio. Temos (a gerência) planejamento e 
controle, tem a de segurança e meio ambiente e outra que é suporte operacional. As gerências 
são estruturadas mais por função, sendo que tem sempre que lembrar que a gente trabalha em 
conjunto com a engenharia......mas tem as áreas que fazem a execução propriamente dita...então 
tem uma interface muito forte...o trabalho como um todo é feito a 4 mãos..... 

 
 
COMO O TRABALHO ENTRE AS DIVERSAS 
GERÊNCIAS É COORDENADO? 

Principalmente através do planejamento e controle que vai exercer um trabalho matricial em cima 
destas gerências...fazendo...vamos dizer...é ...as interfaces entre estas gerências e a 
coordenação geral que é aqui com a gente. Mas ( ) o andamento do trabalho é com planejamento 
e controle, que tem apoiadores ou coordenadores para cada uma das gerências em que eles 
passam até mais tempo na gerência do que no planejamento e controle...aí eles voltam e se 
reúnem, fazendo esse leva e traz de informações. 

 
COMO AS TAREFAS SÃO DISTRIBUÍDAS ENTRE OS 
COLABORADORES? ELAS SÃO CONTROLADAS 
DURANTE A EXECUÇÃO? 

O escopo de trabalho de cada gerência já é bem definido...considerando que a gente tá numa 
estrutura ( ) já fica bastante claro o que é , ou seja, qual é o escopo de cada um...agora o 
andamento dessa tarefa, ou seja, por conta das interdependências...coisa e tal é que é feita pelo 
planejamento e controle-- --para fazer uma melhor programação que dê um maior rendimento das 
equipes. Assim o P&C controla as tarefas em cima de um cronograma integrado com todas 
tarefas..e aí é amarrado ali...tá certo? Agora...cada gerente controla a qualidade do trabalho, a 
execução no tempo necessário, etc e tal...mas tem um grande controller ...um big brother aí que é 
o P&C. 

 
QUAIS OS MECANISMOS UTILIZADOS PARA  
ASSEGURAR QUE AS TAREFAS SEJAM REALIZADAS? 

...Tem o P&C que tá listado e programado, etc e tal e tem os coordenadores que tão junto com os 
executantes...vamos dizer assim...pra aferir isso e levar a informação do que realizou, em que 
tempo, que hora...e mantém isso mais ou menos amarrado. E tem até um trabalho aí da 
consultoria que tem uma apresentação bem interessante sobre isso aí...como é este 
funcionamento 

 
COMO SE DÁ A DIVISÃO DE PODER PARA TOMADA 
DE DECISÃO? 

...A estrutura aqui é antiga, ne´...é hierarquizada, então já tem um nível de definição que compete 
a cada grupo. O personograma influencia, né...o estilo de cada um...mas as atividades inerentes 
a cada uma das ( ) fica praticamente ao cargo do gerente, mas dependendo do nível de decisão 
trazem pra mim e a gente fecha em conjunto aqui.... 

 
A PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 
É FORMAL OU INFORMAL? 

Ela tá escrita, mas sempre carece de alguma melhoria...mas em tese tá escrita 
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QUAIS OS PROGRAMAS DE TREINAMENTO 
UTILIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DO 
COLABORADOR NA EXECUÇÃO DE SUAS 
TAREFAS? 

Gestão de projetos em geral...aquela linha do PMI....não tenho um programa específico para o 
pessoal aqui...mas hoje a gente tem uma situação que a gente precisa de gente experiente, 
mas basicamente é uma ...uma coisa que não tem...então a gente acaba misturando pessoas 
experientes com um grupamento de pessoas novas, recém-formadas tentando fazer um 
...vamos dizer...nuclear um trabalho em cima desse grupo experiente...e felizmente tem um 
pessoal novo aí que surpreende e chega bastante junto. 

 
QUAIS OS PROCESSOS UTILIZADOS  PARA 
INTERNALIZAR/ QUESTIONAR  AS 
CRENÇAS? 

...Tem pessoas que ( ) que amarram...com conceitos, especificações técnicas...de que sempre 
foram feitas assim...mas isso eu acho então..não seria nada que eu destacaria, não... ” 

 
VOCÊ CONTROLA OS RESULTADOS, AS 
AÇÕES OU AMBOS? (RELAÇÃO ENTRE 
CAUSA E EFEITO DAS AÇÕES E DECISÕES) 

“  O ideal seria eu cobrar só o resultado...mas nem sempre é possível...até pelo meu estilo 
também...volta e meia a gente confere a ação que a gente tem certeza que vai chegar naquele 
resultado...então antes...antes de acontecer...você acaba interferindo na ação. Me demanda 
mais tempo....e este é o meu problema atual (risos).” 
 

 
QUE ESTÍMULOS SÃO UTILIZADOS PARA 
IMPULSIONAR A GERAÇÃO DE IDÉIAS? 
 

Eu entendo que esse espaço acaba ficando em outra área...outra esfera de atuação....aqui é 
pra executar, fazer, acontecer...é pra criar em cima da execução, da forma de executar...não em 
termos de uma nova...porque senão....acho que tem a esfera que cria e a esfera que faz e 
consolida. Se todo mundo criar e ninguém executa...e se todo mundo executar a gente não 
evolui...então tem que ter um equilíbrio entre estas esferas 
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(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA2) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

  
TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  

 
Em virtude do aumento da oferta de petróleo brasileiro, a idéia para a 

integração da área de refino e da área petroquímica é considerada a alternativa mais 

viável, competitiva e inovadora para atender o crescente mercado nacional de 

petroquímicos, sobretudo com a baixa disponibilidade da nafta, principal matéria-

prima petroquímica.  

Após a aprovação desta idéia e de realizados os estudos de viabilidade 

pertinentes, deu-se o início do planejamento do projeto. Assim, foi aprovado um 

programa, composto de vários projetos, com um prazo de implantação 

extremamente desafiador. Foi montada uma estrutura temporária, matricial, 

composta de especialistas nas mais diversas áreas, sendo que a coordenação das 

atividades de implantação está sob a responsabilidade da gerência de planejamento 

da gestão.  

Este empreendimento deve gerar uma economia para o Brasil de mais de 

US$ 2 bilhões/ano em divisas, por meio da redução da importação de derivados e de 

produtos petroquímicos. A planta processará petróleo para produção de produtos 

petroquímicos (polipropileno, polietilenos, estireno, etilenoglicol, entre outros) que 

serão utilizados na indústria de plásticos para o consumidor final. Adicionalmente, 

produzirá combustíveis como GLP, diesel, querosene, coque e enxofre para o 

mercado. Para isso, contará com Unidades de Refino e Unidades Petroquímicas. 

O assunto ambiental faz parte do contexto, como a questão do efeito estufa 

e de como minimizar a emissão de CO2 na atmosfera.  

FORMA DE COORDENAR OS SETORES, ESTRUTURA 
MATRICIAL: presente no trecho: Foi montada uma estrutura 
temporária, matricial, composta de especialistas nas mais 
diversas áreas... 
 
FORMA DE COORDENAR OS SETORES, GERENTES 
INTEGRADORES: presente no trecho: ... sendo que a 
coordenação das atividades de implantação está sob a 
responsabilidade da gerência de planejamento da gestão... 
 
GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO DO TRABALHO. 
ESPECIALIZAÇÃO HORIZONTAL (poucas tarefas para cada 
funcionário) e ESPECIALIZAÇÃO VERTICAL (o colaborador 
carece de controle sobre as tarefas desempenhadas: 
ocorrência justificada no trecho: composta de especialistas 
nas mais diversas áreas. 
 
FORMA DE COORDENAR AS TAREFAS: PADRONIZAÇÃO 
DOS RESULTADOS e SUPERVISÃO DIRETA. Ocorrência 
encontrada no trecho: ...  composta de especialistas nas mais 
diversas áreas, sendo que a coordenação das atividades de 
implantação está sob a responsabilidade da gerência de 
planejamento da gestão. 
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APÊNDICE 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E RELATOS E ANÁLISE TEMÁTICA 

(CONTINUAÇÃO) 

RELATO (COLABORADOR1 EMPRESA2) 
IDÉIA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM SUCESSO EM INOVAÇÃO 

TEMAS OBSERVADOS NO RELATO  
 

O licenciamento ambiental deste projeto é considerado inovador por aliar 

extremo rigor ambiental e complexidade, sem representar aumento de prazo. Os 

estudos priorizaram o reuso da água (tratamento dos esgotos sanitários, efluentes 

industriais, águas pluviais e águas ácidas). Uma vez purificadas essas águas serão 

novamente utilizadas inúmeras vezes, ao invés de serem lançadas nos rios. O sistema 

de efluentes deste projeto é inovador pela sua escala e eficiência, considerando a 

diminuição de emissões atmosféricas e a minimização de resíduos. Um dos principais 

problemas ambientais é a geração de grandes volumes de efluentes líquidos, 

atmosféricos e resíduos sólidos cujas características são potencialmente poluidoras. A 

emissão de contaminantes pode ser minimizada através de diversos caminhos, a partir 

de novos conceitos científicos e tecnológicos voltados para atingir o desenvolvimento 

sustentável. 

Considerando o porte e a complexidade deste empreendimento, o poder para 

a tomada de decisão em cada fase de implantação deve ser compartilhado entre o 

topo hierárquico, gerentes especialistas e demais colaboradores responsáveis pelo 

operacional. Com este escopo, são obtidos benefícios, tais como: economia de escala, 

otimização dos processos e melhor aproveitamento de utilidades, como correntes de 

vapor, energia, fluido refrigerante e outras; além de redução nos custos de transporte 

e de armazenamento, contribuindo para estimular a instalação de indústrias de bens 

de consumo que têm nos produtos petroquímicos suas matérias-primas básicas. 

GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO 
SELETIVA, presente no trecho: Considerando o porte e a 
complexidade deste empreendimento, o poder para a 
tomada de decisão em cada fase de implantação deve ser 
compartilhado entre o topo hierárquico, gerentes 
especialistas e demais colaboradores responsáveis pelo 
operacional.                       

 


