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SO Manual de Gestão para Micro e Pequenas Empresas (MPEs) Inovadoras é um 

projeto desenvolvido pela Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro (Redetec) e pelo 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro 
(Sebrae/RJ), no âmbito de uma parceria, que já soma 16 anos, de aproximação 
do conhecimento gerado nas instituições de Ciência e Tecnologia associadas à 
Redetec com o empresariado fluminense.  

Inserido como instrumento complementar aos Projetos Sebraetec Extensão 
Tecnológica e Sibratec Extensão Tecnológica 1, o Manual de Gestão para MPEs 
Inovadoras reúne, de forma simples e aplicada, um conjunto de conceitos 
e técnicas de gestão que podem apoiar o empresariado nos seus esforços de 
inovação.

É, de certa forma, ambicioso, pois busca oferecer ao empresário uma referência 
sólida e completa acerca dos principais desafios de negócio, mas mantendo, ao 
mesmo tempo, um forte caráter de simplicidade e orientação para a ação.

Surpreenda-se com esta leitura, que, diferente de uma coletânea de textos, constitui 
uma obra unificada, construída para que você compreenda sua organização de 
forma sistêmica e a utilize como um guia para a ação. Vamos inovar? Por que não 
começamos na leitura deste manual? Então, comece sua leitura na ordem natural 
dos capítulos (1, 2, 3 e assim sucessivamente). Mas, após o capítulo 3, dê uma 
espiadela no capítulo 12. Faça uma leitura descompromissada, sem se preocupar 
com termos ou conceitos apresentados nos capítulos anteriores. Essa leitura tem 
o intuito de fazê-lo sentir que, apesar da divisão por capítulos, o entendimento e 
a aplicação dos conhecimentos devem seguir a lógica “tudo junto e misturado”. 
Vá lá, leia, retorne aos demais capítulos (4, 5 etc.) e, ao final, não se esqueça de 
retornar ao capítulo 12, agora para uma leitura mais compenetrada.  

Cezar Vasquez
Diretor Superintendente

SEBRAE/RJ

1 O Sibratec (Sistema Brasileiro de Tecnologia) foi instituído por meio do Decreto 6.259/07, com a finalidade 
de fomentar o desenvolvimento tecnológico do setor empresarial nacional, por meio do apoio a atividades de 
P&D voltadas para a inovação em produtos e processos, em consonância com as prioridades das políticas 
industrial, tecnológica e de comércio exterior.
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SA Redetec e o Sebrae/RJ mantém, ao longo de muitos anos, uma parceria na 

implantação de projetos que objetivam o desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas (MPEs) instaladas no Estado Rio de Janeiro.  Diversas ações foram 
empreendidas ao longo desse tempo, ações que sempre caminharam em 
atendimento ao contexto econômico e social e às novas exigências e realidade 
do mercado.  

Para as MPEs, oportunidades de negócios são limitadas por uma variedade 
de fatores, dentre eles, a dificuldade de acesso à informação tecnológica, 
não utilização de modernas técnicas de gestão, baixo conhecimento sobre 
mercado e concorrência, dentre outros. Manter-se no mercado significa estar 
em permanente busca de novas oportunidades, incorporando mudanças 
tecnológicas, buscando qualidade e inovação como fatores de competitividade. 
Entende-se que informação tecnológica, extensão, pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e inovação são importantes fatores de diferenciação. 

Nesse contexto se insere o projeto “Produtos Tecnológicos”, fruto da importante 
parceria entre Redetec e Sebrae/RJ, que tem como auxiliar as MPEs no que 
diz respeito ao acesso às informações tecnológicas, disponibilização de novas 
ferramentas de gestão e de ações integradas entre as estruturas de atendimento 
do Sebrae/RJ e da Redetec, seus produtos e serviços e suas interfaces. O 
“Produtos Tecnológicos” apresenta como um de seus resultados o “Manual de 
Gestão para Micro e Pequenas Empresas Inovadoras”, que tem como principal  
objetivo o apoio ao empresário em seus esforços, indicando uma série de 
informações e instrumentos disponíveis no mercado, destinados a facilitar a 
inserção do componente de inovação em empresa. 

Paulo Alcantara Gomes
Presidente

Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro
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A JORNADA

A PROPOSTA DO GUIA PARA A AÇÃO

Um manual com os compromissos audaciosos assumidos aqui precisa ser 
construído, ele próprio, a partir de uma proposta dinâmica e inovadora. Em 
sua essência, o manual destina-se a uma leitura fácil e agradável por todos os 
gestores de MPEs. 

É fundamental para o sucesso deste manual que a leitura construa uma visão 
sistêmica – ou seja, que você depreenda daqui a compreensão de todos os 
aspectos relacionados à gestão de uma MPE inovadora. Assim, o documento 
não pode ser uma composição de textos distribuídos ao longo de capítulos 
isolados, mas sim uma verdadeira jornada. 

Por outro lado, o manual deve permitir, também, leituras posteriores de partes 
isoladas de seu conteúdo, realizadas nos casos específicos da implantação de 
técnicas ou ferramentas de gestão. Ser pragmático e demonstrar a aplicação 
de seu conteúdo são, portanto, características essenciais de nossa publicação.  
Para alcançar essa proposta combinada de facilidade de leitura, visão do todo, 
pragmatismo e aplicabilidade, optou-se por escrevê-lo com uma estrutura lúdica. 
Ao ler, você será convidado a participar de uma jornada para a construção de 
um modelo de gestão capaz de sustentar ciclos de inovação em sua empresa. 
Cada capítulo foi descrito como uma etapa dessa jornada. Ao final, espera-se 
que sua viagem esteja completa.

No próximo capítulo, você vai entender o objetivo desta jornada, sua motivação 
e contexto. Não é possível iniciar uma viagem sem conhecer seu motivo e aonde 
se deseja chegar. O capítulo 2 (“Conhecendo a Jornada”) apresenta por que é 
importante construir uma organização para a inovação e configura claramente 
o que significa inovar.
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CONHECENDO A JORNADA 

O NOVO CONTEXTO DE GESTÃO DAS MPEs: O MOMENTO PARA A INOVAÇÃO

A cada nova crise na economia, “apóstolos da inovação tecnológica” apregoam 
que as empresas só têm uma saída: inovar. Do contrário, caminharão para a 
extinção. Ou, no mínimo, estarão condenadas a um desempenho sofrível. 

Você certamente já escutou essa argumentação.

De fato, o grande progresso científico e tecnológico em vigor – evidenciado 
na internet, nos computadores cada vez menores, nos novos materiais e nas 
descobertas nos campos da vida e da saúde, entre outros – abre caminhos para 
a evolução dos negócios. E, se uma crise se apresenta, nada mais oportuno que 
o empreendedor repensar seus produtos e serviços, como estratégia para sair 
fortalecido da turbulência.

Porém, a realidade dos empresários das MPEs é bem diferente. Alguns, ao 
se depararem com uma crise, fenecem. Outros buscam concentrar-se apenas 
na sobrevivência, esperançosos de que a superação do momento difícil traga 
uma nova onda de aquecimento da economia e melhoria dos lucros. Nesses 
dois casos, as empresas perdem oportunidades de inovar, mesmo que por 
necessidade imposta pela crise. 

Ainda que superem os momentos de crise e alcancem tempos melhores, muitas 
MPEs e seus gestores não veem ecoar o apelo à inovação tecnológica. Inovar é 
custoso, difícil e arriscado. Melhor jogar o jogo conhecido, no terreno em que 
se batalha há tempos, buscando brechas e trilhas que a experiência ensinou.

Mas, atenção, amigo leitor: agora é diferente. Há algo de realmente novo na 
época em que vivemos. E a ideia de inovar deve ser tomada sob uma perspectiva 
de transformação bem mais abrangente que a de simples incorporação de 
tecnologia.

Neste momento histórico, em meio à onda de possibilidades trazidas pelo 
avanço tecnológico, estão em curso verdadeiras rupturas no funcionamento da 
economia mundial. Tais rupturas desabam sobre os empreendedores, trazendo 
situações sem paralelo com as que se apresentavam tempos atrás.

“Mas que situações são essas? Minha empresa parece tão distante desse cenário 
mundial...”, pode pensar um gestor. Ledo engano. No mundo moderno, novas 
tendências impactam fortemente a sustentabilidade das MPEs. Por exemplo:

•	 Avanços	tecnológicos	cada	vez	mais	rápidos	criam	novas	possibilidades	
de inovação o tempo todo. Aproveitar tais oportunidades permite evitar a 
obsolescência e garantir diferencial em relação aos concorrentes.

•	 A	globalização	permite	que	as	empresas,	mesmo	as	MPEs,	atuem	em	
mercados geograficamente distantes. Ao mesmo tempo em que representa 
a oportunidade de expansão das vendas, possibilita novos entrantes nos 
mercados regionais. Inovar é o melhor caminho para oferecer propostas 
capazes de competir com empresas situadas em qualquer lugar do mundo.

•	 A	 globalização	 também	 traz	 consigo	 a	 importância	 na	 construção	 de	
parcerias e redes como diferencial competitivo. Alcançar mercados nacionais 
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e internacionais, competir como organizações internacionais e fortalecer seus 
produtos por meio da construção de portfolios mais completos são algumas 
vantagens das parcerias e redes.

•	 Mudanças	 regulatórias,	 como	 quebras	 de	 monopólio	 e	 privatizações,	
dinamizam diversos setores de economia, abrindo possibilidades que apenas 
as empresas mais aptas a inovar conseguem aproveitar.

•	 Mais	informados,	conscientes	e	com	acesso	a	um	número	cada	vez	maior	
de opções, os clientes têm muito mais condições de avaliar as propostas de 
valor que lhes são oferecidas. 

•	 Novas	 necessidades,	 provocadas	 por	 mudanças	 demográficas	 (como	
envelhecimento da população), sociais (como alterações na distribuição de 
renda) ou culturais (como maior preocupação com questões ambientais), 
devem ser prontamente atendidas pelas empresas, que precisam estar 
prontas para inovar em produtos e serviços.

•	 A	 complexidade	 dos	 produtos	 vem	 aumentando,	 não	 somente	 	 em	
consequência do atendimento às necessidades de clientes e da sociedade, 
mas em função do desenvolvimento tecnológico a ser embarcado mesmo nos 
produtos mais simples. Não estar integrado com o desenvolvimento de novas 
tecnologias e conceitos pode custar a sustentabilidade de qualquer empresa.

•	 	Os	sistemas	locais	de	inovação	–	regiões	onde	se	desenvolvem	tecnologias	
focadas nas empresas locais 2 – vêm sendo utilizados em diversos países 
como forma de auxiliar o desenvolvimento tecnológico de MPEs.

O Brasil é um elemento singular neste novo cenário mundial. Superado o frágil 
equilíbrio econômico, que submetia os empresários a ciclos de crescimento e 
retração, forçando a uma luta constante pela subsistência, o quadro econômico 
começa a se mostrar mais consistente e o país experimenta a percepção de que 
pode e deve se tornar uma economia mais estável e potente. 

A nova realidade traz muitas oportunidades para o empresário brasileiro. Mas 
também requer dele uma nova atitude. Agora que o país se coloca entre as 
grandes nações, é necessário um novo papel de liderança mundial, que impõe a 
toda a sociedade, incluídas as MPEs, a preocupação com a sustentabilidade. A 
capacidade de inovação apresenta-se como um dos principais alicerces a serem 
buscados.

2 Ver capítulo 10.
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Descoberta: O grego Tales de Mileto descobriu a eletricidade 
estática ao esfregar um pedaço de âmbar em pele de carneiro e 
observar que os pedaços de palha eram atraídos pelo âmbar.

Invenção: Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente, em 
1879.

Inovação: Para realizar a geração e a distribuição comercial de 
energia elétrica, Thomas Edison criou, ainda em 1879, a Edison 
Electric Illuminating Company.

MAS O QUE É INOVAÇÃO?

A palavra “inovação” faz parte de um vocabulário usado de forma bastante 
repetitiva no cotidiano das citações empresariais. As referências que efetivamente 
tratam o termo de forma cuidadosa, no entanto, ainda são minoria. Por isso, 
por mais que nos deparemos com a palavra “inovação” com tanta frequência, 
responder a questões como “o que exatamente significa inovação?”, “por que 
inovar é importante?” ou “como uma empresa pode se tornar inovadora?” 
costuma ser bastante desafiador. 

Para entender melhor o significado da palavra “inovação”, vamos partir de duas 
outras definições: “descoberta” e “invenção”. 

A descoberta tem por objetivo empurrar a fronteira do conhecimento, ou seja, 
tornar conhecido algo que antes era oculto. Sua motivação é principalmente 
intelectual. A invenção, por sua vez, tem por objetivo a resolução de um 
problema prático: a partir do conhecimento existente, constrói-se uma solução 
com um objetivo específico. Sua motivação é essencialmente técnica. 

A inovação é diferente da descoberta e da invenção, embora esteja relacionada 
a ambas. 

Assim, a descoberta gera conhecimento, que, no entanto, só é utilizado quando 
aplicado em alguma invenção. Indo além, na perspectiva da empresa, aplicar 
o conhecimento na solução de um problema prático, ou seja, usá-lo em uma 
invenção, ainda não é suficiente para usufruir dele. A invenção gerada precisa 
ser aplicada, alterando, de alguma maneira, o funcionamento da organização. 
Isso é inovação!

Portanto, se um pesquisador de uma empresa elabora uma solução para um 
problema técnico, mas não a converte para os processos, produtos e serviços 
da organização de forma a solucionar problemas existentes ou elevar a 
competitividade, não há inovação. Por outro lado, se a empresa adquire uma 
tecnologia desenvolvida externamente e a aplica em um determinado produto, 
ela está inovando, mesmo que não tenha realizado qualquer descoberta ou 
invenção.

Como a inovação sempre altera algum aspecto da organização, podemos 
classificá-la segundo alguns desses aspectos. O “Manual de Oslo”, criado pela 
OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento) (OCDE, 
1997) para padronizar conceitos e métodos relacionados à inovação, faz essa 
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classificação, apontando quatro tipos de inovação:

•	 Inovação de produto: “Uma inovação de produto é a introdução de um 
bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas 
características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em 
especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, 
facilidade de uso ou outras características funcionais”.

•	 	 Inovação de processo: “Uma inovação de processo 
é  a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 
significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 
técnicas, equipamentos e/ou softwares”.

•	 Inovações de marketing: “Uma inovação de marketing é a implementação 
de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção 
do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua 
promoção ou na fixação de preços”.

•	 Inovação organizacional: “Uma inovação organizacional é a implementação 
de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas.”

Outra classificação possível distingue entre as inovações radicais e as 
inovações incrementais:

•	 Inovações radicais: Normalmente ocorrem com novos produtos, 
processos e estruturas e, muitas vezes, representam uma ruptura com um 
padrão tecnológico anterior. Exemplos: post-it e internet.

•	 Inovações incrementais: Referem-se à introdução de qualquer melhoria 
em produtos, processos ou organização da produção, sem alteração da 
estrutura industrial. Exemplos: telefone celular e pipoca para micro-ondas.

O uso diferente da aplicação inicial também pode ser uma inovação. O acendedor 
de cigarros foi pensado como uma fonte interna no carro para acender cigarros 
e não se imaginava que fosse utilizado para telefones celulares, TVs, detectores 
de radar, ventiladores e uma infinidade de outras aplicações.

Conforme estudo da Anpei 3, o tipo de inovação mais comum entre 
as empresas brasileiras é a inovação incremental, orientada à 
resolução de pequenos problemas do “chão de fábrica”. Ela tem 
por objetivo diluir ao máximo possível os custos fixos envolvidos e 
reduzir os riscos associados.

A pesquisa também concluiu que a maioria das empresas brasileiras 
desconhece a existência e o modo de operação dos instrumentos 
fiscais criados pelo governo para apoio à inovação, como a Lei de 
Inovação 4.

Assim, a se a inovação está relacionada ao que a empresa gera para os seus 
clientes, trata-se de uma inovação de produto. Se ela altera o modo de produção, 
trata-se de uma inovação de processo. Se o que muda é a forma como o produto 
é divulgado e vendido, classifica-se como inovação de marketing. E, finalmente, 

3 Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (www.anpei.org.br)
4 Ver capítulo 10.
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Nova para a empresa: No mercado de MP-3 players, sempre que 
a Apple lança uma nova versão do iPod, diversas empresas lançam 
produtos que copiam suas funcionalidades.

Nova para o mercado: Quando o modelo de negócio de cartões 
de celulares pré-pagos foi introduzido no Brasil, já era possível 
comprar cartões telefônicos com créditos a serem gastos em 
telefones públicos. O modelo ainda não havia sido introduzido no 
mercado de celulares. 

Nova para o mundo: A criação da linha de produção por Henry 
Ford marcou uma inovação no processo produtivo nunca antes 
vista, multiplicando-se rapidamente em diversos outros mercados 
e alterando profundamente a organização da produção em todo o 
mundo. 

quando se altera a forma como o trabalho em uma organização é realizado, a 
inovação é organizacional.

Ainda de acordo com o “Manual de Oslo” (1997), podemos distinguir, também, 
diferentes graus de inovação:

•	 Nova para a empresa: Grau de novidade mais baixo que uma inovação 
pode ter. Ocorre quando a empresa implementa uma mudança copiando os 
concorrentes. 

•	 Nova para o mercado: Um produto já existente em determinado mercado 
pode representar uma inovação quando introduzido em um mercado diferente.

•	 Nova para o mundo: Inovação totalmente inédita, que altera radicalmente 
algum dos aspectos da organização.
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O QUE FAZER PARA CONSTRUIR UMA MPE INOVADORA

Conceitualmente, não é difícil explicar como a inovação pode tornar uma empresa 
mais lucrativa. Se duas ou mais empresas oferecem a um mesmo conjunto de 
clientes exatamente o mesmo produto ou serviço, produzindo-o da mesma maneira 
e vendendo-o de forma idêntica, apenas um fator irá influenciar a decisão do 
comprador: o preço. Consequentemente, os concorrentes precisarão reduzir sua 
lucratividade para conquistar o cliente. 

Por outro lado, se sua empresa é a única capaz de fornecer um determinado produto 
ao seu cliente-alvo, você pode evitar uma guerra de preços. Ao invés de ter de 
trabalhar com um preço abaixo daquele que o seu concorrente consegue cobrar, 
você passa a vender pelo preço mais alto que seu cliente está disposto a pagar. 
Se uma empresa cria um novo produto, ela será a única a vendê-lo, ao menos 
temporariamente. O lucro extra, conseguido pela empresa graças à ausência de 
concorrência, pode ser entendido como o prêmio por sua inovação.

A prática, no entanto, é um pouco mais complexa do que isso: os produtos fornecidos 
por diferentes empresas, na maioria das vezes, não são tão homogêneos. Um cliente 
que escolhe um novo carro considera uma diversidade de fatores, que variam desde 
o design até os serviços de manutenção disponíveis após a compra, passando 
pelo desempenho em termos de velocidade e aceleração e pelo espaço interno. A 
combinação dessas características costuma ser chamada de proposta de valor. No 
ato da compra, o consumidor coloca em uma balança as diversas propostas de valor 
e seus respectivos preços, e só então decide qual produto comprar. 

Uma empresa capaz de inovar nas suas propostas de valor consegue que seus 
clientes estejam dispostos a pagar mais caro por seus produtos e serviços. Daí vem 
o prêmio por sua inovação. Por outro lado, organizações que não o fazem correm 
o sério risco de ver seus produtos e serviços preteridos pelos fornecidos por seus 
concorrentes com propostas de valor mais interessantes.

O impacto dessas tendências pode ser mais bem compreendido através da curva 
“S”, representada na figura 1. Essa curva pode ser entendida com a trajetória de 
um determinado negócio. No estágio embrionário, quando o novo negócio ainda 
está tomando forma, um grande esforço de experimentação precisa ser realizado, 
envolvendo grandes quantidades de mudanças nas características do produto ou 
serviço. O negócio atinge uma forma estável, que lhe permite expandir as vendas 
para novos mercados até que se atinja a maturidade – momento em que o mercado 
para o negócio chega a seu ápice e um grande esforço passa a se concentrar na 
redução de custos como forma de manter a competitividade. Eventualmente, devido 
a uma nova tecnologia que o torna obsoleto, uma mudança nas necessidades dos 
clientes ou outro fator, o negócio começa a entrar em queda, até a sua extinção.

Figura 1 – Curva “S”



23Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 2

Figura 2 – Transição entre diversos produtos ao longo da história de uma empresa

No início da era industrial, os ciclos de vida eram tão longos que uma empresa 
poderia se dar ao luxo de se manter com um mesmo produto por toda a sua 
história. No entanto, as tendências da contemporaneidade têm encurtado o 
ciclo de vida dos produtos, fazendo com que as curvas “S” sejam percorridas 
cada vez mais rapidamente. A consequência disso é que organizações passam a 
ter de transitar entre diferentes produtos para assegurar a sobrevivência de seu 
negócio no longo prazo. Para tanto, é necessário que a empresa seja capaz de, ao 
mesmo tempo em que inova para se manter competitiva em produtos maduros 
(que geram o fluxo de caixa necessário para assegurar sua sobrevivência), 
investir no desenvolvimento de produtos embrionários, que assegurem o seu 
crescimento no futuro. A figura 2 ilustra a transição da empresa por diversos 
produtos para garantir sua longevidade.
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INOVAÇÃO E NEGÓCIO: COMBINAÇÃO NECESSÁRIA

Quando abordamos a definição de inovação, concluímos que sua diferença para 
a invenção ou descoberta está em sua aplicação sobre o negócio, proporcionando 
valor para uma ou mais partes interessadas. Por isso, quando se fala em 
inovação dentro de uma organização, ela está necessariamente associada ao 
negócio desenvolvido por essa organização. A construção das condições para 
buscar inovações, como também a própria inovação, somente faz sentido em 
relação ao negócio da organização.

Mas o que é negócio?

Se partirmos de uma definição clássica da Economia, negócio é uma empresa, 
administrada por pessoa(s), para captar recursos financeiros pela geração de 
bens e serviços e que, por consequência, proporciona a circulação de capital 
entre os diversos setores da economia. 

Se quisermos um conceito mais amplo, podemos buscar a definição etimológica, 
que deriva do latim e quer dizer “a negação do ócio”. Dessa forma, poderiamos 
entender um negócio como qualquer atividade humana que tenha efeito jurídico 
voltado para aferição de ganhos.

Podemos, então, entender negócio como uma organização que realiza a produção 
de bens ou serviços em troca da aferição de retorno (notadamente em termos 
de recursos financeiros). 

Essa compreensão nos remete ao entendimento do que vem a ser uma 
organização. Segundo Carson (1967), sempre que duas ou mais pessoas 
se unem para se ater a um propósito comum, uma organização é formada. 
Organização, a estrutura sobre a qual os indivíduos se unem, é essencial ao 
alcance de um objetivo comum. 

Para Etzioni (1984), as organizações são unidades sociais (ou agrupamentos 
humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir 
objetivos específicos. Incluem-se as corporações, os exércitos, as escolas, os 
hospitais, as igrejas e as prisões; excluem-se as tribos, as classes, os grupos 
étnicos, os grupos de amigos e as famílias.

Como a premissa deste manual é possibilitar o entendimento com uma visão 
completa da organização, é necessário recorrer ao entendimento de organização 
dentro da concepção sistêmica. Segundo essa escola da administração, as 
organizações devem ser entendidas em sua totalidade, de forma integrada, não 
podendo suas propriedades ser reduzidas a unidades menores (Capra, 2002). 

Nesse sentido, quando uma empresa é estabelecida, precisa criar um modelo 
de negócio. De forma simplificada, esse modelo vai descrever toda a lógica por 
trás do negócio daquela empresa. O quê ela entrega, para quem, como, quanto 
ela cobra e o que ela precisa fazer para produzir o que vai entregar. Entender o 
modelo de negócio é fundamental para qualquer empresário. 

Vamos aqui passar rapidamente pela modelagem do negócio de uma MPE, mas 
é fundamental que você aprofunde seu conhecimento consultando publicações 
adicionais sobre o tema. Aqui, vamos nos restringir a duas abordagens para 
modelagem de negócio, escolhidas por sua praticidade e ampla utilização. 
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A primeira utiliza como referência a proposição de Osterwalder (2008), que 
orienta a modelagem do negócio por meio de uma representação simplificada, 
sustentada na lógica da criação de valor para o cliente. A segunda se baseia 
na modelagem recomendada pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), 
adotada pelo Sebrae no Prêmio MPE Brasil.

No modelo de negócio de Osterwalder (2008), descreve-se o que a empresa 
oferece a seus clientes, como ela os alcança e se relaciona com eles, por meio 
de quais recursos, atividades e parceiros ela o faz e, finalmente, como ela ganha 
dinheiro. 

Nesta abordagem, foram definidos nove principais componentes de um modelo 
de negócio: proposta de valor, segmentos de clientes, relacionamento, canais 
de distribuição, fluxo de receita, atividades-chave, recursos-chave, rede de 
parceiros e estrutura de custos. O modelo do autor é ilustrado na figura 3.

Uma das principais virtudes deste modelo é o fato de estar construído ao redor 
da proposta de valor da empresa, o que estimula a refletir, por um lado, como o 
cliente “recebe” e paga pela oferta e, por outro, como a empresa a “produz” e a 
que custo. Esta lógica também estimula o pensamento integrado, facilitando o 
entendimento das implicações que a decisão em um dos blocos tem nos demais 
elementos do modelo de negócio da empresa. 

As propostas de valor utilizam uma combinação de diferentes elementos que 
tratam as necessidades dos clientes, criando valor para segmentos específicos 
do público. Entre esses elementos podem estar, por exemplo, preço, novidade, 
acessibilidade, conveniência, usabilidade, marca, desempenho, redução de 
risco, customização e redução de custo. A proposta de valor constitui a razão 
pela qual um cliente escolhe um determinado produto ou provedor de serviço. 

O framework acima apresentado é um importante instrumento para que o 
empresário possa ter uma visão integrada de como as partes de seu negócio 
estão integradas. No desenho do modelo de negócio podemos avaliar se o 

Figura 3 – Proposta de Osterwalder para modelagem do negócio

Adaptado de Osterwalder (2008)
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posicionamento estratégico almejado é consistente e se a empresa tem todos os 
elementos necessários para materializá-lo. A figura 4 apresenta a relação entre 
o modelo de negócio e a estratégia da empresa.

Para aplicar o modelo, sugerimos que o empresário busque responder as 
seguintes perguntas:

Identificar os clientes-alvo:
•	 Para	quem	estamos	desenvolvendo	uma	proposta	de	valor?
•	 Quais	são	as	características	de	cada	um	desses	grupos?
•	 Nós	os	atingimos	por	meio	de	diferentes	ofertas,	canais	e	estratégias	de		
relacionamento?
•	 Eles	proporcionam	lucratividade	diferenciada?

Identificar as propostas de valor: 
•	 O	que	oferecemos	ao	mercado?
•	 Qual	o	pacote	de	serviços	oferecido	para	cada	um	dos	segmentos	de		 	
clientes?
•	 Quais	necessidades	são	cobertas	por	cada	proposta	de	valor?
•	 Existem	níveis	de	serviços	diferentes	para	cada	um	dos	segmentos?

Identificar os canais de comunicação: 
•	 Quais	são	os	canais	pelos	quais	atingimos	o	mercado?
•	 Eles	têm	a	mesma	eficiência,	custo	e	nível	de	serviços?
•	 Quais	são	os	canais	usados	para	cada	segmento?	E	para	cada	proposta	
de valor?

Identificar o tipo de relacionamentos com o cliente: 
•	 Desenvolvemos	e	mantemos	relacionamentos	diferentes	com	cada		 	
segmento de cliente (p.ex. intenso, pessoal etc.)? Quais?
•	 Quais	as	características,	em	 termos	de	custos,	consumo	de	 recursos	e	
aspectos valorizados, de cada um desses tipos de relacionamento?
•	 Quais	tipos	de	relacionamento	são	utilizados	em	cada	um	dos	segmentos?

Figura 4 – Relação entre o modelo de negócio e a estratégia da empresa
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Identificar base de recursos: 
•	 De	que	recursos	críticos	precisamos	para	operar	o	negócio?
•	 Como	cada	um	desses	recursos	suporta	cada	uma	das	propostas	de	valor,	
canais de distribuição, segmento de clientes, relacionamento e atividades? 

Identificar base de parceiros: 
•	 Quais	 os	 fornecedores	 e	 parceiros	 necessários	 para	 a	 operação	 do	
negócio?
•	 Que	papel	esses	parceiros	e	fornecedores	desempenham	em	relação	aos	
segmentos de clientes, propostas de valor e canais de distribuição?
•	 A	quais	recursos	estão	relacionados?

Identificar atividades principais: 
•	 Quais	são	as	atividades	críticas	para	garantir	a	operação	do	negócio?	
•	 Como	cada	uma	dessas	atividades	está	relacionada	a	cada	segmento	de	
cliente, proposta de valor e canais de distribuição? 

Identificar estrutura de custos: 
•	 Quais	são	os	custos	e	a	sua	representatividade	para	o	negócio?		Qual	o	
balanceamento entre eles?
•	 Como	cada	um	desses	custos	está	relacionado	aos	diferentes	segmentos	
de clientes, canais de distribuição, atividades e recursos-chave? 

Identificar resultados: 
•	 Quais	são	os	nossos	fluxos	de	receita?	
•	 Qual	a	representatividade	de	cada	um	deles?
•	 Quais	 fluxos	 são	 relacionados	 e	 qual	 a	 lógica	 de	 precificação	 de	 cada	
proposta de valor, segmento de cliente e canal de distribuição?

Figura 5 – Integração entre os componentes do modelo de negócio
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Como nossa segunda sugestão para orientar a modelagem do negócio, vamos 
recorrer à proposição da FNQ, que é a base para a construção do prêmio 
MPE. A Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade® (atual Fundação 
Nacional da Qualidade – FNQ) foi instituída em 1991, como organização não 
governamental, sem fins lucrativos, fundada por 39 organizações, públicas e 
privadas, para administrar uma premiação semelhante ao Malcolm Baldrige 
National Quality Award 5.
Mais detalhada que a proposta de Osterwalder, sua orientação é focada 
no levantamento de um conjunto de questões que possibilitam descrever 
densamente o negócio da organização, conforme apresentado na figura 6. 

5 Mais informações sobre a FNQ e seus produtos podem ser obtidas no endereço www.fnq.org.br.

P1 – Descrição da 
Organização

P4 – Força de 
Trabalho

P5 – Clientes e 
Mercados

P2 – Produtos e 
Processos

P3 – Sociedade

•	 Denominação	da	organização;
•	 Forma	de	atuação;
•	 Descrição	do	negócio	(atividades-fim,	setor	de	atuação);
•	 Informações	do	porte.

•	 Denominação	genérica;
•	 Composição	da	força	de	trabalho;
•	 Principais	necessidades	e	expectativas.

•	 Principais	ramos	de	atuação;
•	 Principais	clientes	e	clientes-alvo;
•	 Necessidades	e	expectativas	de	cada	tipo	de	cliente;
•	 Principais	distribuidores,	revendedores	etc.

P7 – Sociedade

•	 Principais	comunidades	com	as	quais	se	relaciona;
•	 Principais	impactos	negativos	potenciais	dos	produtos,		
 processos e instalações;
•	 Principais	passivos	ambientais;
•	 Principais	necessidades	e	expectativas	da	sociedade.

P6 – Fornecedores 
e Insumos

•	 Principais	tipos	de	fornecedores;
•	 Principais	necessidades	e	expectativas;
•	 Principais	comunidades;	

P8 – Outras Partes 
Interessadas

•	 Denominação	das	outras	partes	interessadas;
•	 Principais	necessidades	e	expectativas	das	partes		 	
 interessadas.

P9  –  Concorrência 
e Ambiente 
Competitivo

•	 Concorrências	diretas	ou	indiretas;
•	 Parcela	de	mercado	de	cada	concorrente;
•	 Principais	fatores	de	competitividade	entre	concorrentes;
•	 Principais	mudanças	no	ambiente	competitivo.

•	 Principais	produtos;
•	 Descrição	dos	processos	do	negócio	e	apoio;
•	 Principais	equipamentos,	instalações	e	tecnologias.

•	 Composição	societária;
•	 Principais	necessidades	e	expectativas	dos	sócios.

P10 – Desafios 
Estratégicos

•	 Principais	desafios	e	barreiras	em	relação	à		 	 	
 competitividade;
•	 Estabelecimento,	ampliação	ou	reconfigurações	de		 	
 parcerias estratégicas para aumento da competitividade;
•	 Novas	tecnologias	importantes	para	a	competitividade.

P11 – Aspectos 
Relevantes

•	 Requisitos	legais	e	regulamentares	de	elevado	impacto		
 no  negócio;
•	 Eventuais	passivos	legais,	trabalhistas,	ambientais	ou			
 sociais.

Figura 6 – Orientações para modelagem do negócio (adaptado FNQ, 2010)
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De posse das informações acima sugeridas, pode-se modelar o negócio, 
utilizando para tal o framework sugerido pela  FNQ (2010), conforme a figura 7.

Um de nossos objetivos neste manual é a orientação para a ação. Neste sentido, 
nossa jornada deve ser iniciada com o pleno entendimento do que dispomos 
para esta viagem. Em outras palavras, é importante que, antes de iniciar a 
jornada, você faça um esforço para modelar o seu negócio.

É importante entendermos essa solicitação. Nosso manual refere-se à construção 
de uma gestão para MPE voltada para a inovação. Mas os conceitos, processos 
e ferramentas de gestão tornam-se pertinentes em decorrência de cada modelo 
de negócio específico. Ferramentas de marketing, por exemplo, diferem se nos 
referimos a uma empresa de prestação de serviços ou de produção de bens.

Por outro lado, temos certeza de que surgirão dificuldades e dúvidas quando 
você iniciar a construção do seu modelo de negócio. Nossa compreensão é 
que a continuidade da leitura do próprio manual irá esclarecer conceitos que 
lhe permitam retornar e melhorar o modelo de negócio de sua MPE. Ao fim da 
jornada, esperamos que você tenha à mão o conhecimento para uma correta 
modelagem do seu negócio, condição básica para uma empresa que busca 
inovação.

Figura 7 – Framework (FNQ, 2010)
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ORGANIZANDO-SE PARA A JORNADA

É NECESSÁRIO GESTÃO!

A construção de uma organização pressupõe duas perspectivas importantes: o 
modelo de negócio e o modelo de gestão. 

No capitulo anterior você conseguiu, mesmo que com dificuldades, iniciar a 
modelagem do negócio de sua organização? Ótimo! 

Mas, para um negócio permanecer em execução, é necessário gestão efetiva. 
Essa gestão efetiva deve ser igualmente modelada, permitindo uma construção 
conscientemente pensada para a busca de uma MPE voltada para a inovação.

Inspirados pela abordagem da qualidade, muitos autores apresentam a gestão 
como um processo circular, composto principalmente por planejamento, 
acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. Mas, para Pagliuso et 
al. (2010), a gestão deve ir além, compreendendo o conjunto de atividades para 
planejar, controlar, medir, negociar, melhorar etc. sua execução, que permeia 
toda a produção eficaz dos produtos e serviços.

Muitas organizações absorvem erroneamente o conceito de gestão. Elas tratam 
cada processo, prática ou técnica gerencial de forma isolada, como se assim 
reduzissem a dificuldade de olhar o todo.  Como consequência, ao final o que 
se tem é uma variedade de esforços desconectados, duplicados e desintegrados, 
gerando um problema ainda mais complicado – a fragmentação das atividades 
gerenciais.  

Para gerir uma organização orientada pela inovação, é necessário realizar a 
gestão do todo. A princípio, essa pode parecer uma decisão que conduz à 
elevação da complexidade no negócio, mas isso não é verdade. As organizações, 
bem como sua gestão, são complexas por natureza – as pessoas, o ambiente de 
negócio, as parcerias e relações externas constroem essa complexidade. Não há 
nada de errado com isso. 

Complexidade não é sinônimo de complicação. Mariotti (2007) descreve uma 
interessante figura de linguagem para explicar a diferença entre complexidade e 
complicação. Imaginemos um novelo de lã entregue a um gato e a um tecelão. 
O gato irá produzir um emaranhado desordenado e caótico, cujo uso posterior 
poderá estar condenado. O tecelão produzirá um tapete, uma trama ordenada 
de nós, construída por meio de método e dotada de complexidade, mas também 
de funcionalidade e beleza. 

Neste manual, devemos continuar nossa jornada preocupados com a integração 
de todos os conceitos, processos, práticas e ferramentas que serão futuramente 
apresentados. Essa ideia proporcionará uma gestão sustentada por práticas 
e ferramentas integradas entre si, produzindo um sistema único para toda a 
organização. Vamos utilizar outra figura de linguagem, representada na figura 
8. De que adianta termos um “balde de Lego”? As peças soltas nada produzem. 
Mas, se conectarmos umas às outras, visando a um objetivo comum, podemos 
construir diferentes sistemas (carrinhos, aviões, prédios etc.). 

Em nossa figura de linguagem, as peças do balde são os processos, práticas 
e ferramentas gerenciais de uma organização, enquanto o avião representa o 
sistema de gestão formado quando integramos todas elas, ou parte do conjunto.



32 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 3

Figura 8 – Conjunto de elementos independentes (balde) e sistemas construídos (carrinho e avião)

Além da atividade de escolher as práticas, técnicas e ferramentas de gestão que 
a organização vai utilizar (da mesma forma que a criança escolhe os bloquinhos 
do Lego), os gestores devem planejar o sistema que será construído - é como se 
uma criança desenhasse em um papel, com antecedência, a ligação de todas 
as peças do Lego para construir um avião. Ela poderia verificar se tem todas as 
peças necessárias, arrumá-las para facilitar a procura, ordená-las em função da 
necessidade de uso etc.

Voltando ao nosso manual, nos próximos capítulos serão apresentadas práticas, 
técnicas e ferramentas de gestão que podem ser aplicadas à sua organização. 
Uma substancial parte dos problemas enfrentados pelas organizações já está 
resolvida e “descrita” por orientações gerais, teorias, processos, práticas ou 
ferramentas. São essas que apresentaremos a você. Por outro lado, essas 
referências precisam ser adequadas às especificidades de cada organização. 
Assim, devem ser consideradas como referências à gestão, e não como soluções 
prontas para uso.

Quando utilizamos uma referência à gestão em lugar de partir do zero, a 
organização pode valer-se de experiências, práticas ou teóricas, testadas e 
legitimadas pelo mercado. O uso dessas referências conduz a um ponto de 
partida para uma solução, realizando-se, posteriormente, os ajustes necessários 
para adaptá-las à situação específica dentro da organização. Outro benefício é a 
possibilidade de comparação entre diferentes organizações, pois teremos como 
base uma mesma orientação ou fundamentação.

Essas referências devem ser escolhidas de forma que possam ser ligadas 
umas às outras por meio de “integrações” que comporão a gestão integrada da 
organização. Assim, a necessidade da visão sistêmica será atendida.

Após a escolha e compatibilização das referências, é necessário adaptá-las 
à realidade da organização. Modificações e ajustes permitirão que práticas e 
processos escolhidos sejam utilizados em culturas, ambientes ou estratégias 
específicos de cada organização. 

Realizar a adaptação de uma referência para a realidade de sua organização 
é, no fundo, um esforço de modelagem que deve ser tratado com seriedade 
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pelo gestor. Nas grandes organizações mundiais, esse esforço é priorizado e 
tratado como pilar de sustentabilidade e inovação. Mas pouco se nota dessa 
preocupação nos gestores das MPEs.

Queremos trazer essa preocupação para a nossa jornada. Esteja certo, leitor, 
de que a gestão de sua MPE já será considerada inovadora se você exercitar 
formalmente a modelagem da gestão. Esse exercício de projetar (modelar) de 
forma integrada a gestão de todos os aspectos da organização será apresentada 
a seguir.
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MODELANDO A GESTÃO

Como adotar as referências apresentadas neste manual? 

O que queremos é orientá-lo para a importância de que a adoção das referências 
ocorra dentro de uma lógica consciente. Vamos entender um pouco o que isso 
significa.

Podemos considerar modelo como um desenho ou imagem que representa o 
que se pretende reproduzir ou que serve para ser imitado. A modelagem, por 
sua vez, é a operação de modelar, ou seja, de produzir o modelo ou molde. 

As definições de dicionário, acima apresentadas, podem ser complementadas 
por meio de uma definição mais focada nas disciplinas da gestão: um modelo 
suporta o entendimento da dinâmica de interações entre os elementos de um 
sistema (Shehabuddeen et al., 1999).

A modelagem da gestão não deve, então, ser entendida como uma atividade 
puramente burocrática ou filosófica, pois conduz à construção de uma 
organização sistêmica. Na modelagem, é possível construir pontes entre as 
diferentes soluções gerenciais (práticas, processos ou ferramentas) adotadas 
pela organização, compatibilizando-as com a cultura organizacional e as 
especificidades do negócio. 

O modelo de gestão favorece o estabelecimento de uma visão global da gestão 
organizacional, além de se tornar uma excelente ferramenta de comunicação 
para o entendimento de todos. 

É importante destacar um benefício adicional de extrema relevância com a 
construção do modelo de gestão. Organizações que buscam certificações como 
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 sofrem muitas vezes pela existência de 
documentações distintas para cada certificação. Um modelo de gestão construído 
de forma adequada pode viabilizar um único conjunto de documentação para 
atender a diferentes referências, como, por exemplo, as normas de certificação 
acima mencionadas.

Nosso manual foi construído visando auxiliar a modelagem da gestão em sua 
MPE. Para tanto, conceitos, práticas gerenciais e ferramentas são apresentados 
ao longo de capítulos, reunidos por temas, tendo como base a proposição de 
uma estrutura para o modelo de gestão de uma MPE inovadora. Essa talvez 
seja a principal vantagem desse manual frente à leitura dos assuntos aqui 
apresentados em diferentes fontes de consulta isoladas.

Nossa estrutura-base (framework), descrita na figura 9, busca a compatibilização 
com a modelagem de negócio proposta por Osterwalder (2008). Queremos, com 
isso, ressaltar a importância, para qualquer organização que busca diferenciar-
se pela inovação, do esforço de alinhamento entre duas modelagens: a de gestão 
(descrita neste capítulo) e a do negócio (descrita no capítulo anterior). 

Outra inspiração para a proposição da estrutura-base do modelo de gestão deste 
manual foi o Modelo de Excelência à Gestão (MEG) da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ). O MEG é uma referência formulada pela FNQ para orientar a 
gestão das organizações voltadas para a sustentabilidade e competitividade de 
classe mundial 6.

6 O MEG é ofertado para as organizações por meio de prêmios de gestão nacionais, setoriais ou regionais. 
O MPE Brasil, prêmio promovido pelo Sebrae, tem como base de sua estruturação o MEG. Mais informações 
sobre essa referência à gestão podem ser obtidas em www.fnq.org.br.
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Figura 9 - Estrutura-base do modelo de gestão deste manual
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EXPLICANDO A ESTRUTURA-BASE PARA ORIENTAÇÃO DA MODELAGEM 
DA GESTÃO

Não há jornada sem recursos financeiros. Por isso, começamos a explicar a 
estrutura-base para modelagem da gestão por meio da gestão financeira. 

Para uma MPE tornar-se um celeiro de inovações, são necessários recursos, 
principalmente financeiros. Uma organização precisa estar em situação de 
estabilidade quanto aos recursos de operação para garantir sua continuidade e 
ter capacidade de pensar, criar e implementar inovações. Alcançar a inovação 
muitas vezes exige investimentos, o que aumenta a importância da capacidade 
de gerir os recursos financeiros em prol da disponibilidade de recursos.

O início de tudo, no entanto, está no planejamento da jornada. Ou seja, 
equacionada a questão financeira, é necessário estabelecer a busca por uma 
posição estratégica para a organização. Essa é uma sequência não muito 
estática. Certamente, a definição de estratégias e planos em uma organização 
levará os gestores a rediscutirem a alocação de recursos, ou estes, por sua vez, 
poderão limitar os esforços estratégicos. Por isso, o planejamento financeiro 
e o planejamento estratégico são atividades que devem caminhar juntas na 
organização.

Não há sentido em inovar se a inovação não oferecer vantagens competitivas 
para o negócio. A necessidade de um planejamento estratégico, no qual a MPE 
define as direções competitivas a serem tomadas pela organização, é a base 
para sustentar o “valor agregado” das inovações.

Vá a um aeroporto e acompanhe o embarque das pessoas. Em algum momento 
você verá um viajante que perdeu o voo e, por consequência, terá que atrasar ou 
até mesmo cancelar sua jornada. Medir o desempenho dos objetivos estabelecidos 
em uma jornada e acompanhar periodicamente os resultados alcançados é 
fundamental. Se nosso viajante houvesse acompanhado o indicador de tempo, 
talvez não tivesse perdido o avião. 

Mas como definir o valor agregado de uma organização sem estabelecer métricas 
adequadas para essa medição? Existem publicações que exploram casos de 
organizações que fizeram grandes inovações sem perceber seu valor agregado e, 
por conta disso, perderam-nas para concorrentes ou não deram continuidade a 
elas. Em outros casos, organizações apostaram em inovações que, na verdade, 
não agregaram valor para elas. 

Em nossa proposição de estrutura-base para o modelo de gestão de uma 
MPE inovadora, a gestão financeira, o planejamento estratégico e a gestão de 
desempenho e resultados constroem a base de sustentação. 

Estabelecida essa base, uma organização inovadora deve estar orientada 
para todas as partes interessadas, prioritariamente seus clientes, mercados, 
concorrentes etc. Conhecer e ser conhecido pelo mercado é uma via de mão 
dupla fundamental para uma gestão focada em inovação.

Muito se discute sobre a cultura de uma organização inovadora e a capacidade 
de estabelecer um processo formal de inovação, mas um consenso que se 
estabelece é que pessoas - capacitadas, motivadas, organizadas e integradas 
- fortalecem a capacidade inovadora da organização. Por isso, a gestão de 
pessoas é uma preocupação da nossa estrutura-base.
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No conjunto de inovações possíveis em uma organização, certamente as 
inovações em produtos e processos são as mais evidentes. Dessa forma, uma 
organização inovadora deve ser dotada de práticas capazes de desenvolver 
produtos e processos eficazes e adequados.

Por fim, uma organização inovadora e sustentável deve ser integrada. A 
integração, além de sustentada pela própria criação de um modelo de gestão 
eficaz, é corroborada por uma efetiva gestão do conhecimento. Organizações 
sustentadas pela gestão do conhecimento possuem maior potencialidade de 
integração por meio de pessoas capacitadas e uma forte uniformidade de 
conhecimento.
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APLICANDO A ESTRUTURA-BASE PARA ORIENTAÇÃO DA MODELAGEM DA 
GESTÃO

Voltando à tônica “do guia para a ação”, essa estrutura-base deve ser aplicada 
por você durante toda a jornada neste manual. Para que você aproveite ao 
máximo essa jornada, é importante que consiga situar sua organização em 
termos da maturidade de sua gestão. Uma tabela foi desenvolvida para ajudá-lo 
nesta tarefa (figura 10).

Sabemos que este exercício agora no início da leitura pode suscitar dúvidas. 
Mas prossiga utilizando seu sentimento em relação a sua organização. No final 
da leitura, no capítulo 12 (“Tudo Junto e Misturado”), retornaremos a esta 
tabela de maturidade e reposicionaremos sua organização.

A diferença entre seu posicionamento no início da leitura e ao final dela é uma 
interessante indicação de uma nova visão que o manual terá lhe fornecido sobre 
sua própria organização. 

Organizações de 
Gestão Informal

Modelo de Gestão

Estratégia e Modelo 
de Negócio

Organizações de 
Gestão Operacional

Organizações de 
Gestão Estratégica

Organizações de 
Gestão Integrada

Organizações de 
Gestão Sistematizada

A gestão da 
organização 
ocorre sem 
o suporte de 
ferramentas, 
processos 
ou práticas 
de gestão 
estruturadas. O 
foco é a gestão 
das ocorrências 
do dia a dia, 
centralizadas em 
alguns gestores 
que consideram 
somente suas 
experiências 
para tomada de 
decisão. 

A organização, 
mesmo que 
conheça seu 
negócio, não 
possui ferramenta 
ou processo 
para identificar 
o ambiente 
competitivo em 
que se insere, 
não definindo 
objetivos ou 
estratégias para o 
futuro.

Evidenciam-
se algumas 
ferramentas, 
processos, 
práticas 
de gestão 
estruturadas, 
definidas 
principalmente 
para gerenciar 
as atividades 
operacionais. 
Estas foram 
escolhidas 
pontualmente 
para 
necessidades 
específicas 
da operação, 
não sendo 
resultado de uma 
modelagem da 
gestão.

Existem 
ferramentas 
ou processos 
para análise do 
ambiente de 
negócio, mas 
eles fornecem 
suporte somente 
à orientação 
dos aspectos 
operacionais, 
não havendo 
definição de 
objetivos ou 
estratégias para o 
futuro. 

Existem 
ferramentas, 
processos ou 
práticas de 
gestão não 
somente para 
suportar as 
operações, mas 
para gerenciar 
aspectos 
relacionados 
com a gestão 
financeira, 
relacionamento 
com mercado e 
posicionamento 
estratégico.

As ferramentas 
e processos de 
gestão existentes 
oferecem suporte 
à definição 
de objetivos 
e estratégias 
de futuro, 
porém existe 
a ausência do 
desdobramento 
das decisões 
estratégicas 
para os níveis 
operacionais.

Existem 
ferramentas, 
processos e 
práticas de 
gestão que 
abordam todos 
os temas 
apresentados na 
estrutura-base 
de orientação 
(figura 9). 

As ferramentas 
e processos de 
gestão suportam 
as definições 
estratégicas e seu 
desdobramento, 
de forma 
integrada, 
aos níveis 
operacionais.

As ferramentas, 
processos e 
práticas da 
organização, 
alem de 
abordarem todos 
os aspectos da 
gestão, estão 
integradas 
dentro de um 
modelo de gestão 
estruturado e 
que apresenta 
mecanismos 
de aprendizado 
voltados para a 
maturidade de 
toda a gestão. 

As práticas 
de gestão das 
estratégias, além 
de suportarem 
as decisões 
estratégicas e 
operacionais, são 
utilizadas para 
revisar o modelo 
de negócio e o 
modelo de gestão 
estabelecido para 
a organização, 
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Marketing e 
Relacionamento com 

os Clientes

Gestão de Processos

Desenvolvimento de 
Novos Produtos e 

Serviços 

Finanças

A organização 
não possui 
práticas de 
marketing e 
relacionamento 
com os clientes. 
Sua gestão 
é realizada 
por decisões 
baseadas 
somente em 
experiências ou 
impressões.

A organização 
não identificou 
seus processos 
de produção e 
apoio.

A organização 
não possui 
ferramentas 
para desenvolver 
novos produtos 
e serviços de 
forma orientada 
pelas demandas 
dos clientes ou 
tendências de 
mercado.

Os gestores 
tomam decisões 
financeiras 
considerando 
poucos aspectos 
do negócio 
(somente 
lucratividade, por 
exemplo).

Os clientes são 
identificados, 
segmentados 
e suas 
necessidades 
são levantadas, 
mas essas 
informações 
somente são 
utilizadas 
para medidas  
sobre produtos 
e serviços 
ofertados.

Os processos 
de produção 
e apoio foram 
identificados, 
mas não foram 
compatibilizados 
entre si. 

Novos produtos 
e serviços são 
lançados, mas 
decorrem de 
necessidades 
de curto prazo 
e podem ser 
rapidamente 
superados pelos 
competidores.

Existem 
ferramentas e 
processos de 
gestão capazes 
de identificar 
fontes e usos de 
caixa, projetando 
superávits ou 
insuficiências 
para que sejam 
tomadas, 
com a devida 
antecipação, 
decisões sobre 
aplicações 
financeiras, 
distribuição de 
resultados ou 
obtenção de 
financiamentos 
de curto prazo.

As necessidades 
dos clientes são 
analisadas de 
forma a orientar 
as decisões 
estratégicas da 
organização.

Os processos da 
organização estão 
compatibilizados 
dentro de 
um modelo 
de processos 
alinhado às 
estratégias, mas 
não desdobrado 
aos níveis de 
atividades 
e recursos 
necessários.

A organização 
possui processo 
capaz de 
identificar 
demandas e 
oportunidades de 
novos produtos 
e mercados 
dentro de uma 
visão de futuro e 
caráter inovador, 
mas eles não 
são colocados 
em produção 
nas condições 
competitivas 
favoráveis 
(prazo, proteção, 
características 
técnicas etc.)

A organização 
possui 
ferramentas e 
processos  de 
gestão capazes 
de otimizar as 
suas estruturas 
financeiras e 
fiscais com 
o objetivo de 
maximizar 
seus resultados 
econômicos 
a longo 
prazo. Essas 
decisões são 
estruturantes e 
têm um impacto 
abrangente sobre 
os problemas 
que o empresário 
encontrará na 
gestão financeira 
de curto prazo.

A organização 
possui gestão de 
relacionamento 
com os clientes 
(CRM) de forma 
a orientar as 
operações diárias 
e suas atividades 
de longo prazo.

Os processos da 
organização estão 
compatibilizados 
dentro de 
um modelo 
de processos 
alinhado às 
estratégias 
e estão 
desdobrados 
até os níveis 
de atividades 
de operação 
e recursos 
necessários.

Novos produtos 
e processos, 
baseados em 
demandas e 
oportunidades 
futuras do 
mercado, são 
identificados 
e ofertados 
nas condições 
competitivas 
favoráveis, 
mas essa não é 
uma prática de 
gestão contínua, 
mas sim fruto 
de situações 
isoladas.

As práticas de 
gestão permitem, 
alem da gestão 
estratégica 
da estrutura 
financeira, 
realizar projeções 
e estabelecer 
as análises 
de viabilidade 
financeira dos 
projetos de longo 
prazo.

A gestão do 
relacionamento 
com os clientes 
está inserida 
em um modelo 
de gestão, 
orientando as 
escolhas de 
competitividade e 
retroalimentando 
o modelo de 
negócio e o 
modelo de 
gestão.

O modelo de 
processos 
se encontra 
integrado ao 
modelo de gestão 
e ao modelo de 
negócio, dentro 
de uma lógica 
sistemática de 
aprendizado e 
amadurecimento 
de toda a 
organização.

A organização 
possui um 
processo 
estruturado e 
contínuo para 
identificar 
demandas e 
oportunidades 
futuras, 
transformando-
as em produtos 
altamente 
competitivos. 
Como 
consequência, 
produtos 
e serviços 
inovadores 
são postos no 
mercado no 
momento mais 
adequado para 
a vantagem 
competitiva da 
organização. 

As ferramentas 
e processos de 
gestão financeiras 
estão inseridas 
no modelo 
de gestão, 
construindo 
completa 
integração 
com as demais 
ferramentas e 
processos de 
medição de 
desempenho, 
planejamento 
estratégico, 
desenvolvimento 
de produtos etc. 

Organizações de 
Gestão Informal

Organizações de 
Gestão Operacional

Organizações de 
Gestão Estratégica

Organizações de 
Gestão Integrada

Organizações de 
Gestão Sistematizada
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Pessoas

Informação

Desempenho e 
Resultados

A organização 
não possui 
política de 
pessoal, 
somente existem 
ferramentas 
para atender aos 
requisitos legais 
da gestão das 
pessoas.

As informações 
da organização 
são buscadas 
quando 
necessárias, 
de forma 
desordenada e 
específica.

A organização 
não toma 
suas decisões 
com base em 
indicadores e 
informações 
estruturados, 
não sendo capaz 
de avaliar o 
histórico de seus 
resultados e 
predizer o futuro.

As ferramentas 
e processos 
relativos aos 
integrantes da 
organização 
limitam-se ao 
atendimento de 
requisitos legais 
e aos aspectos 
de organização 
dos postos de 
trabalhos ligados 
às atividades de 
produção.

As informações 
necessárias às 
operações para 
a produção 
dos produtos 
e serviços já 
se encontram 
organizadas e são 
disponibilizadas 
no momento 
adequado, mas 
as informações 
estratégicas são 
incipientes.

A organização 
possui alguns 
indicadores que 
são utilizados 
isoladamente 
para a tomada 
de decisões 
operacionais e de 
curto prazo.

A organização 
considera 
a gestão de 
pessoas em 
suas decisões 
estratégicas, 
identificando 
competências 
necessárias 
para o futuro e 
estabelecendo 
planos para 
melhoria das 
condições de 
trabalho e clima 
organizacional.

A organização 
possui 
informações  
necessárias 
para as decisões 
estratégicas e 
as operações, 
mas elas não 
se encontram 
integradas. 

A organização 
possui um 
conjunto de 
indicadores 
capazes de 
acompanhar o 
desempenho 
global, 
permitindo 
orientar as 
decisões 
estratégicas, 
mas eles não 
estão integrados 
às medições 
de resultados 
operacionais.

A gestão 
de pessoas 
considera o 
desdobramento 
dos objetivos 
estratégicos 
em metas 
individuais, 
impactando 
em benefícios, 
premiações e 
desenvolvimento 
da carreira. As 
capacitações 
decorrem da 
harmonização 
entre as 
necessidades 
estratégicas e 
operacionais.

As informações 
estratégicas e 
operacionais são 
adequadamente 
identificadas, 
armazenadas e 
disponibilizadas, 
estando 
integradas entre 
si para suportar 
um correto 
desdobramento 
das estratégias 
para a operação 
do negócio.

A organização 
possui 
indicadores 
estratégicos e 
operacionais 
integrados, 
balanceados 
dentro de uma  
estrutura da 
medição de 
desempenho.

A gestão de 
pessoas é parte 
do modelo 
de gestão, de 
forma que o 
ambiente interno, 
a organização 
do trabalho e 
os programas 
de capacitação 
estejam 
completamente 
integrados a 
todos os demais 
processos 
e práticas 
gerenciais da 
organização.

As informações 
estratégicas e 
operacionais são 
adequadamente 
identificadas, 
armazenadas e 
disponibilizadas, 
estando 
integradas dentro 
de um conjunto 
de ferramentas 
e práticas 
de gestão de 
conhecimento.

As práticas 
de definição 
do sistema 
de medição 
integrado e 
balanceado 
inserem-se no  
modelo de gestão 
previamente 
construído, 
oferecendo 
suporte à tomada 
de decisão e 
à gestão do 
conhecimento.

Figura 10 – Situando sua organização quanto à maturidade da gestão
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AVALIANDO CONTINUAMENTE A MATURIDADE DO MODELO DE GESTÃO: 
O APRENDIZADO DA GESTÃO

A modelagem de sua gestão, por melhor que seja conduzida, dificilmente 
produzirá o modelo ideal para sua organização. Na prática, são necessários 
ciclos contínuos de ajuste e melhoria para alcançar níveis cada vez melhores de 
maturidade da gestão.

Se tentarmos entender o aprendizado organizacional, podemos recorrer a 
inúmeras referências teóricas e práticas, mas todas com um ponto de partida 
em comum: o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Analisys) 7. Os principais conceitos 
atualmente baseiam-se em uma evolução deste ciclo, o PDCL (Plan, Do, Check, 
Learn) 8.

Seja pelo PDCA ou pelo PDCL, o aprendizado organizacional necessita, 
como ponto de partida, de um diagnóstico da organização. Usa-se o termo 
“diagnóstico organizacional” para designar uma investigação que, desenhada 
sobre conceitos, modelos e métodos científicos, examina o estado atual de 
uma organização, auxiliando-a a encontrar soluções para seus problemas ou, 
ainda, alcançar melhor desempenho. Para sustentar um aprendizado global, um 
diagnóstico necessita ser realizado de forma sistemática e regular. O diagnóstico 
organizacional permite:

•	 Auxiliar	na	identificação	das	oportunidades	de	melhoria;

•	 Fortalecer	as	práticas	e	ações	de	melhoria	bem-sucedidas	da	organização;

•	 Conduzir	uma	profunda	conscientização	sobre	as	práticas	de	gestão		
adotadas na empresa;

•	 Melhorar	 as	 próprias	 atividades	 dos	 gerentes,	 porque	 força	 o	 exame	
dessas atividades e o planejamento de ações;

•	 Unir	a	gestão	com	o	planejamento	estratégico;

•	 Promover	motivação	na	busca	de	melhorias	do	processo;	e

•	 Usar	informações	confiáveis	da	realidade	da	organização	na	tomada	de	
decisão.

A figura 11, utilizada pela Fundação Nacional da Qualidade no Seminário 
Internacional em Busca da Excelência de 2008, é uma boa metáfora para 
apresentar os principais mecanismos de diagnóstico organizacional utilizados 
nas organizações.

7 PDCA (Planejar, Executar, Controlar e Agir)
8 PDCL (Planejar, Executar, Controlar e Aprender)

Figura 11 – Mecanismos de aprendizado normalmente encontrados nas organizações
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Para sintetizar o conceito de diagnóstico organizacional, pode-se utilizar a 
seguinte definição: um ciclo, sistemático e regular, de revisão das atividades e 
resultados da organização sobre um modelo, culminando em ações mais bem 
planejadas. Ou seja, podemos representar o diagnóstico como: 

Diagnóstico = Modelo + Medição + Gerenciamento
O modelo é a base de referência para orientar o diagnóstico. Em nosso caso, 
podemos utilizar a proposta de modelagem de negócio de Osterwalder (2008) 
e a estrutura-base de referência, com os processos, práticas e ferramentas 
apresentados em cada capítulo para suportar a avaliação. 

A medição deve ser desenvolvida com base nos elementos do modelo adotado, 
permitindo resultados tangíveis, de forma a identificar as prioridades para as 
futuras melhorias. Nossa tabela de maturidade, apresentada anteriormente, tem 
como finalidade proporcionar uma medição para a gestão de sua organização.

O gerenciamento de toda a avaliação ocorre desde a seleção do modelo, passando 
pela preparação e planejamento da base de trabalho e pela comunicação dos 
planos de avaliação, chegando até à condução das atividades de implementação 
do diagnóstico. 

Por isso, caro leitor, utilize este manual como um ponto de partida para a 
modelagem de seu negócio e de sua gestão. Mas recorra a ele também como 
um mecanismo para o desenvolvimento de ciclos de diagnósticos e a busca de 
uma evolução da maturidade da gestão da organização.
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PRÊMIO MPE BRASIL: OUTRA ORIENTAÇÃO À MODELAGEM DA GESTÃO 

Queremos, neste manual, dar a você um conhecimento básico para a busca de 
uma gestão capaz de conduzir a uma MPE inovadora. Neste sentido, sempre 
que possível, apontamos formas adicionais de buscar esse objetivo. 

Uma outra opção para avaliação da maturidade da gestão de uma MPE pode 
ser realizada por meio do prêmio MPE Brasil. Como a estrutura-base de gestão 
adotada neste manual foi baseada no MEG da FNQ, assim como o prêmio MPE 
Brasil, a compatibilidade das orientações é total.

O MPE Brasil (Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas) 
foi criado pela Rede de Cooperação Brasil+ e é um reconhecimento concedido 
anualmente às micro e pequenas empresas que se destacam em suas categorias, 
promovem o aumento da qualidade, produtividade e competitividade por meio 
da disseminação de conceitos e práticas de gestão.

O Prêmio MPE Brasil possibilita às MPEs participarem de uma competição e, 
ao mesmo tempo, receberem um feedback, um diagnóstico que ajudaria na 
melhoria da organização. É uma forma de as empresas obterem um panorama 
de como anda sua gestão, conhecendo seus pontos fortes e fracos para obter 
melhoria e crescimento do negócio.

Esse prêmio, que pode ser considerado um mecanismo de avaliação da maturidade 
da gestão, está baseado no Modelo de Excelência à Gestão da Fundação 
Nacional da Qualidade (MEG). O MEG é uma referência para modelagem da 
gestão que se sustenta em um conjunto de fundamentos. Estes fundamentos 
são desdobrados em requisitos, a serem atendidos pelas organizações, reunidos 
em critérios e itens conforme uma lógica de gestão desenvolvida pela Fundação.

Os autores deste manual preocuparam-se em manter alinhamento ao MEG e, 
por consequência, ao instrumento de avaliação do Prêmio MPE Brasil. Por outro 
lado, é oportuno destacar que esta coerência não torna excludente a utilização 
da proposição de estrutura-base. 

Informações sobre o MEG podem ser obtidas junto à FNQ, por meio das 
publicações contidas em www.fnq.org.br. Para o Prêmio MPE Brasil, consulte o 
Sebrae, em www.sebrae.com.br.
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GESTÃO FINANCEIRA

GARANTINDO RECURSOS PARA A VIAGEM

Como fazer uma viagem sem recursos financeiros? Para uma jornada, são 
necessários instrumentos, equipamentos, hospedagem e transporte. Podemos 
estabelecer um paralelo com as organizações. Sim, ser inovadora em termos de 
produtos, processos e gestão é caminho para a superação das dificuldades de 
uma MPE. Por outro lado, a saúde financeira é essencial à criação de um terreno 
fértil à inovação. Estabelecendo novamente um paralelo com uma jornada, o 
viajante precisa estar em condições de saúde para aproveitar ao máximo sua 
viagem. 

No âmbito da gestão financeira, podemos dizer que existem três diferentes 
aspectos a serem considerados: gestão de novos negócios, gestão financeira de 
longo prazo e gestão financeira de curto prazo. Cada um desses tipos de gestão 
tende a ser suportado por determinadas ferramentas – ou práticas de gestão – e 
seu nível de relevância na empresa depende do perfil do empresário e/ou dos 
problemas de negócio que são alvo de sua preocupação.

Na gestão de novos negócios, um dos objetivos centrais do empresário 
empreendedor é decidir se efetua ou não um determinado investimento. Para 
balizar escolhas como essa, apresentaremos neste capítulo um conjunto de 
conceitos relevantes e um modelo de formulação de decisões sobre a viabilidade 
de um negócio ou projeto. 

A gestão financeira de longo prazo aborda temas normalmente considerados por 
empresários que já têm uma visão estratégica dos seus negócios e pretendem 
otimizar suas estruturas financeiras e fiscais com o objetivo de maximizar 
resultados econômicos a longo prazo. Essas decisões são estruturantes e têm 
um impacto abrangente sobre os problemas que o empresário encontrará na 
gestão financeira de curto prazo.

Já a gestão financeira de curto prazo é o primeiro nível de preocupação do 
empresário que pretende organizar sua função financeira. Neste nível, você deve 
obter entendimento sobre:

•	 Desempenho	econômico	de	seu	negócio,	de	modo	a	estabelecer	objetivos	
e tomar decisões operacionais ou estratégicas.

•	 Fontes	e	usos	de	caixa,	projetando	superávits	ou	insuficiências	para	que	
possa tomar, com a devida antecipação, decisões sobre aplicações financeiras, 
distribuição de resultados ou obtenção de financiamentos de curto prazo.
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A GESTÃO FINANCEIRA DE NOVOS NEGÓCIOS

Empresários tendem a se deparar com frequência com oportunidades de 
negócio que demandam investimento de tempo e recursos materiais. Intuitiva 
e genericamente, eles as classificam como boas oportunidades – portanto, 
passíveis de consideração mais detalhada – ou oportunidades não tão atraentes 
– rapidamente descartadas.

Sob a perspectiva financeira, as considerações que passam pela cabeça de um 
empresário, ao se deparar com uma nova oportunidade de negócio, em linhas 
gerais, são as seguintes:

1. Objetivos financeiros: Podem se traduzir em frases simples, como “ganhar 
dinheiro” ou “obter um retorno sobre o investimento superior à poupança”.  

2. Montante de investimento: É possível reunir os recursos necessários para 
investir nesta oportunidade sem prejudicar outros negócios ou a sobrevivência 
pessoal?

3. Rendimento: Que rendimentos o investimento pode proporcionar?

4. Risco: Qual a probabilidade de que os rendimentos previstos não sejam 
alcançados?

São conceitos intuitivos e de fácil entendimento para qualquer homem de 
negócios. Nosso objetivo, aqui, é nos concentrar na apresentação de ferramentas 
que ajudem você a obter elementos de decisão menos intuitivos, tendo como 
pano de fundo as perguntas acima.

A primeira fase de um processo de investimento é definir quais são os seus 
objetivos financeiros. As melhores práticas de gestão colocam a racionalidade 
econômica como base da sobrevivência das empresas, privilegiando os objetivos 
financeiros em detrimento dos não financeiros, como os de ordem sentimental, 
de segurança ou de estabelecimento de bases de poder. Isso significa que você 
poderá abrir um negócio motivado por fatores das mais diversas naturezas, 
mas deverá definir seus objetivos financeiros se pretender profissionalizar seus 
processos de gestão.

Tendo definido seus objetivos financeiros, você deverá identificar um curso de 
ação, que poderá passar por abrir um novo negócio, desenvolver novos produtos 
ou entrar em novos mercados.  

As projeções financeiras são importantes ferramentas de suporte à tomada de 
decisão nesta etapa. 
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PROJEÇÕES FINANCEIRAS

Os investimentos de capital envolvem o comprometimento de recursos 
substanciais durante longos períodos, devendo, portanto, ser objeto de uma 
análise cuidadosa. Embora o futuro seja imprevisível, cenários de futuros 
possíveis podem diminuir o grau de incerteza. As projeções financeiras ajudam 
você a converter esses cenários em dados numéricos.

As projeções financeiras têm por objetivo final calcular o fluxo de caixa líquido, 
que representa os superávits e déficits de caixa estimados durante o número 
de anos necessário para atingir a fase de estabilidade. Elas são normalmente 
elaboradas em planilhas eletrônicas como o Excel e envolvem seis componentes:

•	 Estimativa	de	vendas	 O ponto de partida das projeções é a quantidade 
de vendas estimada por produto, que depende das condições de mercado e, 
por isso, nem sempre tem fácil mensuração. Muitos empresários recorrem 
a estudos de mercado para elaborar essas estimativas; outros utilizam suas 
experiências de mercado; outros têm uma idéia bastante clara desses valores, 
pois trabalham com um grupo restrito de clientes, com os quais já têm 
condições pré-negociadas. Em qualquer desses casos, é importante investir 
algum tempo tentando fazer uma boa projeção de vendas, pois esse será o 
ponto de partida da análise de viabilidade. A quantidade vendida tem forte 
relação com o preço de venda, que depende da sua estratégia e dos custos 
do seu produto. 

•	 Estimativa	de	custos	de	matérias-primas	utilizadas	 Para estimar os 
custos das matérias-primas, você deve considerar a quantidade dos vários 
tipos de matéria-prima utilizados em seus produtos, multiplicada por seu 
custo unitário para a empresa, calculado com base em seu conhecimento da 
estrutura de custos dessas mercadorias. 

 Estimativa de outros custos de produção  Os custos de mercadorias 
vendidas incluem, além das matérias-primas, mão de obra diretamente 
utilizada na produção e outros custos necessários à produção, que não 
podem ser diretamente atribuídos a nenhuma unidade, como energia elétrica, 
manutenção de máquinas etc. Para efeito de cálculo da margem bruta, é 
importante procurar fazer uma estimativa o mais precisa possível desses 
custos. Como se trata de projeções de caixa, não devem ser considerados 
quaisquer custos que não tenham impacto direto no caixa da empresa, tais 
como depreciações ou provisões.

•	 Estimativa	de	custos	de	administração	e	vendas	 Inclui custos com 
pessoal, aluguel do imóvel, despesas de expediente e outros custos necessários 
ao funcionamento de seu negócio.

•	 Estimativa	de	impostos  Calculado com base nos impostos vigentes 
para o seu tipo de negócio.

•	 Estimativa	 de	 investimento	  Envolve investimento em ativos 
permanentes (tangíveis ou intangíveis), que irão beneficiar o negócio por mais 
de um ano. 

•	 Estimativa	 de	 capital	 circulante  Além de investir nos ativos 
permanentes, é necessário, entre outras coisas, adquirir estoques, ter algum 
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saldo de caixa para pagar custos diversos, dar prazos de pagamentos a clientes 
que se transformam em devedores etc. É preciso considerar que nem todos 
os estoques serão adquiridos à vista, o que contribuirá para amenizar suas 
necessidades de imobilização de recursos em capital circulante. Obviamente, 
quanto mais rápido você conseguir girar os seus estoques ou receber suas 
vendas e quanto mais tempo levar para pagar suas contas, menor será o valor 
a investir em capital circulante. Decorre daí a necessidade de implantar bons 
controles sobre a gestão dos itens que compõem estas rubricas. Quanto maior 
for o crescimento das vendas, maior será a necessidade de investimento anual 
em capital de giro.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Imagine um empresário bem-sucedido do ramo de confecções 
de camisetas populares, que está estudando a possibilidade de 
abrir uma loja com confecção própria em um ponto movimentado, 
para vender camisetas básicas com um investimento inicial de R$ 
47.300, composto como segue:

Burocracia de investimento: R$ 2.000

Estudo de mercado: R$4.200

Deslocamentos antes da abertura da loja: R$ 1.500

Obras e mobiliário da loja: R$ 25.600

Equipamentos de produção: R$ 14.000

A tabela abaixo representa as projeções financeiras para os 
primeiros sete anos do negócio. Lembre-se de que saídas de caixa 
(como investimento) entram com o sinal negativo e entradas, com 
o sinal positivo. 

O valor das vendas, os custos de matérias primas e os outros 
custos de produção foram calculados conforme demonstrado na 
tabela abaixo. 
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Para o cálculo das variações no capital circulante, foi assumido que 
o prazo médio de recebimento das vendas é de 30 dias (1 mês), 
o que possibilitou a elaboração da seguinte estimativa aproximada 
do valor a investir em contas a receber no primeiro ano:

Contas a receber = Vendas 12 meses (R$54.725) X prazo médio 
de vendas (1mês) / meses do ano (12 meses)

O mesmo raciocínio foi aplicado a estoques (custo médio de vendas 
e prazo médio de rotação de estoques), caixa e bancos (outros 
custos e prazo médio de pagamento de outros custos) e contas 
a pagar (custo médio de vendas e prazo médio de pagamento de 
mercadorias).

Ao elaborar projeções financeiras, você converte possíveis cenários de futuro 
em dados palpáveis, que irão ajudá-lo a tomar decisões de investimento. As 
projeções do exemplo apresentado poderiam ser manipuladas com o objetivo de 
verificar o que aconteceria se fossem alterados alguns dos seus pressupostos-
chave, como os preços médios de compra ou as quantidades vendidas. Seriam 
criados, assim, diversos cenários, cada um deles suportado por suas respectivas 
projeções financeiras – um cenário pessimista, um otimista e um provável, por 
exemplo. 

Se você se antecipar às tendências e agir proativamente, terá maior probabilidade 
de sucesso que seus concorrentes e poderá inovar em seu setor em termos de 
gestão financeira. Pense nisso!
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ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA

O próximo passo é analisar os resultados de cada cenário à luz das respostas a 
três perguntas, tendo como pano de fundo os seus objetivos financeiros: 

 •	qual	o	montante	de	investimento?

	 •	qual	o	rendimento	previsto?

	 •	qual	o	risco	de	estas	previsões	não	se	realizarem?

Existem diversos métodos para a avaliação da viabilidade de investimentos. 
A escolha entre eles depende dos objetivos de seus negócios. Empresários 
com uma visão mais imediatista em relação a um determinado investimento 
provavelmente optarão pelo pay back, enquanto empresários com uma visão de 
longo prazo preferirão utilizar o valor presente líquido (VPL) ou a taxa interna 
de retorno (TIR).

•	 	 Pay Back  É o tempo necessário para obter o retorno do caixa investido 
no negócio. 

•	 	 Valor	presente	líquido	(VPL)  É evidente que o tempo tem influência 
sobre o valor do dinheiro. Intuitivamente, você sabe que uma determinada 
quantia hoje vale mais que a mesma quantia daqui a um ou dois anos. 
Obviamente, você só terá motivação para investir em um novo negócio se o 
rendimento previsto for superior ao da caderneta de poupança. 

O valor presente líquido (VPL) de um negócio equivale a todos os fluxos de 
caixa que ele pode vir a gerar para os sócios no futuro, devidamente trazidos 
a valor presente. O modo de calculá-lo está descrito no exemplo abaixo. Um 
projeto pode ser considerado uma boa oportunidade se apresentar VPL igual 
ou superior a zero.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

No exemplo da loja de camisetas, o pay back só acontece no ano 
sete.

Um empresário com uma visão de curto prazo poderá considerar 
sete anos um período muito longo para recuperar o capital investido, 
consequentemente descartando este investimento. Como veremos 
adiante, essa visão imediatista poderá levá-lo a perder uma boa 
oportunidade.
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Assumindo que as taxas de juros de uma aplicação de baixo risco, 
como a caderneta de poupança, sejam 10% ao ano, R$1.000,00 
aplicados hoje na caderneta valeriam R$ 1.100,00 (R$1.000,00 
* 1,1) daqui a um ano. Vale também o raciocínio inverso: 
R$1.100,00 recebidos daqui a um ano valem hoje R$1.000,00 
(R$ 1.100 / 1,1), sendo R$1.000,00 o valor presente da aplicação 
e 1,1 o fator de desconto.

Digamos que, para investir em seu negócio, você queira uma taxa 
de retorno de, no mínimo, 15%. Podemos assumir que essa é a 
taxa que qualquer outro empresário do ramo exigiria para entrar 
em um negócio com risco similar (custo de capital). Neste caso, 
você estaria, intuitivamente, atribuindo um prêmio de risco de 5% 
(15% - os 10% da caderneta de poupança) a esse investimento e 
assumindo que esse é o prêmio de risco de mercado.

Você deve se lembrar de utilizar juros compostos para calcular o 
fator de desconto para um período superior a um ano. Por exemplo: 
o fator de desconto para trazer a valor presente os fluxos de caixa 
recebidos daqui a três anos seria: 1,1 X 1,1 X 1,1 (ou 1,1^3)= 
1,33. 

Custo de capital (15%) = taxa de retorno de investimento sem 
risco (10%) + prêmio de risco: (5%) 

Fator de desconto para este risco = 1,15

Lembre-se de que, quanto maior for o custo de capital de um 
investimento (retorno financeiro esperado pelo mercado), menor 
será o seu valor. Quanto maior for o retorno financeiro esperado 
para o negócio, menos disposto você estará a pagar pelos seus 
fluxos de caixa futuros. 

O valor presente dos R$ 713,00 utilizados no primeiro ano de 
operação da loja de camisetas seria, portanto, R$713,00/ 1,15 = 
R$ 620,00. O valor presente de todos os fluxos líquidos projetados 
para o negócio no futuro está calculado na tabela a seguir.

De acordo com a tabela acima, o valor presente do investimento 
seria R$71.344, assumindo um custo de capital de 15%. Note que 
o empresário só irá investir R$48.314. Este parece ser, portanto, 
um bom negócio. O valor presente líquido do investimento é 
R$71.344 – 48.314 = R$23.030. Se ele não tiver nenhuma outra 
oportunidade que gere um valor presente líquido superior a este, 
a decisão será favorável à seleção deste cenário de investimento.
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Lembre-se de que as projeções financeiras cobrem um período limitado, 
considerado o tempo necessário para o negócio entrar em maturidade, ou seja, 
deixar de crescer a um ritmo acelerado. Espera-se, no entanto, que o negócio 
continue em atividade por muito tempo depois disso, acompanhando a evolução 
da economia (taxa de crescimento de longo prazo). É necessário, assim, 
calcular o valor presente de todos os fluxos futuros a partir do ano em que se 
encerram as projeções financeiras (ano de maturidade). Esse valor é denominado 
perpetuidade. Existem várias fórmulas para o cálculo da perpetuidade. A mais 
simples (e menos precisa) é a seguinte:

•	 Perpetuidade = Fluxo de caixa do ano subsequente às projeções/ Custo de 
capital (15%) 

•	 Taxa interna de retorno (TIR)  A taxa interna de retorno (TIR) é uma 
técnica alternativa de suporte à decisão de investimentos e representa a taxa 
de retorno obtida pelos investidores ao longo de toda a vida do projeto ou 
negócio. Em outras palavras, a TIR é a taxa de retorno que iguala o VPL a 
zero.

Como critério de decisão de investimentos, a TIR deve ser maior ou igual ao 
custo de capital para o projeto ser considerado atrativo. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

No exemplo da loja de camisetas, para calcular o fluxo de caixa 
do ano seguinte às projeções (ano oito), assumimos que a taxa 
natural de crescimento de longo prazo será de 2% – que foram, 
então, aplicados sobre os R$ 21.017 do fluxo de caixa do ano 
sete.  O cálculo da perpetuidade fica como segue: Perpetuidade = 
R$ 21.437 / 15% = R$ 142.914 

Além disso, não devemos esquecer que, dado que calculamos a 
perpetuidade no ano oito, é necessário trazê-la a valor presente. 
Logo, o valor presente da perpetuidade = R$142.914/ 3,059 = 
R$ 46.719
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Quanto maior a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa 
futuros, menor será o valor presente desses fluxos. Se introduzirmos 
várias taxas de desconto na folha de cálculo que construímos para 
calcular o VPL do investimento da loja de camisetas e fizermos 
várias tentativas de igualar o VPL a zero, chegaremos a uma 
TIR suficientemente aproximada para apoiar as decisões de 
investimento. 

Neste  exemplo, a TIR é 19% (ver figura 17 abaixo) – superior 
ao retorno mínimo estabelecido para o investimento no projeto 
(custo de capital = 15%). Neste caso, a decisão seria favorável 
ao investimento.

Outra forma mais prática de calcular a TIR é utilizar a fórmula do Excel – TIR 
[valores; estimativa] –, sendo:

•	 Valores = fluxos de caixa para toda a vida do projeto (incluindo o valor de 
investimento e a perpetuidade).

•	 Estimativa = um valor tentativo para o que achamos ser o valor 
aproximado da TIR. 

Na maior parte dos casos, a TIR e o VPL levarão às mesmas decisões de 
investimento.  Por ser expressa em termos percentuais, a TIR é mais intuitiva 
e pode ser comparada com as taxas de juros de outras aplicações. O VPL é 
vantajoso quando há restrições de capital e diversas opções de investimento 
disponíveis, pois responde melhor à pergunta: considerando um dado valor de 
investimento, que conjunto de projetos gerará o maior valor para a empresa?
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GESTÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO

As decisões de longo prazo são muitas vezes denominadas decisões estratégicas, 
pois afetam profundamente a posição da empresa. Dada a importância desse 
tipo de decisões, grandes empresas tendem a centralizá-las na alta direção ou 
no conselho de administração. O pequeno empresário tende a planejar menos 
e a lidar com esse tipo de decisão de modo mais informal e menos estruturado, 
sendo muitas vezes atropelado pelos acontecimentos.

As altíssimas taxas de juros praticadas pelo sistema bancário (para empresários 
que não têm acesso a linhas subsidiadas) e a elevada carga fiscal são as 
principais barreiras ao desenvolvimento sustentável do pequeno e médio 
empresário brasileiro. Esse padrão emerge em praticamente todos os rankings 
mundiais de competitividade. 

Neste ambiente, empresários com uma visão de longo prazo, que investem 
tempo tentando aperfeiçoar suas estruturas financeiras e fiscais, possuem 
enormes vantagens comparativas em relação a competidores menos envolvidos 
com esse tipo de questão. Da mesma forma, o empresário que conhece e tem 
acesso a linhas de crédito especiais ou subsidiadas conseguirá viabilizar projetos 
que seus concorrentes, menos informados, não conseguirão viabilizar 9. 

Por outro lado, o foco do empresário na busca por bons resultados líquidos a 
médio/curto prazo pode comprometer a viabilidade da empresa a longo prazo. 
Basta não reinvestir suficientemente no negócio, reduzir custos em detrimento 
da satisfação dos clientes ou aumentar os preços sem ter em conta a erosão 
potencial de sua quota de mercado, entre outros erros clássicos de gestão. 

O ponto de partida para a discussão sobre estratégias de financiamento é a 
separação entre as decisões de financiamento e as decisões de investimento. 

9 Este cenário difere significativamente do encontrado nas economias desenvolvidas, onde o crédito é 
abundante, os custos de capitais de terceiros são substancialmente inferiores aos dos capitais próprios e têm 
uma relação mais direta com a percepção de risco dos credores. Nesses casos, as empresas procuram não se 
afastar muito do padrão de endividamento do setor onde operam.
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ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO

Uma parte significativa do dinheiro para novos investimentos vem dos capitais 
próprios, sendo o restante proveniente de financiamentos bancários, emissão de 
ações (no caso de companhias abertas), emissão de títulos de dívida e outros 
instrumentos. A figura 12 ilustra a estrutura típica de financiamento de uma 
empresa: 

Para funcionar, as empresas investem em ativos permanentes e ativos circulantes, 
sendo que as necessidades de investimento de empresas em fase de crescimento 
tendem a ser inferiores aos fluxos de caixa gerados internamente pelas operações. 
A questão chave é qual a combinação de fontes de financiamento (entre capitais 
de terceiros e capitais próprios) que contribui para gerar maior riqueza para o 
acionista. 

Uma taxa de juros favorável é aquela que contribui para reduzir os custos 
médios dos capitais, criando riqueza para o acionista, enquanto uma taxa de 
juros desfavorável transfere riqueza do acionista para o credor. Para saber se 
uma determinada taxa de juros é favorável, é necessário calcular o respectivo 
impacto sobre os custos médios de capital, influenciado pelo efeito fiscal do 
crédito. Ao contrair empréstimos, você cria despesas financeiras, reduzindo 
impostos a pagar. Esse benefício reverte-se a seu favor e é considerado no 
cálculo do custo médio ponderado do capital.

Figura 12: Estrutura típica de financiamento de uma empresa

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Em nosso exemplo da loja de camisetas populares, o empresário 
tomou a decisão de realizar investimento com base em uma análise 
dos fluxos de caixa gerados pela operação. Ele simplesmente 
verificou que o valor presente dos fluxos do investimento é superior 
ao valor do investimento (VPL positivo) e concluiu que se trata de 
uma boa oportunidade de negócio. Até este momento, ele ainda 
não pensou na estrutura de financiamento do projeto e não incluiu 
os custos financeiros em sua análise. 
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A segunda questão que ele terá de resolver é como irá financiar 
o investimento. Caso a totalidade do investimento venha a ser 
financiada com capitais próprios, não existe complexidade na 
questão. No entanto, nem sempre o empresário dispõe do capital 
necessário. Além disso, é possível aumentar a rentabilidade dos 
capitais investidos via aumento do endividamento, ou reduzir essa 
rentabilidade caso o custo de empréstimo seja muito elevado.

Imagine que o empresário tenha conseguido um empréstimo à taxa 
de 18% ao ano para 60% do valor do investimento. Inicialmente, 
tínhamos assumido que o negócio era inteiramente financiado com 
capitais próprios – o custo do capital próprio era 15%. Ao contrair 
empréstimos a 18%, o empresário alterará o custo médio dos 
capitais, o que irá afetar o cálculo do valor presente líquido (VPL) 
do investimento

Taxa de juros neutra = Custo do capital (15%) / [1-custo 
médio dos impostos sobre lucros (30%)] = 21,4%

Qualquer taxa superior a 21,4% reduz o valor do investimento, enquanto taxas 
inferiores aumentam o valor do investimento. Para calcular o efeito da taxa 
sobre o valor do investimento, basta alterar o fator utilizado inicialmente para 
descontar os fluxos de caixa futuros do investimento para 1,136 (contra 1,15 
utilizados inicialmente). Na figura 13, apresentamos o efeito de três cenários de 
endividamento sobre o VPL do investimento:

Obviamente, a percepção de risco dos credores e, consequentemente, o custo 
médio dos capitais de terceiros aumentam com o nível de endividamento, o que 
impõe limites naturais à alavancagem financeira da empresa.

Figura 13: Cálculo do valor presente do investimento (VPL) com endividamento

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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ESTRATÉGIA FISCAL

A elevada carga fiscal incidente sobre as empresas no Brasil, aliada à 
enorme complexidade da legislação tributária, dificulta enormemente a vida 
dos pequenos e médios empresários, que não têm tempo nem recursos para 
implantar processos de planejamento tributário.

Alguns estudos indicam que os tributos (impostos, taxas e contribuições) 
representam, em média, 33% da receita das empresas no Brasil, o que justifica 
algum investimento em planejamento tributário. O planejamento tributário 
tem como objetivo a diminuição legal dos tributos a pagar pelas empresas. 
A maneira legal de reduzir os impostos a pagar chama-se elisão fiscal, que 
poderá advir da intenção do legislador de conceder determinado benefício, ou 
de brechas e lacunas existentes na própria lei. Em geral, os juristas entendem 
que os empresários têm o direito de estruturar seu negócio de forma a minimizar 
o pagamento de impostos, desde que utilizem procedimentos legais.

Dada a complexidade do tema e a constante evolução da legislação fiscal, 
descrevemos brevemente algumas questões relevantes à estruturação fiscal das 
empresas e alertamos para a necessidade de utilizar profissionais especializados 
para orientar este processo.

A apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) pode ser feita de acordo com uma das 
seguintes modalidades 10:

•	 Lucro	Real
Empresas com receita anual superior a R$ 48 milhões, instituições financeiras 
e equiparadas, empresas de factoring, empresas que tenham tido ganhos 
de capital oriundos do exterior, que usufruam de benefícios fiscais ou que 
tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa são obrigadas 
a optar por este regime. Em muitos casos, trata-se da melhor opção, porque 
a empresa paga os tributos apenas quando tiver lucro.

•	 Lucro	Presumido 
Empresas que não se enquadrem em nenhuma das situações acima podem 
optar pelo lucro presumido. Por esta modalidade de tributação, o IRPJ e a 
CSLL são apurados trimestralmente, sendo que a alíquota de cada tributo 
(15% ou 25% de IRPJ e 9% da CSLL) incide sobre receitas com base em 
percentual variável (1,6% a 32% do faturamento, dependendo da atividade). 
Esta modalidade pode ser vantajosa para empresas com margens de 
lucratividade superior à presumida.

•	 Simples	Nacional	(Microempresas	e	Pequenas	Empresas)
As micro e pequenas empresas estão amparadas por atos normativos que 
pretendem simplificar a apuração de tributos e diminuir a carga fiscal. A 
partir de 1º de julho de 2007, entrou em vigor o Simples Nacional, que 
unifica nove impostos, sendo seis federais (IRPJ, IPR, PIS/ PASEP, COFINS e 
INSS Patronal), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS). Além da unificação 
de impostos, as empresas que estiverem no sistema não são obrigadas a 
pagar contribuições instituídas pelas entidades de serviço social autônomo ou 
qualquer outro imposto sindical previsto na CLT. 

10 Existem prazos específicos para a opção por uma das modalidades, com efeito para o ano todo.
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A maioria das empresas enquadradas na Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas tem direito de aderir ao Simples Nacional, com algumas exceções, 
determinadas pelo setor e pelo tipo de atividade da empresa. Resumidamente, 
os seguintes grupos de empresas podem fazer parte do Simples Nacional:

•	 Microempresa: pessoa jurídica que fatura até R$ 240 mil por ano;

•	 Pequena	empresa: pessoa jurídica que fatura entre R$ 240 mil e R$2,4 
milhões por ano.

O sistema prevê, também, isenções e reescalonamento de impostos – o que 
implica diminuição para algumas empresas e aumento para outras. Em geral, 
empresas que têm mais de 40% do orçamento comprometido com a folha de 
pagamentos poderão ter redução de até 2% em tributos federais. Antes de 
aderir, é necessário fazer bem os cálculos, procurando, se necessário, ajuda 
especializada.

Além das decisões relativas à modalidade de tributação, existem diversas 
oportunidades legais de economia fiscal, que advêm basicamente da 
consideração de alternativas em relação a:

•	 Forma	de	realização	das	operações: Inclui considerações sobre a forma 
jurídica e a estrutura de financiamento das operações que resultem em menor 
ônus fiscal para a empresa.

•	 Momento	de	realização	das	operações: Implica retardar o pagamento do 
tributo sem multa, como, por exemplo, transferir o faturamento da empresa 
do último dia do mês para o 1º dia do mês seguinte, ganhando-se 30 dias 
para o pagamento. 

•	 Local	 de	 realização	 das	 operações: Não existe neutralidade fiscal no 
âmbito do local onde são exercidas as operações. Deste modo, é possível 
localizá-las onde seja permitida uma imposição fiscal menos onerosa.
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GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO

Uma vez decidido o investimento, é necessário passar a exercer controle 
operacional sobre o negócio. A área financeira permeia a vida das organizações 
e a falta de sistemas estruturados de gestão financeira contribui para o insucesso 
de um grande número de empresas brasileiras. O processo de gestão operacional 
inclui quatro fases: 

1. Planejamento
2. Implantação
3. Monitoramento
4. Resposta a divergências

Este ciclo é válido para todas as áreas da empresa, sendo função do processo 
de gestão orçamental disponibilizar informações e ferramentas que apoiem o 
empresário na tomada de decisões em cada uma dessas fases.

Tanto o orçamento quanto as demonstrações financeiras fazem parte do 
processo de gestão orçamental.  O orçamento é um plano financeiro para 
implantar as várias decisões tomadas pela gestão e comunicar aos profissionais 
da organização a parte que eles deverão tomar no processo. Para monitorar 
o desempenho, são produzidos diversos relatórios gerenciais, entre eles as 
demonstrações financeiras, que são comparados com o orçamento para que 
se possa dar resposta às eventuais divergências identificadas. O ciclo repete-se 
anualmente. 

Diversos estudos do Sebrae indicam que os contadores de pequenas e médias 
empresas brasileiras tendem a se concentrar mais nas tarefas burocráticas de 
cálculo de impostos, deixando os empresários carentes de ferramentas para a 
gestão adequada. A coordenação do processo de gestão orçamental e a produção 
dos demonstrativos são, no entanto, tarefas típicas da função do contador e é 
importante que os empresários garantam que elas sejam cumpridas.

Dadas as dificuldades e o elevado custo do acesso ao crédito no Brasil, a 
disponibilidade de caixa tende a ser uma preocupação central para pequenos 
empresários com foco na gestão de curto prazo. Resultado do somatório das 
disponibilidades e aplicações financeiras da empresa em bancos com o saldo 
em caixa em um dado momento, trata-se de um conceito mais palpável para 
o empresário pouco versado em gestão financeira. Em geral, os empresários 
possuem algum mecanismo, mesmo que intuitivo, de previsão de fluxos de 
caixa. 

Figura 14 – Processos de gestão
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ORÇAMENTO

O orçamento é uma importante ferramenta de gestão, na medida em que 
permite:

•	 Transformar	objetivos	de	longo	prazo	em	metas	específicas	por	área	de	
negócio e/ou departamento, ajudando a coordenar atividades;

•	 Identificar	problemas	ou	gargalos	antes	da	sua	ocorrência,	suportando	a	
tomada racional de decisões;

•	 Orientar	 a	 motivação	 da	 gerência	 e	 pessoal	 em	 direção	 aos	 objetivos	
globais da empresa;

•	 Controlar	as	atividades	dos	departamentos	da	empresa	via	comparação	
com os resultados reais;

•	 Apoiar	a	avaliação	de	gerentes	e	pessoal.

Apesar de o período orçamental ideal variar em função do ciclo de negócios das 
empresas, em geral elas seguem a prática de alinhá-lo com o seu ano fiscal 
e subdividi-lo, para efeito de controle, em períodos menores, que podem ser 
trimestrais ou mensais. 

O orçamento anual é coordenado e consolidado pelo contador da empresa. 
Sua peças são elaboradas pelos departamentos responsáveis no final do ano 
anterior ao ano base e aprovadas pela direção. Os departamentos assumem 
responsabilidades por seus orçamentos e são cobrados por seus resultados.

Note que o processo de previsão orçamental é diferente do processo de elaboração 
das projeções financeiras, apresentado anteriormente. As duas ferramentas são 
utilizadas em fases distintas do ciclo de planejamento e possuem objetivos 
diferentes. As projeções financeiras são uma ferramenta de apoio à decisão de 
investimento e tentam prever os fluxos de caixa de um negócio para vários anos 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

O empresário responsável pela loja de camisetas populares decidiu 
implantar um sistema de orçamento com periodicidade anual e 
revisões mensais. Cada um dos três departamentos da empresa 
será responsável pela elaboração e controle de uma ou mais peças 
orçamentais, conforme descrito no diagrama a seguir e explicado 
nas próximas páginas.
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da operação da empresa, em geral com base em estimativas muito genéricas. 
O orçamento é uma ferramenta de controle operacional, elaborada em muito 
mais detalhe, com base em informações mais precisas do que as utilizadas 
nas projeções financeiras. Se o orçamento de caixa consolidado se desviar 
significativamente das projeções financeiras, concluiremos que houve erros 
fundamentais nos pressupostos que levaram à decisão de investimento.   

•		 Orçamento	de	vendas

O orçamento de vendas é a base de todos os outros orçamentos e deve ser 
estimado com cuidado. Será mais detalhado que as projeções preliminares e 
deverá incluir quantidades e preços de vendas mensais por produto. 

Nesta fase, deve-se estimar, ainda, o valor das contas a receber de clientes no 
fim de cada período orçamental, com base nos prazos médios de recebimento 
de vendas.

•	 Orçamento	de	produção	e	estoques

A partir do orçamento de vendas, podemos elaborar o orçamento de 
produção e estoques. Ele é expresso em quantidades e orienta o processo 
de planejamento da fábrica, evitando excesso ou insuficiência de estoques. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

No primeiro ano, a estratégia da loja de camisetas de nosso 
exemplo será tentar manter um preço competitivo e constante, para 
cativar clientela e atingir, o mais rapidamente possível, uma escala 
operacional lucrativa. Com base nesta orientação, o departamento 
comercial preparou o seguinte orçamento, aprovado pela direção:

O prazo médio de recebimento é de 30 dias. Logo, o valor das 
contas a receber no fim do período orçamental será de R$ 6.328, 
equivalente às vendas durante o ultimo mês (mês 12).

O orçamento anual da loja de camisetas, submetido à aprovação 
da direção e subsequentemente decomposto em uma base mensal, 
é como segue:
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•	 Orçamento	de	compra	de	matérias-primas

Com base em um plano detalhado das necessidades de compras de  
matérias-primas, é possível negociar melhores condições de compra com 
os fornecedores. Em geral, este plano é elaborado pelo departamento de 
compras, com base no orçamento de produção. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Em nosso exemplo, as compras são responsabilidade do gerente de 
fábrica e seu orçamento anual (depois decomposto mensalmente) 
é como segue:

Existem vários métodos de cálculo do valor dos estoques de 
matérias-primas ao fim do período orçamental (valorização de 
estoques). O mais utilizado é o custo médio. Em nosso exemplo, o 
custo unitário médio de estoques é igual ao custo unitário médio 
de compras no ano, pois não existem estoques iniciais. Teríamos, 
portanto:

Lembramos ainda que o valor das compras não é necessariamente 
igual ao valor de pagamentos efetuados a fornecedores durante o 
período orçamental. Para estimar esse valor, é necessário ter em 
contas os prazos médios de pagamentos dos fornecedores.

Em nosso exemplo, o prazo médio de pagamento dos fornecedores 
é de 60 dias. Com base no mapa mensal detalhado de compras, 
calculamos o valor das contas de matérias-primas a pagar, ao 
fim do período orçamental (compras efetuadas nos últimos dois 
meses). Por inferência, chegamos ao valor dos pagamentos totais a 
efetuar aos fornecedores durante o ano.
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•	 Orçamento	de	mão	de	obra	direta

A mão de obra direta é aquela utilizada na produção. Ela é considerada um 
custo variável, pois sua estrutura depende do nível de produção da fábrica. 
A base de cálculo é a taxa horária média de cada funcionário diretamente 
envolvido na fabricação.

•	 Orçamento	de	custos	de	produção	indiretos

São custos nitidamente ligados à produção, mas que não podem ser 
economicamente identificados com uma unidade produzida. É necessário 
identificar o seu comportamento específico em relação ao processo de 
produção, para então alocá-los às unidades produzidas. Por exemplo: como 
o consumo de eletricidade está relacionado com as horas de funcionamento 
das máquinas, é razoável que este seja o critério utilizado para alocação dos 
custos relativos à energia. 

•	 Orçamento	de	custos	de	vendas

O custo de vendas é o valor total dos recursos utilizados na produção das 
mercadorias vendidas.
É calculado a partir das quatro peças orçamentais de produção (produção 
e estoques, compras de matérias-primas, mão de obra direta e custos de 
produção indiretos) e é um componente importante para o cálculo do lucro da 
empresa 11. Deve-se calcular a quantidade de insumos utilizados na produção 
das vendas de um determinado período e então multiplicá-la por seu custo 
unitário. 

11 Este conceito está explicado na próxima seção.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Em nosso exemplo teríamos:

O empresário fez as seguintes estimativas para os seus custos 
indiretos de produção:
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  12

  13

•	 Despesas	de	vendas	e	administrativas

Incluem diversas despesas não diretamente ligadas à produção, como 
comissões de vendas, salários de pessoal administrativo, aluguéis de lojas, 
entre outros.

Após a elaboração detalhada do orçamento, o contador consolida esta informação 
em forma de um balanço e de uma demonstração de resultados, que irão refletir 
a situação financeira prevista para a empresa no ano seguinte. Ao lado do fluxo 
de caixa, abordado a seguir, essas serão as principais ferramentas de gestão 
financeira da direção da empresa.

12 Valor de matérias-primas utilizadas na produção = [Quantidade de matéria-prima A ( 5.137) X Custo 
unitário A (R$ 2,35) = R$12.072] (+) [Quantidade de matéria-prima B (25.685) X Custo unitário B (R$ 
0,12) = R$ 3.082]
13 Calculado com base no valor a investir em equipamentos de produção (R$ 14.000), dividido pela vida 
útil estimada destes equipamentos (5 anos)

DO GUIA PARA A AÇÃO:

No nosso exemplo, o custo de vendas é calculado como segue:

É também possível valorar os estoques de produtos acabados no 
fim do período orçamental. Neste caso:

Quantidade de estoques finais extraída do orçamento de produção 
(759) X Custo médio dos produtos acabados (R$ 8,34) = Valor do 
estoque de produtos acabados (R$ 6.332).
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Uma das consequências do crescimento da empresa é o aumento da complexidade 
das suas operações, que tende a confundir empresários menos versados em 
finanças empresariais. A gestão intuitiva, com base no controle sobre as margens 
brutas e sobre o fluxo de caixa, deixa de atender às necessidades do empresário, 
que começa a ter dificuldades em oferecer respostas às demandas decisórias 
da organização. 

Informações financeiras históricas adequadamente organizadas permitem 
a elaboração de um diagnóstico bastante apurado sobre a evolução do 
desempenho econômico da empresa, conferindo racionalidade ao processo de 
tomada de decisões. As informações contidas nas demonstrações financeiras 
básicas podem ajudá-lo a responder a duas questões fundamentais:

1. Qual foi o nosso lucro?

2.	 Quanto	temos	a	receber	e	quanto	devemos?

As demonstrações financeiras são preparadas a partir dos sistemas contábeis 
da empresa, que são, em geral, suportados por pacotes informáticos bastante 
simples. É importante não confundir a contabilidade financeira – que, 
nas pequenas empresas, tende a ser preparada por contadores externos 
e é identificada com a necessidade de cumprir a legislação fiscal – com a 
contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial inclui dados utilizados pela 
gestão no processo de tomada de decisões tanto ao nível operacional quanto ao 
nível estratégico e sua preparação, ao contrário da contabilidade financeira, não 
está condicionada por regras definidas em legislação. 

A contabilidade gerencial está geralmente interligada ao sistema de contabilidade 
financeira da empresa, pois utiliza dados comuns, mas é muito mais flexível e 
adaptável às necessidades especificas de gestão da empresa.

Pode parecer muita burocracia para simplesmente responder às duas perguntas 
acima, mas não esqueça que uma empresa pode realizar centenas, ou até 
milhares de transações comerciais todos os meses, incluindo compra de 
matéria-prima, pagamento de mão de obra e venda de produtos acabados, 
além de outros tipos de transações, como aquisições de bens de capital e 
endividamento, gerando uma quantidade enorme de dados financeiros que, se 
não forem sistematicamente organizados, serão inúteis sob o ponto de vista de 
informações para gestão.

Para responder às duas questões mencionadas são preparados, periodicamente, 
dois tipos de demonstrativos: 

•	 Demonstrações	de	resultados:	Apresentam	uma	decomposição	detalhada	
do lucro da empresa durante um determinado período (normalmente um 
ano)

•	 Balanço	patrimonial:	Reflete	os	valores	a	 receber	 (ativos),	os	valores	a	
pagar (passivo) e o patrimônio líquido da empresa em uma determinada 
data. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Muitos empresários ainda não dominam com clareza os conceitos de lucro 
ou prejuízo (resultados líquidos) e tendem a confundi-los com superávit ou 
déficit de caixa. O conceito de lucro é menos imediatista que o de superávit 
de caixa, pois pressupõe aumento patrimonial. Um empresário pode amargar 
prejuízos durante um ou dois anos consecutivos (perda patrimonial) e mesmo 
assim manter uma situação de caixa confortável durante esse período. Basta 
vender algum imóvel, não reinvestir no negócio ou aumentar o seu nível de 
endividamento. Se não forem tomadas medidas corretivas, no entanto, os 
prejuízos se transformam em déficits de caixa a longo prazo, podendo levar, em 
ultima instância, à descontinuidade do negócio. 

Um dos princípios que regem a preparação dos resultados é o da competência 
de exercícios. De acordo com esse princípio, as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrem, 
independentemente da data em que forem recebidas ou pagas. As vendas com 
pagamento a prazo, por exemplo, são incluídas na apuração dos resultados 
no momento da venda, e os valores a receber são registrados como um ativo 
no balanço patrimonial. Da mesma forma, as matérias-primas utilizadas na 
produção das mercadorias vendidas ao longo do período são consideradas como 
custos, independentemente de quando foram produzidas ou pagas. 

Outra consequência da aplicação do princípio da competência de exercícios é 
a diferenciação entre investimentos de capital e custos ou despesas. Custos 
ou despesas – como pagamentos de mão de obra – beneficiam a empresa por 
somente um período, enquanto investimentos de capital – como a aquisição 
de máquinas e equipamentos – beneficiam a empresa durante mais de um 
período. Os desembolsos relativos aos investimentos não contribuem, portanto, 
para reduzir os resultados no momento em que ocorrem. Eles são contabilizados 
como ativos e gradualmente abatidos ao longo da sua vida útil. Para cálculo dos 
resultados, considera-se como custo apenas a parcela do ativo abatida ao longo 
do período relevante, sendo esse montante representado nas demonstrações 
como custo de depreciação.  
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As demonstrações de resultados realizados refletem um prejuízo de R$1.506,79.  
Como se trata do primeiro ano de operações, quando a empresa ainda não 
estava operando a plena capacidade, já havia sido previsto prejuízo, conforme 
refletido na coluna de orçamento. A coluna de variações reflete os desvios entre 
os resultados reais e o orçamento, que felizmente são positivos. Caso a tendência 
se mantenha no próximo ano, é recomendado iniciar negociações com bancos 
para financiar o investimento no aumento da capacidade de produção.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Na demonstração a seguir, apresentamos o orçamento de 
resultados preparado com base na consolidação das diversas 
peças orçamentais da loja de camisetas populares, comparado 
com a demonstração de resultados ocorridos, que aparece como 
“Realizado”:
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BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é uma representação do valor patrimonial de uma 
empresa em determinado momento. Ele contabiliza os valores a receber (ativo) 
e os valores a pagar (passivo). A diferença entre os dois valores é o patrimônio 
líquido dos acionistas. 

Balanço patrimonial da loja de camisetas populares ao final do 
primeiro ano de operações 14

A análise do balanço revela informações importantes sobre como estão sendo 
aplicados os recursos disponíveis e como as aplicações estão sendo financiadas. 
No exemplo apresentado, os empréstimos bancários são responsáveis por quase 
60% das fontes de recursos. Considerando o elevado custo médio da estrutura 
de financiamentos (18% ao ano), compensa explorar estratégias de desoneração 
do passivo. Entre as alternativas disponíveis, estariam as seguintes:
•	 Reestruturar	 os	 financiamentos	 bancários,	 tentando	 identificar	 linhas	
de crédito com termos mais favoráveis, custos mais razoáveis ou de forma 
subsidiada para determinado tipo de negócio;
•	 Aumentar	 capital	 da	 empresa	 para	 diminuir	 participação	 de	 capital	
oneroso;
•	 Reduzir	retiradas	de	lucros	durante	um	tempo	para	reduzir	gradualmente	
a alavancagem financeira (medida de endividamento calculada com base na 
relação entre o total do passivo e os capitais próprios);
•	 Reduzir	 prazos	 médios	 de	 venda	 de	 mercadorias,	 para	 diminuir	
investimento em contas a receber;
•	 Negociar	aumento	de	prazos	de	pagamentos	com	fornecedores.

Qualquer uma das iniciativas acima teria impacto imediato sobre os resultados, 
sob a forma de redução dos juros de empréstimos bancários. A racionalização 
da estrutura de passivos em um ambiente como o do Brasil, em que os custos 
de capitais de terceiros são significativos, pode significar a diferença entre a 
sustentabilidade e a falência da empresa.

14 Os cálculos dos valores evidenciados na coluna de orçamento estão apresentados ao longo deste capitulo.

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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ANÁLISE FINANCEIRA

Conforme vimos anteriormente, as demonstrações financeiras da empresa 
procuram responder a duas perguntas:

1. Qual foi o nosso lucro?
2.	 Quanto	temos	a	receber	e	quanto	devemos?

A resposta isolada a estas questões, no entanto, não nos permite fazer uma 
análise conclusiva da situação financeira da empresa, uma vez que números só 
fazem sentido se analisados em conjugação com outros números.  Um prejuízo 
de R$1.507 pode ser um desastre ou totalmente irrelevante, dependendo de 
qual tenha sido o valor total do investimento e da fase de vida em que a empresa 
se encontra. 

Existem basicamente três tipos de técnicas de análise de demonstrações 
financeiras: análise horizontal, análise vertical e análise de indicadores.
•	 Análise	horizontal
Compara a evolução relativa das rubricas relevantes das demonstrações 
financeiras. Pode-se querer saber, por exemplo, qual foi o crescimento 
percentual das vendas. E como esta evolução, conjugada com o crescimento 
dos custos de produção, afetou a evolução do lucro. Esta técnica é bastante 
comum na análise das demonstrações de resultados e normalmente envolve 
a apresentação das demonstrações financeiras de dois anos lado a lado, com 
uma coluna adicional de variações percentuais para cada rubrica.

•	 Análise	vertical
Transforma todas as rubricas das demonstrações financeiras em números 
relativos em relação aos seus totais. Para a demonstração de resultados, as 
vendas brutas são utilizadas como base para este cálculo. Ao expressar todos 
os números como percentuais, fica mais fácil evidenciar a sua relevância, ou 
compará-los com os números de outras companhias do mesmo ramo.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Em nosso exemplo, o empresário investiu R$ 22.500,00, ao longo 
do ano, em capitais próprios, o que significa que auferiu um retorno 
sobre capitais próprios (ROE%) negativo de 6,7% (-R$1.507/ R$ 
22.500). 

Esse é um indicador importante, pois poderá ser comparado com 
as taxas de rentabilidade de outras aplicações de mercado – como 
a poupança –, ajudando a decidir se o capital está sendo bem 
utilizado. Note que ele resulta da combinação de uma rubrica 
das demonstrações de resultados com outra rubrica do balanço 
patrimonial. 

O fato de este indicador ser negativo no primeiro ano não é 
preocupante, pois isto já havia sido previsto na fase de análise do 
investimento. 

No exemplo da loja de camisetas, as contas a receber seriam 
divididas pelo total do ativo e expressas como 11,2% (R$6.509/ 
R$58.242). 
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•	 Análise	de	indicadores

O retorno sobre capitais próprios (ROE%) é um indicador, pois relaciona duas 
contas distintas das demonstrações financeiras. Existe um grande número de 
indicadores e sistemas de análise.

O método Dupont é um sistema de análise muito útil, pois demonstra como a 
margem líquida, o giro dos ativos e a utilização do capital de terceiros interagem 
para determinar o ROE (%). A fórmula básica está no exemplo a seguir.

A primeira parte da equação decompõe o retorno sobre o ativo total (ROA %) 
em dois indicadores: margem líquida (ROS %) e giro do ativo total. O aumento 
do ROS (%) e do giro do ativo total contribui positivamente para o retorno sobre 
o ativo total (ROA %). O gestor financeiro deve analisar a composição desses 
indicadores de forma a identificar oportunidades de melhorá-los. 

A segunda componente da equação descreve o impacto da utilização de capital 
de terceiros para a lucratividade do acionista – retorno sobre os capitais próprios 
(ROE %).

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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FLUXO DE CAIXA

A disponibilidade de caixa para conduzir as operações tende a ser uma 
preocupação central do empresário, principalmente nas pequenas e médias 
empresas brasileiras, em que o acesso barato a fontes de financiamento é 
restrito.

O orçamento e o demonstrativo de fluxo de caixa têm o objetivo de assegurar 
que há disponibilidade de caixa a todo momento para manter as operações nos 
níveis esperados e identificar com antecipação eventuais superávits ou déficits 
de caixa para tomada de decisões em tempo hábil. 

A lógica do ciclo de controle é a mesma do sistema orçamental explicado 
anteriormente. Devido à elevada volatilidade dos movimentos de caixa, porém, 
a periodicidade do orçamento de caixa tende a ser maior (mensal ou mesmo 
semanal).

O fluxo de caixa deve estar integrado com a gestão orçamental e com os sistemas 
de controle de contas a receber e contas a pagar da empresa. Se as atividades da 
empresa se mantiverem dentro dos níveis previstos no orçamento, as principais 
ferramentas operacionais de gestão de caixa serão a gestão de cobranças, a 
gestão de pagamentos a fornecedores e a gestão de financiamentos.

Figura 15 – Diagrama do fluxo de caixa
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A variação líquida de caixa aqui representada difere substancialmente do lucro 
econômico apresentado na demonstração de resultados. Isto acontece devido 
aos ajustes efetuados na demonstração de resultados – que não têm impacto 
no caixa, mas são necessários para calcular o lucro econômico. Um exemplo 
desses ajustes é a depreciação, que contribui para reduzir o lucro do exercício, 
mas não tem impacto no caixa. 

Observe também que a terminologia utilizada para as diversas rubricas do fluxo 
de caixa é diferente daquela utilizada na demonstração de resultados. O fluxo 
de caixa não tem nenhuma rubrica denominada vendas, mas possui uma conta 
chamada recebimentos de devedores. Os valores são diferentes, já que nem 
todas as vendas efetuadas durante o ano são recebidas nesse mesmo ano. O 
mesmo raciocínio se aplica a todas as outras contas do fluxo de caixa. Para 
efeito de caixa, só interessam recebimentos e cobranças efetivamente ocorridos 
durante o período.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

O empresário da loja de camisetas decidiu implantar um sistema de 
gestão mensal de caixa integrado com o orçamento.  Apresentamos 
a seguir a consolidação dos fluxos mensais de caixa do negócio 
para o primeiro ano de operações da empresa.
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ESTRATÉGIA E GESTÃO DO DESEMPENHO 

NÃO HÁ JORNADA DE SUCESSO SEM PLANEJAMENTO

Muitos aventureiros realizam viagens sem nenhum planejamento. Apenas 
colocam-se na estrada e pronto. Essa experiência, “sem rumo ou destino”, pode 
parecer bastante interessante sob o ponto de vista de um aventureiro, mas não 
será uma escolha acertada para uma viagem familiar com crianças pequenas.

Uma empresa não pode se portar como um aventureiro. Em sua jornada, o 
empreendedor necessita de planejamento, definindo aonde pretende chegar e 
que caminhos tomar. 

No mundo das organizações, atualmente, a disciplina de estratégia empresarial 
é uma das mais proeminentes da área de gestão, principalmente pela 
possibilidade de oferecer insights 15 poderosos sobre o futuro e a direção do 
negócio. Ao falarmos de estratégia, no entanto, precisamos entender: o que, 
exatamente, constitui a estratégia de uma organização? Quais são as decisões 
que podem ser adequadamente qualificadas como estratégicas?

A estratégia é expressa nas decisões e ações consideradas chave para a 
conformação presente e futura do negócio. A disciplina de estratégia deve 
apresentar um conjunto de critérios que, a priori, possa qualificar tais decisões 
e ações como estratégicas.

Para Krieger (2005), a disciplina de estratégia reúne um conjunto de ferramentas 
e técnicas utilizadas para apoiar o processo de planejamento de uma empresa, 
que observa dois ciclos: um ciclo de curto e médio prazos – portanto, mais 
racional – e um ciclo de longo prazo, mais intuitivo.

A definição adotada por Mintzberg, em diversos trabalhos 16, dá conta de que 
a estratégia pode ser entendida como “um padrão em uma sequência de 
decisões”. Essa definição ressalta dois aspectos interessantes: a importância da 
estratégia, que constitui o padrão na tomada de decisão e nos atos da empresa, 
e a passagem do tempo, caracterizada pela sequência de decisões.

A multiplicidade do uso do conceito de estratégia é significativa. No atual 
cenário de negócios, caracterizado pela rapidez no surgimento e transformação 
de mercados e seus atores e pelas inovações, em especial de base tecnológica, 
não há espaço para uma empresa deixar de elaborar a sua estratégia.

15 A palavra não será traduzida por falta de uma equivalente na língua portuguesa que capture completamente 
o seu sentido. Livremente, poder-se-ia traduzi-la como ideia ou revelação.
16 Mintzberg, 1972 e 1978; Mintzberg & Waters, 1982;, Mintzberg et al., 1986; Mintzberg & McHugh, 
1985.
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ENTENDENDO O TODO

A figura 16 apresenta um conjunto de etapas pelas quais o planejamento pode 
ser realizado.  

Na primeira etapa, é importante que a empresa entenda como está posicionada 
atualmente. “Quais são os meus diferenciais? Estou competindo por custos? 
Meu produto é melhor do que os dos meus concorrentes? Como me diferencio 
da concorrência? Que tipos de mercados quero atender? Meus resultados estão 
compatíveis com a média da indústria?”  Essas são algumas da questões que 
devem pautar o entendimento da situação atual da empresa.

Em seguida, a empresa deve utilizar diversas ferramentas, como as cinco forças 
de Porter, a Matriz SWOT e as matrizes de portfolio, para avaliar o ambiente 
externo e o ambiente interno. Ressalta-se que é muito importante que o 
grupo envolvido no planejamento busque fontes de informações confiáveis e 
esteja antenado ao que acontece no mercado. Podemos citar, por exemplo, a 
participação em feiras e congressos para identificar possíveis tendências de 
mercado; a análise de patentes para identificar possíveis novas tecnologias ou 
a análise dos concorrentes. 

A partir desse entendimento, é importante que a empresa defina as suas 
iniciativas estratégicas. Essa definição pode ter um escopo mais amplo, 
passando pela revisão de seu posicionamento, missão, visão, valores e metas, 
ou pode apenas reforçar o posicionamento atual, com a definição de metas e 
objetivos estratégicos.

Um ponto fundamental é o desdobramento dessas iniciativas estratégicas para 
os diversos níveis da organização. Lembre-se: de nada adianta um planejamento 
bem executado, se as ações que precisam ser implementadas não são claramente 
entendidas por aqueles que serão responsáveis por elas. Desta forma, a adoção 
de uma metodologia estruturada, que permita o desdobramento das metas, a 
definição de responsabilidades claras e mecanismos para acompanhar o seu 
alcance, é tão ou mais importante do que a definição da estratégia.

O passo seguinte é o da implantação, que deve ser fortemente motivado a partir 
de mecanismos claros de incentivo e comunicação intensa e acompanhado com 
indicadores de resultados bem definidos. 

Todo esse processo deve ser avaliado para que possa gerar aprendizado. Várias 
perguntas devem ser feitas o tempo todo: “O que gostaríamos de alcançar e 
conseguimos? O que fizemos certo? Como podemos usar isso novamente a 
nosso favor? O que não conseguimos alcançar? Por quê? O que fizemos de 
errado? Como podemos melhorar na próxima vez?” 

Por fim, cabe destacar que, apesar de apresentadas como uma sequência 
de passos lineares, essas atividades guardam forte relação e interatividade 

Figura 16 – Etapas do planejamento estratégico
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entre si, sendo muito positivo que se voltem alguns passos, quando isso se 
mostrar necessário. Um exemplo é o caso de uma empresa que, ao longo do 
desdobramento de suas metas de produção, percebeu que uma determinada 
linha não seria capaz de suprir as metas de vendas definidas para atingir o 
crescimento desejado. Esse fato fez com que toda a estratégia de crescimento 
fosse repensada e uma nova iniciativa de implantação de unidades foi 
estabelecida. Ou seja, ao longo do processo, é importante que, a cada passo, 
todas as diretrizes definidas anteriormente sejam testadas em relação a sua 
viabilidade e os ajustes necessários sejam realizados. Só assim o processo será 
robusto e o resultado, útil.

A figura 17 relaciona o processo de planejamento estratégico acima descrito 
e as ferramentas apresentadas a seguir. Desta forma, cada empresa poderá 
customizar o seu processo de planejamento a partir das ferramentas que deseja 
usar em cada uma das etapas.

Figura 16 – Etapas do planejamento estratégico
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O PONTO DE PARTIDA: MISSÃO, VISÃO E VALORES

Organizações devem estabelecer um conjunto de decisões estratégicas para 
pautar suas ações e servir de métrica para a avaliação de seu sucesso. Esse 
conjunto é composto de:

•	 Uma	visão	para	o	futuro

•	 Uma	missão	que	define	o	que	a	organização	fará

•	 Valores	que	dão	forma	a	suas	ações

Neste sentido, as decisões estratégicas representam um acordo sobre o propósito 
(missão), sobre a bússola interna que norteará as ações (valores) e sobre suas 
aspirações quanto aos resultados futuros (visão).
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MISSÃO

A declaração de missão é uma descrição breve, geralmente com uma ou duas 
frases, que define a razão de ser da organização. A missão deve refletir o propósito 
fundamental da entidade, sobretudo o que ela fornece aos clientes e demais 
partes interessadas. A declaração de missão deve informar aos executivos e 
empregados o objetivo geral para cuja realização eles atuam como equipe na 
organização.

Neste sentido, a missão é também uma descrição precisa do que uma organização 
faz. Ela deve ser uma definição do porquê da existência da organização.

Atualmente, é muito comum vermos declarações de missões extensas, com 
palavras da moda no mundo de negócios, mas que não dizem nada a respeito 
da razão de ser da organização, e muito menos servem para direcioná-la no 
sentido de seus resultados. Um quadro interessante do cartunista Dilbert mostra 
um gerador genérico de missões, com o seguinte resultado: 

“Nós existimos para construir de forma profissional relacionamentos de 
longo prazo e alto impacto, de modo que possamos empreender de maneira 
sinérgica, alavancando todos os resultados e entregáveis para continuarmos 
competitivos no mundo de amanhã”. 

Será que isso é tão diferente assim do que temos visto por aí?

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Uma declaração de missão deve ser direta e sucinta. Vamos pegar 
como referência o caso do Google:

“Organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las 
acessíveis e úteis para todos”

Você consegue pensar em alguma das iniciativas do Google que 
não esteja diretamente relacionada a essa declaração de missão? 
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Visão da Amazon:

“Ser a companhia mais centrada no cliente da Terra; construir um 
lugar onde pessoas podem encontrar e descobrir qualquer coisa 
que elas possam querer comprar on-line.”

Visão da Disney:

“Fazer as pessoas felizes”

Visão da Cacau Show:

“Ser a maior rede de lojas de chocolates finos do país, especializada 
na distribuição de alimentos premium, proporcionando uma 
experiência de valor aos consumidores”.

VISÃO

A visão é uma declaração sobre a o que a sua organização quer se tornar. 
Ela deve ressoar em todos os membros da organização e ajudá-los a se sentir 
orgulhosos, motivados e parte de algo maior que eles mesmos. Uma visão deve 
estender as capacidades da organização e a sua autoimagem. Ela dá forma e 
direção ao futuro da organização.
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VALORES

Valores são posturas e comportamentos considerados importantes. Representam 
as mais altas prioridades e direcionadores da organização e seus indivíduos. 
Declarações de valores são baseadas em características particulares que definem 
como as pessoas devem se comportar na organização e como a organização 
valoriza os clientes, fornecedores e a comunidade com os quais se relaciona.

Declarações de valores descrevem ações que são a personificação viva 
dos valores que existem entre a maioria das pessoas que pertencem àquela 
organização. Organizações efetivas devem identificar e desenvolver um conjunto 
claro, conciso e compartilhado de valores, crenças e prioridades que direcionem 
as ações dos indivíduos.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Valores da Gerdau (2006)
•	 Clientes	satisfeitos;
•	 Pessoas	realizadas;
•	 Qualidade	diferenciada;
•	 Tecnologia	atualizada;
•	 Seriedade	com	todos	os	públicos;
•	 Segurança	e	solidez;
•	 Lucro	como	medida	de	desempenho.

Valores Spolleto (2010)
•	 Foco	nas	pessoas;
•	 Aprimorar	e	inovar;
•	 Respeito	à	concorrência;
•	 Manter	a	qualidade	dos	produtos	e	serviços;
•	 Valorizar	as	relações;
•	 Geração	de	riquezas	(lucro);
•	 O	jogo	nunca	está	ganho.
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A ANÁLISE INTERNA E EXTERNA

Antes de apresentarmos conceitos e ferramentas sobre a análise interna e 
externa da organização, é importante lembrarmos o exercício de construção do 
modelo de negócio, apresentado no capítulo 2. Esse modelo deve ser o ponto 
de partida de sua análise.

Para uma análise, são necessários três componentes: modelo + medição + 
gerenciamento (Pagliuso et. al., 2010). Assim, além das técnicas de análise 
(medição) a seguir apresentadas, uma eficiente análise deve contar com um 
gerenciamento “sério” (rigor nas análises e coleta de informações) e um confiável 
modelo de partida (a modelagem de negócio de sua organização).
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AS CINCO FORÇAS DE PORTER 

As cinco forças de Porter são uma das ferramentas mais utilizadas para a 
análise estratégica. Elas são baseadas em uma avaliação da atratividade de 
uma indústria a partir do entendimento de como atuam cinco forças: a rivalidade 
entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha dos 
compradores, o poder de barganha dos fornecedores e a ameaça de produtos ou 
serviços substitutos. 

Para facilitar a aplicação do método das cinco forças de Porter, algumas questões 
para discussão de cada uma das forças podem ser formuladas.

Figura 18 – As cinco forças de Porter

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Concorrência na indústria:
•	 Qual	o	número	e	o	tamanho	dos	concorrentes	na	indústria?
•	 Qual	o	tamanho	e	a	tendência	de	crescimento	da	indústria?
•	 Qual	é	a	 lógica	de	custos	 fixos	e	variáveis	na	composição	
dos custos da indústria?
•	 Quais	são	o	escopo	e	a	variedade	de	produtos	disponíveis?
•	 Como	é	a	lógica	de	diferenciação	na	indústria?

Entrantes potenciais:
•	 Existem	barreiras	à	entrada?
•	 Existem	fatores	geográficos?
•	 Qual	 é	 a	 resistência	 dos	 titulares	 da	 indústria	 a	 uma	
entrada?
•	 Quais	os	canais	disponíveis	ao	mercado?	



84 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 5

Poder de barganha dos compradores:
•	 Como	se	dá	a	escolha	do	cliente?
•	 Quais	são	o	tamanho	e	o	número	dos	compradores?
•	 Qual	 o	 custo	 de	 troca?	 Qual	 a	 frequência	 com	 que	 isso	
ocorre?
•	 Qual	a	importância	do	produto/serviço?
•	 Quais	os	volumes	comprados?	

Poder de barganha dos fornecedores:
•	 Qual	a	importância	da	reputação	do	fornecedor?
•	 Qual	a	cobertura	geográfica?
•	 Qual	o	nível	de	qualidade	exigido?
•	 Como	é	a	lógica	de	relacionamento	com	os	clientes?
•	 Como	se	dá	o	processo	de	compra	e	negociação?	

Ameaças de produtos substitutos:
•	 Quais	as	alternativas,	seus	preços	e	qualidade?
•	 Quais	as	mudanças	de	distribuição	do	mercado?
•	 Quais	as	tendências	e	modismos?
•	 Quais	os	efeitos	da	legislação?	

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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ANÁLISE DE FORÇAS E FRAQUEZAS: MÉTODO SWOT

A ferramenta SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 17) 
sugere que uma determinada firma obtém vantagem competitiva por meio da 
implementação de estratégias que explorem suas forças internas e respondam 
a oportunidades do ambiente, ao mesmo tempo em que neutralizam ameaças 
externas e evitam fraquezas internas. 

O processo inclui a análise do ambiente – a busca de ameaças e oportunidades 
no ambiente de negócio (fatores externos) – e a análise organizacional – a 
avaliação das forças e fraquezas da organização (fatores internos). A figura 19 
ilustra este framework.

17 Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

Figura 19 – Análise SWOT

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Levantamento das forças:
•	 Quais	são	os	nossos	ativos	mais	importantes?
•	 O	que	é	mais	forte	no	nosso	time?	Como	nos	diferenciamos?
•	 O	que	oferecemos	ao	mercado	que	nos	torna	diferentes	dos	
demais concorrentes? Quais os nossos principais diferenciais?
•	 Quais	são	os	nossos	recursos	mais	relevantes?	Quais	deles	
são exclusivos?
•	 Nossa	base	de	clientes	é	diferenciada?	Temos	clientes	que	
os concorrentes não possuem?
•	 Quais	 as	 nossas	 competências	 de	 mercado	 que	 os	
concorrentes não têm?
•	 Quais	são	nossas	outras	forças?	Em	que	somos	realmente	
bons? 

Levantamento	das	fraquezas:
•	 O	que	poderia	ser	melhorado	na	nossa	organização?
•	 Em	que	áreas	nossos	competidores	estão	na	frente?
•	 Quais	as	competências	e	recursos	que	estão	faltando?
•	 Temos	problemas	financeiros?
•	 Temos	uma	base	ampla	de	clientes	e	fornecedores?	Estamos	
muito dependentes?
•	 Quais	 são	 nossas	 outras	 fraquezas?	 Em	 que	 precisamos	
claramente melhorar? 
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Levantamento das oportunidades:
•	 Quais	as	tendências	que	vemos	em	nossa	indústria?
•	 Quais	 tendências	 globais	 podem	 impactar	 na	 nossa	
indústria?
•	 Quais	 as	 mudanças	 em	 curso	 que	 podem	 nos	 trazer	
oportunidades?
•	 Que	outras	oportunidades	enxergamos?	

Levantamento das ameaças:
•	 Quais	são	os	principais	obstáculos	que	enfrentamos?
•	 O	que	os	competidores	estão	fazendo	e	nós	não?
•	 Quais	 os	 desafios	 que	 podem	 ser	 transformados	 em	
oportunidades?
•	 Quais	 forças	 econômicas	 externas	 estão	 afetando	 nossa	
atuação?
•	 Que	outras	ameaças	conseguimos	enxergar?

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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ANÁLISE INTERNA: AS COMPETÊNCIAS CENTRAIS E A VISÃO BASEADA 
EM RECURSOS (VBR)

É suficiente dizer que, apesar das divergências quanto à origem deste conceito, a 
premissa da VBR é que as empresas diferem entre si em um aspecto fundamental: 
seu agrupamento de recursos, que é conformado de forma particular e única 
para cada uma delas. A empresa é produto de sua história, e suas opções 
efetivas de futuro são condicionadas pela configuração do estoque de recursos 
que ela acumulou ao longo do tempo. 

Os recursos de uma empresa, de acordo com a literatura da VBR, podem ser 
de três tipos: ativos tangíveis (ativos visíveis, como máquinas, instalações etc), 
ativos intangíveis (incluem marca, cultura, conhecimento tecnológico etc.) e 
capacitações organizacionais. 

Uma observação mais profunda cabe ao último tipo de ativos citados: as 
capacitações organizacionais, de acordo com Proença (1999), são as habilidades 
específicas da organização como um todo ou de suas partes. Essas habilidades 
se originam de complexas combinações de ativos, pessoas e processos das 
organizações. Segundo o autor, esses são recursos-chave na determinação das 
vantagens competitivas das empresas. 

Deve-se fazer, neste ponto, uma distinção teórica entre capacitações individuais 
e capacitações organizacionais. Tal elucidação é proporcionada por Levinthal 
(2000):

A noção de capacitações organizacionais, como distinta das capacitações 
individuais, está intimamente relacionada com as complementaridades 
existentes no nível organizacional. Como Nelson & Winter (1982) sugerem, 
para que uma capacitação seja vista como uma capacitação organizacional, 
em oposição a uma habilidade individual, esta precisa envolver ações coletivas. 
Mais precisamente, o conceito dos autores de rotinas organizacionais reflete 
uma série de respostas padronizadas a estímulos por parte de um conjunto 
de atores de dentro da organização.

Collis & Montgomery (1997) identificam que a razão que torna um recurso 
mais valioso que outro para uma determinada empresa é a interseção de três 
critérios: demanda, escassez e apropriabilidade. 

Figura 20 - Área de Criação de Valor
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De acordo com os autores, o valor é criado na interseção desses três critérios. 
Em primeiro lugar, tem-se a demanda perante um recurso. O valor de um 
recurso está diretamente ligado à capacidade que ele tem de atender alguma 
necessidade de mercado, a um custo aceitável.

Em segundo lugar, precisa-se examinar a escassez do recurso. Quanto mais 
difícil for para a concorrência reproduzir ou replicar um recurso, ou seja, quanto 
mais único e inimitável ele for, mais contribuirá para a vantagem competitiva 
da empresa. 

O terceiro critério é o de apropriabilidade das rendas geradas por um determinado 
recurso. Esse critério mede a capacidade que a empresa tem de se apropriar 
dos lucros ou rendimentos produzidos por um determinado recurso. Os casos 
de utilização de recursos de fornecedores ou parceiros, como nas relações de 
outsourcing, podem constituir um risco.

Vale destacar também que, no âmbito da estratégia corporativa, a VBR tornou-
se notória por propor que cada companhia teria um conjunto de competências 
centrais (core competencies), que seriam diretamente responsáveis pela 
vantagem competitiva. 

O entendimento das competências centrais e dos recursos responsáveis pela 
vantagem competitiva pode permitir que as empresas explorem novos negócios e 
fontes de receita. Podemos citar o caso da Souza Cruz, que, por ter desenvolvido 
uma competência logística para entregar cigarros em uma ampla rede de pontos 
de venda, como bares e bancas de jornais, hoje presta serviços de logística para 
parceiros como companhias telefônicas, para entrega de cartões telefônicos. 
Portanto, é importante que você se pergunte:

•	 Quais	 as	 minhas	 competências	 centrais?	 Posso	 explorá-las	 de	 outra	
forma? Estou explorando ao máximo o meu potencial?

•	 Quais	 competências	 não	 são	 centrais	 ao	 meu	 negócio?	 Posso	 obtê-
las por menor custo e em melhor qualidade a partir de um parceiro ou da 
terceirização?
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ANÁLISE DE PORTFOLIO DE PRODUTOS/NEGÓCIOS: A MATRIZ BCG

A matriz BCG é um método desenvolvido pelo Boston Consulting Group, uma 
das principais consultorias do mundo, muito utilizado para avaliar portfolio de 
produtos e/ou negócios. 

A matriz BCG está baseada na ideia de ciclo de vida do produto. Pressupõe que, 
para garantir a criação de valor de longo prazo, uma empresa deve possuir tanto 
produtos com alta taxa de crescimento quanto produtos que não tenham tanto 
potencial futuro, mas que gerem um forte caixa no curto prazo, normalmente 
financiando os produtos de potencial futuro. Dessa forma, gerir o portfolio de 
produtos ao longo do tempo passa a ser uma importante tarefa estratégica. 

A matriz está estruturada em duas dimensões: a taxa de crescimento do mercado 
e a posição relativa no mercado (p.ex. market share), cada uma podendo ser 
alta ou baixa, o que resulta em quatro quadrantes. Quanto maior a taxa de 
crescimento e a posição relativa, melhor para a empresa. 

Posicionando os produtos na matriz, podemos classificá-los nos quatro 
quadrantes, conforme a figura 21 e as definições a seguir.

Estrelas: 
É a combinação de um mercado de alto crescimento e uma forte posição da 
empresa. Estes produtos normalmente usam grande quantidade de recursos 
para financiar o grande crescimento, mas, por serem líderes em seus mercados, 
também geram uma grande quantidade de caixa. Normalmente, o saldo líquido 
é positivo, mas, se necessário, é importante realizar os investimentos para 
garantir uma boa fatia de mercado, pois estes produtos serão as futuras vacas 
leiteiras da empresa.

Vacas Leiteiras:
É a combinação de um mercado de baixo crescimento e uma forte posição da 
empresa. Estes produtos normalmente não exigem forte investimento, uma vez 
que o crescimento do mercado é baixo, e possuem uma geração de receita 
muito alta, em função da posição forte da empresa. Estes são os produtos que 
mais geram lucros para a empresa, devendo ser utilizados para financiar a 
criação das futuras vacas leiteiras.

Figura 21 – Matriz BCG
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Cachorros:
É a combinação de um mercado de baixo crescimento e uma baixa posição 
da empresa. Estes produtos devem ser minimizados e liquidados. É comum 
que as empresas tentem realizar planos para virar o jogo e transformá-los em 
vacas leiteiras, mas deve-se ter muito cuidado com este tipo de iniciativa, pois 
normalmente exigem investimentos muito altos. 

Interrogações:
É a combinação de mercados de alto crescimento com uma baixa posição 
da empresa. Esta é a pior combinação, pois exige um forte investimento, em 
função do crescimento do mercado, mas gera pouca receita, em função da baixa 
posição da empresa. A empresa tem duas opções nesta situação: ou investir 
fortemente para transformá-lo em uma estrela ou não investir nada e ordenhar 
toda a  receita possível.
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ANÁLISE DE PORTFOLIO: MATRIZ GE

Outra ferramenta bastante usada para avaliar o portfolio de produtos é a Matriz 
General Eletric, desenvolvida pela McKinsey e Co., uma das principais empresas 
de consultoria do mundo. Esta matriz busca avaliar o portfolio da empresa a 
partir das forças e da atratividade de mercado de cada um dos seus produtos e 
serviços. A figura 22 ilustra este framework.

Dentre os fatores que afetam a atratividade do mercado, podemos destacar:
•	 O	tamanho	do	mercado
•	 A	taxa	de	crescimento	do	mercado
•	 A	tendência	dos	preços	no	mercado
•	 A	intensidade	da	competição
•	 Os	riscos	na	indústria

Dentre os fatores que afetam a força do negócio, podemos destacar:
•	 A	força	da	marca
•	 O	tamanho	do	mercado	já	conquistado
•	 A	lealdade	do	cliente
•	 A	superioridade	do	produto	em	relação	aos	dos	concorrentes
•	 A	vantagem	de	custo	em	relação	aos	concorrentes
•	 A	exclusividade	(p.ex.	uma	patente)
•	 A	capacidade	de	distribuição	(p.ex.	disponibilidade	de	canais,	vantagens	
logísticas)

Esta ferramenta permite avaliar seu portfolio de produtos e identificar tanto os 
produtos que devem receber maior atenção no seu plano estratégico, como gaps 
que precisam ser tratados por iniciativas estratégicas específicas.

Figura 22 – Matriz GE
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PLANEJANDO A ESTRATÉGIA

Para Porter (1998), a estratégia diz respeito ao posicionamento da empresa no 
ambiente competitivo. Estratégia deve ser entendida como o caminho no qual 
os esforços serão direcionados. 

Para o autor, a variável determinante da lucratividade de uma organização é a 
sua posição diante da estrutura da indústria em que ela se encontra. Por isso, a 
decisão do posicionamento é essencialmente estratégica.

A essência da formulação estratégica é lidar com a competição. (...) A 
competição em uma indústria está enraizada na sua economia subjacente, 
e forças competitivas existem e são maiores que os combatentes específicos 
de uma indústria. Consumidores, fornecedores, entrantes potenciais e 
produtos substitutos são todos competidores que podem ser mais ou menos 
proeminentes ou ativos dependendo da indústria. (...) Conhecimento destas 
forças subjacentes às pressões competitivas provê a base para a agenda 
estratégica de ação (Porter, 1998, p. 75).

As estratégias de uma empresa tornam-se a base para orientar todos os esforços 
prioritários de uma organização. Uma MPE que busca posições competitivas 
sustentáveis por meio de inovações precisa formular estratégias condizentes 
com essa visualização, a fim de direcionar corretamente seus esforços.
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O PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Um ponto importante sobre o planejamento estratégico é que nunca se deve 
entendê-lo como algo pontual, realizado em um determinado momento no ano. 
O pensamento estratégico deve estar entranhado na organização, questionando 
se as premissas sob as quais o direcionamento atual foi traçado continuam 
válidas e constantemente avaliando o ambiente dinâmico a sua volta.

Outra interessante perspectiva é apresentada por Mintzberg (1978), que formula 
a ideia do processo estratégico, ou seja, a dinâmica pela qual a estratégia se 
materializa. Esse processo, ilustrado na figura 23, é caracterizado por uma 
estratégia pretendida, ou seja, o resultado de um processo de reflexão no 
qual um plano foi traçado. Por diversos motivos, que podem variar desde a 
falta de entendimento da organização até a mudança do contexto externo, a 
estratégia que a empresa efetivamente realiza normalmente é diferente daquela 
pretendida, tendo componentes que não foram realizados e componentes não 
planejados que emergiram. O entendimento desse ciclo não deve ser encarado 
como um problema, mas como uma oportunidade de aprendizado estratégico a 
ser incorporado nos ciclos seguintes de planejamento. 

Entender a característica dinâmica do processo estratégico é fundamental para 
um gestor nos dias de hoje. 

 

Além do entendimento do processo da estratégia, vale a pena destacar que 
pode ser útil ao gestor entender como pode se dar o processo de planejamento 
estratégico. Ou seja, os passos pelos quais uma organização vai refletir sobre 
sua estratégia, definir o conjunto de iniciativas para alcançá-la, implementar 
essas ações e continuamente avaliá-las, aprendendo com isso.

Figura 23 – Processo Estratégico
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O	MÉTODO	BALANCED	SCORECARD	(BSC):	Desdobrando	e	Acompanhando	
a	Execução	da	Estratégia

Esta metodologia apregoa que, para cada uma das perspectivas estratégicas de 
um negócio (financeira, processos internos, clientes, aprendizado e inovação), 
é necessário estabelecer objetivos e metas, que terão seus resultados avaliados 
em função de indicadores. De acordo com seus criadores, Kaplan e Norton 
(2000), “O balanced scorecard (BSC) é basicamente um mecanismo para a 
implementação da estratégia, não para sua formulação [...] ele oferecerá um 
mecanismo valioso para a tradução dessa estratégia em objetivos, medidas e 
metas específicas.” Os objetivos estratégicos de uma empresa são atingidos 
quando a alta direção é capaz de difundir uma visão comum e induzir ações 
relevantes para se atingir o sucesso empresarial. O BSC integra os três grupos de 
ações que conduzem a esse fim – estratégicas, operacionais e organizacionais –, 
estabelecendo um processo estruturado para a criação de medidas adequadas 
e objetivos em todos os níveis, possibilitando a integração entre esses grupos 
de ações e garantindo o alinhamento de toda a organização. 1Portanto, é um 
processo que envolve toda a organização e exige que todas as partes funcionem 
muito bem, já que o mau funcionamento de qualquer uma das partes pode 
comprometer o funcionamento de todo o resto.

Também o BSC constitui um efetivo processo de aprendizado, uma vez que 
integra: (i) uma estrutura estratégica compartilhada, que comunica a estratégia 
e permite que cada participante possa ver sua contribuição para a realização da 
estratégia global; (ii) um processo de feedback que coleta dados de desempenho 
sobre a estratégia e permite formular hipóteses sobre inter-relacionamentos entre 
os objetivos e iniciativas estratégicas a serem testadas; e (iii) um processo de 
solução de problemas em equipe, que realiza análises, aprende sobre os dados 
de desempenho e, então, adapta a estratégia, de acordo com o aparecimento de 
novas condições e assuntos a serem analisados. 

Essa metodologia permite que se traduzam as estratégias e missão da empresa 
em metas e indicadores específicos. Os objetivos e medidas do BSC focalizam 
o desempenho organizacional sob quatro perspectivas integradas: cliente, 
financeira, aprendizado e crescimento e processos internos. 

Figura 24: O balanced scorecard como sistema de gestão Financeira 
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As medidas financeiras demonstram as consequências econômicas imediatas 
de ações consumadas. Kaplan e Norton (2000) afirmam que “os indicadores de 
desempenho financeiro mostram se a implementação e a execução da estratégia 
da empresa estão contribuindo para a melhoria dos resultados”. Os objetivos 
financeiros podem diferir consideravelmente em cada fase do ciclo de vida de 
uma empresa, representam metas de longo prazo e buscam gerar retornos acima 
do capital investido na unidade de negócio. O BSC permite tornar os objetivos 
financeiros explícitos, além de possibilitar ajustes entre unidades de diferentes 
negócios e de diferentes fases de seus ciclos de vida e crescimento.  

Clientes
Sabe-se que a missão de muitas empresas hoje é se concentrar nos clientes. Um 
desejo comum entre as empresas está apontado na declaração da missão. Uma 
declaração de missão típica, nos dias de hoje, é: “Ser considerada a primeira no 
fornecimento, ou na capacidade de agregar valor aos clientes”. De acordo com o 
BSC, o enquadramento do interesse dos clientes tende a ser dividido em quatro 
categorias: prazo, qualidade, desempenho e serviços, e custo, com medidas 
distintas para cada uma delas.

Assim, a dependência em relação aos clientes para a elaboração e definição 
de alguns indicadores de desempenho obriga a empresa a encarar com muita 
seriedade o seu desempenho através dos olhos dos clientes.

Isso significa que a perspectiva do cliente dá ao executivo uma ideia clara de 
seus segmentos-alvo (tanto de clientes como de negócios), dispondo de um 
conjunto de medidas essenciais: participação, retenção, captação, satisfação 
e lucratividade. E também representa metas para as operações, logística, 
marketing e desenvolvimento de produtos e serviços da empresa.

Processos Internos
As atividades internas devem estar direcionadas para o atendimento voltado 
para os clientes. Afinal, o desempenho excelente do ponto de vista do cliente 
decorre de processos, decisões e ações em todo o âmbito da organização.

No balanced scorecard, objetivos e medidas para a perspectiva dos processos 
internos derivam de estratégias explícitas voltadas para o atendimento às 
expectativas dos acionistas e clientes-alvo.

Aprendizado e crescimento
A quarta e última perspectiva do BSC está relacionada com o desenvolvimento dos 
objetivos e medidas para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional.

A capacidade de lançar novos produtos, agregar mais valor para os clientes e 
melhorar continuamente a sua eficiência operacional faz com que a empresa 
seja capaz de ingressar em novos mercados e de aumentar suas receitas e 
margens, ou seja, crescer e então aumentar o valor para os acionistas.

A inter-relação entre as perspectivas não é determinada de forma aleatória, mas 
sim com base em relações de causa e efeito. A importância dessas relações é 
enfatizada por Kaplan e Norton (1997):

A ênfase na construção de relações de causa e efeito no scorecard gera um 
raciocínio sistêmico dinâmico, permitindo que os indivíduos nos diversos 
setores da organização compreendam como as peças se encaixam, como o 
seu papel influencia o papel de outras pessoas, além de facilitar a definição 
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dos vetores de desempenho e as iniciativas correlatas que não apenas medem 
a mudança, como também a alimentam.

Além de garantir o desdobramento da estratégia formulada, o BSC pode ser 
utilizado como um instrumento para mensuração de desempenho que indique a 
realidade da empresa, mostrando onde devemos competir, que clientes devemos 
conquistar, o que precisamos fazer para gerar valor aos clientes e acionistas e, 
acima de tudo, como podemos identificar e interagir para o crescimento e o 
aprendizado das pessoas que compõem a organização.

Tais perspectivas se inter-relacionam e um mesmo indicador pode medir 
objetivos e metas distintas de perspectivas diferentes. 

O BSC não é apenas um simples conjunto de medidores financeiros e não 
financeiros. Ele procura conectar e comunicar as estratégias da organização. 
O BSC trata do conhecimento, das habilidades e dos sistemas de que os 
empregados necessitam para inovar e construir capacidades estratégicas, 
bem como de eficiências que agreguem valor à organização, o que pode vir 
a posicionar melhor a empresa no ambiente competitivo. Desta forma, a 
implantação de um conjunto de indicadores de desempenho bem formulados e 
conectados à estratégia é um importante instrumento para que se possa ter o 
controle dos rumos da empresa e, em especial, aprender com a execução, para 
que os próximos ciclos de planejamento sejam aprimorados.
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MEDINDO A JORNADA

Imagine um motorista que não se preocupa com a velocidade. Velocímetro, para 
ele, é algo desnecessário, um adereço no painel. Imagine, ainda, um gestor que 
não planeja. Controlar seria tarefa descabida e medir, futilidade.

A construção e a aplicação de indicadores resultam da necessidade de planejar e 
controlar ações e resultados. Sua utilização é orientada pelas visões e percepções 
do gestor, pois não se mede o que não se quer gerenciar. Os indicadores 
de desempenho auxiliam a mensurar e acompanhar o desenvolvimento 
operacional, identificando  os pontos críticos da organização e os processos 
que devem receber maior atenção dos gestores para a obtenção dos resultados 
esperados, sejam eles operacionais ou financeiros. Qualquer programa de ação 
que vise a melhorias no desempenho da organização, nos âmbitos interno ou 
externo, requer o acompanhamento de suas atividades-chave, para avaliação 
dos resultados e aprimoramento dos esforços. Assim, os indicadores devem 
não apenas medir os desempenhos operacionais e financeiros, mas também 
mensurar a percepção dos clientes sobre os serviços da empresa e a percepção 
do próprio mercado.

Com a mensuração dos resultados financeiros, operacionais e daqueles que são 
importantes para o cliente, é possível identificar quais devem ser os pontos de 
atuação da empresa para seu crescimento, ou seja, a partir dos indicadores e do 
alcance ou não de suas metas, pode-se direcionar os esforços para os itens que 
são considerados mais críticos e que necessitam de melhoria. A organização 
passa a ter a base para utilizar a ferramenta PDCA (Plan, Do, Check, Analisys), 
um dos conceitos mais basais de competitividade, qualidade e excelência da 
gestão moderna. A figura 25 apresenta uma das visões interpretativas do ciclo 
PDCA.

O uso de indicadores capacita a empresa para a medição e avaliação do 
desempenho de sua gestão e de seus negócios. Para que os indicadores sirvam 
realmente como base para a melhoria do desempenho da empresa no futuro, no 
entanto, é preciso avaliar sua real necessidade e a forma como serão coletados, 
processados e analisados. Na gestão de pequenas empresas, são indicadores 
importantes: os índices, as taxas, os parâmetros e as porcentagens.

Figura 25 – Ciclo PDCA
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•	 Índices  Resultado do encadeamento de variações percentuais ao longo 
do tempo. Os números-índices são bastante utilizados porque facilitam o 
cálculo de variações percentuais acumuladas entre determinados períodos do 
tempo. Geralmente, o primeiro período a ser acompanhado tem base igual a 
100 e os demais são medidos em função da variação percentual obtida no 
mês seguinte em relação ao número-índice do mês anterior. 
•	 Taxa  A taxa indica uma relação entre duas medidas. Pode ser 
definida por meio de dois números das mesmas unidades, resultando em 
uma quantidade adimensional (por exemplo: 1 em cada 10 pessoas), ou por 
duas medidas diferentes, com unidades diferentes (por exemplo, “metros por 
segundo”, utilizada na velocidade). 
•	 Parâmetro  Característica ou variável, geralmente desconhecida, que 
permite definir ou comparar algo. 
•	 Porcentagem  Um percentual descreve quantas peças existem fora de 
cem peças de uma coisa particular. 

Os indicadores podem ser apresentados por meio de dados absolutos, dados 
relativos, tabelas e gráficos.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Índices:
Suponha que você tenha fixado uma tarifa de R$ 500,00 por 
tonelada de seu produto para seu cliente em janeiro de 2009. O 
preço de R$ 500,00 será a base 100 do índice. Se, em fevereiro 
de 2009, seus custos aumentarem 1,5% e, em março, 1%, 
os números-índices serão: Fevereiro = 100 + (1,5 x 100) = 
101,50. Março = 101,50 + (1% x 101,50) = 102,52

Porcentagem:
Se houver 60% das pessoas em um teatro com os olhos 
castanhos, podemos entender esse resultado afirmando que para 
cada 100 pessoas no teatro, 60 delas têm olhos castanhos.

Parâmetros:
A média da população é um parâmetro muitas vezes usado para 
indicar o valor de uma quantidade.

Taxas:
Um exemplo é a taxa de crescimento de mercado, fixada em 
1,5%.



99Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 5

OS MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO
IMPLANTAÇÃO DOS INDICADORES

A implantação dos indicadores pressupõe a sua definição e, para tanto, é 
necessário que sejam enumerados exaustivamente os indicadores que medirão 
os resultados de cada objetivo atrelado à estratégia da empresa. Não é viável 
e eficaz a utilização de todos os indicadores enumerados. A escolha deve ser 
feita em função do quanto eles podem acrescentar à análise do resultado e do 
desempenho da estratégia e da empresa como um todo.

Sem indicadores, é quase impossível avaliar o desempenho de uma organização 
e identificar seus pontos fracos, possibilitando a sua correção.  Por isso, oferecer 
dicas para os executivos que começam a implementar seu próprio conjunto de 
indicadores é muito importante, para auxiliá-los a não cometer alguns erros.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

1. Procure medir os indicadores dentro do mesmo período de 
tempo. 

2. O tipo e a eficiência dos indicadores dependem da 
necessidade e do conhecimento disponível dentro da empresa.

3. Reveja constantemente seus indicadores, de modo a 
desenvolver e trabalhar apenas com indicadores adequados à 
empresa. Indicadores incapazes de especificar ou direcionar as 
ações e correções a serem feitas devem ser eliminados.

4. Desenvolva relações (correlações) entre os indicadores
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OS INDICADORES DE INOVAÇÃO

O desafio para as empresas que procuram melhorar sua capacidade de gerar 
crescimento por meio da inovação é que as métricas utilizadas nesta área podem 
conduzi-las na direção errada. Mesmo que as empresas selecionem as métricas 
certas, muitas vezes falham ao amarrar as métricas críticas em promoção e 
remuneração – e não entendem por que as pessoas não fazem da inovação uma 
prioridade elevada.

Para resolver essas questões, descrevemos a seguir as principais armadilhas de 
medição. Aplicar métricas de inovação não é uma tarefa fácil, porque a inovação 
é uma atividade complexa e difusa. As empresas devem estar conscientes das 
três armadilhas de medição 18: 
•	 Ter	um	número	muito	reduzido	de	métricas  Muitas empresas se fixam 
em uma única métrica de inovação. Algumas, por exemplo, tentam calcular 
o retorno sobre suas atividades de inovação. Embora essa métrica possa 
ser bastante útil, isso pode levar as empresas, inadvertidamente, a priorizar 
mercados mensuráveis, em detrimento de mercados de maior potencial, 
porém mais difíceis de medir. 
•	 Métricas	que	convergem	em	direção	a	atividades	de	baixo	risco  Implícita 
ou explicitamente, muitas métricas incentivam as empresas a focar muito em 
inovações sustentáveis, que prometem melhores retornos incrementais. Essas 
inovações incrementais não são ruins, mas são ineficientes para empresas 
que buscam criar um crescimento substancial.
•	 Viés	para	a	entrada	mais	a	saída	 Finalmente, o objetivo dos esforços 
de qualquer empresa inovadora é a criação de crescimento rentável. Empresas 
que analisam apenas métricas relacionadas à entrada correm o risco de ter 
recursos de trabalho interessantes, mas, em última análise, projetos de baixo 
impacto. 

As patentes, por sua vez, podem ser uma fonte de vantagem competitiva, mas, 
por si sós, não querem dizer nada. Não se esqueça de que existe uma diferença 
entre inovação e invenção. Dessa forma, os indicadores de inovação de saída 
são muito importantes para a avaliação.

18 Anthony; Johnson et al.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Indicadores	 de	 Desempenho	 de	 Resultados	 Econômicos	
(Perspectiva Financeira) 
•	 Dívida	onerosa	(R$)
•	 Lucro	operacional	(R$)
•	 Despesas	financeiras	(R$)
•	 Receita	bruta	de	vendas	(R$)
•	 Lucro	líquido	(R$)
•	 Distribuição	de	lucros	na	forma	de	dividendos	(R$)
•	 Taxa	de	retorno	de	investimento	(Nº)
•	 Ponto	de	equilíbrio	(R$)
•	 Custo	operacional/Faturamento	(R$)
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Indicadores	de	Desempenho	de	Captação	de	Recursos	(Perspectiva	
Financeira)
•	 Montante	captado	com	instituições	de	fomento	(R$)
•	 Montante	de	investimento	próprio	(R$)
•	 Montante	captado	em	bancos	(R$)
•	 Montante	captado	com	ações	emitidas	(R$)
•	 Montante	captado	com	outras	fontes	(R$)
•	 Montante	captado	com	angels	(R$)
•	 Montante	captado	de	instituições	de	capital	de	risco	(R$)	

Indicadores	de	Desempenho	de	Inovação	(Perspectiva	Aprendizado	
e Crescimento)
•	 Patentes	solicitadas	(Nº)	
•	 Patentes	concedidas	(Nº)
•	 Registros	pedidos	(Nº)
•	 Investimento	em	inovação	(R$)
•	 Recursos	humanos	com	foco	em	inovação	(Nº)
•	 Intensidade	tecnológica	(Investimento	em	P&D/Valor		
 Adicionado)
•	 Inovações	de	produto	ou	processo	introduzidas	no	mercado		
 (Nº)
•	 Receita	de	vendas	com	novos	produtos	(R$)
•	 Vendas	de	produtos	inovadores	sobre	as	vendas	totais	(%)	

Indicadores	 de	 Desempenho	 de	 Aprendizado	 e	 Pessoas	
(Perspectiva Aprendizado e Crescimento)
•	 Índice	de	satisfação	do	colaborador	(%)
•	 Doutores	ou	doutorandos	na	equipe	(Nº)
•	 Investimentos	em	P&D	–	considerar	custo	oportunidade	de		
 treinamento e desenvolvimento (R$)
•	 Índice	de	clima	organizacional	(%)
•	 Graduandos	na	equipe	(Nº)
•	 Graduados	na	equipe	(Nº)
•	 Mestres	ou	mestrandos	na	equipe	(Nº)
•	 Contratados	no	período	(Nº)
•	 Dispensados	no	período	(Nº.)
•	 Total	de	colaboradores	ao	término	do	período	(Nº)

Indicadores	de	Desempenho	de	Produto	 (Perspectiva	Processos	
Internos)
•	 Faturamento	total	do	produto	no	período	(R$)
•	 Margem	de	contribuição	média	do	produto	(R$)
•	 Produtos	vendidos	no	período	(Nº)
•	 Preço	da	empresa/Preço	da	concorrência	(Nº)

Indicadores	de	Desempenho	de	Marketing	(Perspectiva	Clientes	
e Mercado)
•	 Propostas	em	negociação	ao	término	do	período	(Nº)
•	 Propostas	emitidas	no	período	(Nº)
•	 Propostas	fechadas	no	período	(Nº)
•	 Propostas	negadas	ou	canceladas	(Nº)
•	 Novos	negócios	com	novos	clientes	(Nº)
•	 Novos	negócios	com	clientes	pré-existentes	(Nº)

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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GESTÃO DE DESEMPENHO E A GESTÃO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

A palavra “risco” é entendida como possibilidade de “algo não dar certo”, mas 
seu conceito atual envolve a quantificação e a qualificação da incerteza, tanto 
no que diz respeito às “perdas” como aos “ganhos”, com relação ao rumo dos 
acontecimentos planejados tanto por indivíduos quanto por organizações.

Quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros 
projetam pontes, empresários abrem seus negócios e políticos concorrem a 
cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável. Contudo, suas ações revelam 
que o risco não precisa ser hoje tão temido: administrá-lo tornou-se sinônimo 
de desafio e oportunidade (Bernstein, 1996) 

O risco está diretamente ligado a qualquer atividade na vida pessoal, profissional 
ou nas organizações, e pode envolver perdas, bem como oportunidades. É o 
que acontece, por exemplo, na área financeira, onde a relação risco-retorno 
indica que, quanto maior o nível de risco aceito, maior o retorno esperado dos 
investimentos. 

Empreender significa buscar um retorno econômico-financeiro adequado ao 
nível de risco associado à atividade. Ou seja, o risco é inerente à atividade 
de negócios, na qual a consciência do risco e a capacidade de administrá-
lo, aliadas à disposição de correr riscos e de tomar decisões, são elementos-
chave. Assumir riscos diferencia empresas líderes, mas também pode levá-las a 
estrondosos fracassos. O resultado das iniciativas de negócios revela que o risco 
pode ser gerenciado a fim de subsidiar os administradores de uma empresa 
na tomada de decisão, visando alcançar objetivos e metas dentro do prazo, do 
custo e das condições pré-estabelecidas.

A aplicação do conceito de risco no contexto empresarial requer a definição de 
indicadores de desempenho (geração de fluxo de caixa, valor de mercado, lucro, 
reclamações de clientes, quebras operacionais, fraudes, entre outros) associados 
à variação dos resultados em torno de uma média. As possibilidades, tanto de 
ganho como de perda, são oriundas do contexto em que cada organização atua 
e podem ter causas de natureza externa (ambiente competitivo, regulatório, 
financeiro) ou interna (diferencial tecnológico, controles, capacitações, conduta).

O modelo de gerenciamento de risco em empresas é um instrumento de 
tomada de decisão da alta administração que visa melhorar o desempenho da 
organização pela identificação de oportunidades de ganhos e de redução de 
probabilidade e/ou impacto de perdas, indo além do cumprimento de demandas 
regulatórias.
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O MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

A implantação de um modelo de gerenciamento de risco tem como objetivo permitir 
que a alta administração e demais gestores da empresa lidem eficientemente 
com a incerteza, buscando um balanceamento entre desempenho, retorno e 
riscos associados.

A seguir são apresentados exemplos de benefícios que podem ser alcançados a 
partir da implantação do modelo:

•	 Transparência,	 a	 partir	 da	 informação	 aos	 investidores	 e	 ao	 público	
em geral sobre os riscos aos quais a organização está sujeita, as políticas 
adotadas para sua mitigação, bem como a eficácia alcançada;

•	 Melhoria	dos	padrões	de	governança,	mediante	a	apresentação	do	perfil	
de riscos adotado, em consonância com o posicionamento dos acionistas e a 
cultura da empresa, além da introdução de uniformidade conceitual em todos 
os seus níveis, com seu conselho de administração e acionistas;

•	 Preservação	 e	 aumento	 do	 valor	 da	 empresa,	mediante	 a	 redução	 da	
probabilidade e/ou impacto de eventos de perda, combinada com a diminuição 
de custos de capital que resulta da menor percepção de risco por parte de 
financiadores e seguradoras e do mercado em geral.

Além dos benefícios listados acima, a implementação de um modelo de 
gerenciamento de risco eficaz apresenta ainda vários outros resultados positivos 
para a organização:

•	 Desenho	de	processos	claros	para	identificar,	monitorar	e	mitigar	os	riscos	
relevantes;

•	 Aprimoramento	 das	 ferramentas	 de	 controles	 internos	 (sistemas	 de	
controles) para medir, monitorar e gerir os riscos;

•	 Melhoria	da	comunicação	entre	as	áreas	da	organização;

•	 Identificação	e	priorização	dos	riscos	relevantes;

•	 Definição	de	uma	metodologia	robusta	para	mensurar	e	priorizar	riscos;

•	 Definição	 e	 implementação	 do	 modelo	 de	 governança	 para	 gerir	 a	
exposição (fóruns de decisão, políticas e processos e definição de alçadas);

•	 Identificação	de	competências	para	antecipar	riscos	relevantes	e,	se	for	o	
caso, mitigá-los após uma análise custo-benefício;

•	 Melhor	entendimento	do	posicionamento	competitivo	da	organização;

•	 Promoção	de	transparência	para	os	stakeholders,	em	relação	aos	fatores	
que possam valorizar ou prejudicar a organização.

Em resumo, o gerenciamento de risco preserva e agrega valor econômico à 
empresa, contribuindo fundamentalmente para a realização de seus objetivos 
e metas de desempenho, representando mais do que um mero conjunto de 
procedimentos e políticas de controle. Além disso, facilita a adequação da 
organização aos requerimentos legais e regulatórios, fatores críticos para sua 
perenidade.
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ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO DE RISCO

Para implantar um modelo de gerenciamento de risco e promover sua cultura numa 
empresa, deve-se elaborar uma arquitetura cuja concepção e implementação 
sejam capazes de trazer inúmeros benefícios para a organização, tais como:
•	 Aderência	dos	processos	internos	ao	perfil	de	riscos	estabelecido	pela	alta	
administração da organização (ou conselho de administração); 
•	 Clareza	quanto	às	regras	para	gerir	a	exposição;
•	 Endereçamento	 de	 lacunas	 de	 capacitação	 de	 pessoas,	 processos	 e	
sistemas;
•	 Implementação	de	sistemas	de	controles	eficazes.

Pode-se dividir a formulação da arquitetura para gerenciamento de risco em 
cinco dimensões distintas, que devem girar em torno e se condicionar aos 
objetivos estratégicos e metas de desempenho da empresa. 

Abaixo, são apresentadas as questões que devem ser abordadas com referência 
aos objetivos e metas e em cada uma das dimensões da arquitetura de risco 
identificadas:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Objetivos	estratégicos	e	metas	de	desempenho
•	 Os	 objetivos	 estratégicos	 e	 metas	 de	 desempenho	 estão	
definidos, comprometidos e gerenciados?
•	 A	gestão	dos	objetivos	e	das	metas	estratégicas	norteia	as	
prioridades dos riscos, seus respectivos controles e dos demais 
componentes da arquitetura de risco?
•	 As	mudanças	no	ambiente	de	negócios	são	antecipadamente	
gerenciadas em termos de objetivos, metas, riscos e controles?

Governança e Gerenciamento de Risco
•	 Quais	são	os	fóruns	de	decisão	envolvidos?
•	 Quais	são	os	papéis	e	responsabilidades	desses	fóruns?
•	 Qual	é	a	composição	desses	fóruns?
•	 Quais	são	as	alçadas?
•	 Quais	são	as	políticas	necessárias	para	tomada	de	decisão	
ágil e eficaz?

Sistemas de Controle
•	 Existem	controles	adequados	para	mensurar	a	exposição?
•	 Os	 relatórios	 gerenciais	 facilitam	 a	 identificação,	
monitoramento e mitigação dos riscos?
•	 Os	 sistemas	 de	 TI	 (Tecnologia	 da	 Informação)	 são	
adequados?

Processos	Críticos 
•	 Quais	são	os	macroprocessos	identificados	como	relevantes	
na fase de levantamento dos riscos?
•	 Quais	são	os	princípios	que	irão	nortear	eventual	redesenho	
dos processos?
•	 Qual	é	o	mecanismo	para	se	descontinuar	e/ou	criar	processos	
novos a partir da implantação do modelo de gerenciamento de 
risco?
•	 Quais	são	as	ações	críticas	para	mitigar	os	riscos	relevantes?
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Organização e Pessoas
•	 Existem	as	capacitações	necessárias?	Quais	são	as	lacunas?	
Como endereçá-las?
•	 O	 modelo	 organizacional	 facilita	 a	 identificação,	
monitoramento e mitigação dos riscos relevantes?
•	 Como	está	sendo	tratada	a	questão	da	sucessão	de	postos/
pessoas-chave na organização?

Comunicação
•	 Há	comunicação	adequada	com	os	colaboradores?
•	 Existe	 uniformidade	 conceitual	 quanto	 ao	 modelo	 de	
gerenciamento de risco?
•	 O	 perfil	 de	 riscos	 e	 seus	 benefícios	 estão	 devidamente	
comunicados para a organização?
•	 Há	um	claro	alinhamento	entre	o	perfil	de	riscos	e	os	valores	
e cultura corporativa?
•	 As	responsabilidades	e	direitos	decisórios	estão	devidamente	
explicitados e comunicados?
•	 Há	comunicação	adequada	com	os	stakeholders	externos?

Vale ressaltar que existem várias alternativas para a construção de uma 
estrutura de gerenciamento de riscos e cada empresa deverá desenhar aquela 
mais adequada ao seu perfil. Observa-se, no entanto, a tendência pela criação 
de uma unidade responsável por esta nova função. O gerenciamento dos riscos 
de um determinado processo é uma atividade a ser atribuída aos gestores 
desse processo, cabendo à unidade executiva responsável pelo gerenciamento 
de risco integrar e orientar os vários esforços, bem como interagir com a alta 
administração. 

Através do gerenciamento de risco, a empresa pode limitar os eventuais prejuízos 
financeiros causados por operações de negócio malsucedidas. Ele é essencial 
para identificar as coisas que poderiam dar errado no negócio e avaliar o custo 
financeiro de tais eventos para a empresa. O empreendedor deve procurar 
reduzir, ou evitar, a exposição financeira causada por esses eventos. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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MARKETING EMPREENDEDOR

O QUE É MARKETING?

A palavra “marketing” é usada com bastante frequência, mas, muitas vezes, de 
maneira equivocada. Existem muitas definições para o conceito de marketing. 
Em essência, pode-se dizer que marketing representa a parte das atividades do 
negócio voltada para os clientes – atuais e potenciais. Assim, são atividades 
relacionadas ao marketing de um empreendimento:

1. Entender as necessidades do mercado;
2. Desenvolver produtos e serviços que tenham valor para uma parcela (ou 
segmento) desse mercado;
3. Tornar esses produtos e/ou serviços acessíveis aos potenciais clientes a 
um preço percebido como justo;
4. Comunicar-se com esses clientes de maneira efetiva. 

O objetivo primordial da atividade de marketing é atrair, satisfazer e manter 
clientes, oferecendo algo que chamamos de “proposta única de valor”. Queremos 
que nosso produto e/ou serviço seja percebido como único por um ou mais 
grupos de consumidores que escolhemos atender.

É possível que você esteja pensando que agora não é mais possível utilizar 
o exemplo lúdico da jornada. Mas imagine uma viagem com sua família. É 
necessário entender a necessidade de todos da família em relação à viagem, 
verificando a proposta de valor que ela representa para cada um. Caso contrário, 
a viagem será empolgante para uns e desinteressante para outros. 

 Mas o que é uma proposta única de valor? É algo que oferecemos e que, na 
percepção do cliente, é diferente de tudo mais que existe no mercado. Cabe uma 
lembrança neste momento: alem da necessidade de que a proposta única de 
valor seja percebida pelo cliente, é fundamental para o sucesso da organização 
que ela esteja alinhada ao modelo de negócio e estratégias da organização. 
Algumas organizações tiveram insucesso em determinados produtos que, 
apesar de percebidos pelos clientes com propostas diferenciadas de valor, não 
conquistaram continuidade, por estarem desalinhados em relação ao modelo de 
negócio da organização e/ou suas estratégias.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

O sucesso desse negócio, que começou pequeno, deve-se à sua capacidade 
de oferecer ao mercado (os usuários da internet) um serviço altamente 
valioso e único, que é a ajuda – rápida, simples e gratuita – na busca 
de informações na grande rede. Se olharmos para a sua missão, que é 
“organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las acessíveis e 
úteis para todos”, vemos que a empresa orienta suas estratégias e ações 
a partir dessa definição clara e simples do que seu negócio representa, 
sempre a partir da perspectiva do cliente. 

Exemplo Salão de beleza de bairro
Para alguns moradores desse bairro, o salão pode oferecer uma proposta 
única de valor. Como? Tendo um conjunto de serviços percebido como 
único, o que pode incluir, por exemplo, um bom corte de cabelo, a um 
preço acessível, com o conforto da proximidade de casa e profissionais que 
já conhecem os gostos e preferências desses consumidores. Quem mais 
pode oferecer isso?
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Dentre as muitas definições de marketing encontradas nos livros e demais fontes 
de referência sobre o tema, três, em seu conjunto, configuram uma boa visão 
dos assuntos tratados neste capítulo. Para Theodore Levitt (1988), marketing é 
simplesmente criar e manter clientes. Com essa definição, o autor evidencia que, 
além de buscar clientes para nosso negócio, também precisamos nos preocupar 
em mantê-los pelo tempo em que essa relação for lucrativa e interessante para 
ambas as partes.

Outra forma de se pensar o conceito de marketing é, como propõem Rocha & 
Christensen (1999), olhando a relação entre oferta de bens e serviços por parte 
das empresas e a demanda, ou procura, pelos consumidores. Nessa perspectiva, 
o marketing pode ser entendido como o conjunto de ações da empresa que 
visam promover o ajuste entre o que é ofertado e aquilo que os consumidores 
desejam. A definição deixa claro que conhecer as necessidades e desejos dos 
consumidores é parte essencial das atividades de marketing, assim como todos 
os esforços voltados ao seu atendimento. 

Por fim, a American Marketing Association define o conceito como “a atividade, 
conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e 
comercializar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e 
a sociedade como um todo” (AMA, 2007). Essa conceituação, mais abrangente, 
além de evidenciar a importância do tema, deixa claro que o marketing está 
cada vez mais presente no dia a dia de cada um de nós. 

Podemos ainda definir marketing a partir da contestação dos principais 
equívocos relacionados ao tema. Marketing não é, por exemplo, sinônimo de 
propaganda. Em outras palavras, marketing é muito mais que simplesmente fazer 
propaganda, ou seja, criar meios para se comunicar com o mercado potencial, 
com o objetivo de atrair clientes para um negócio. Apesar de importante, a 
propaganda é apenas parte do processo, muito mais abrangente, que busca 
satisfazer as necessidades e os desejos de um grupo de clientes (o mercado-
alvo), por meio da oferta de produtos e/ou serviços percebidos como valiosos 
para esse grupo. 

Marketing também não é sinônimo de vendas. É óbvio que, quanto mais 
vendemos, melhor para o nosso negócio. Mas satisfazer necessidades e desejos 
é muito mais do que apenas passar adiante um produto ou serviço em troca de 
dinheiro.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Um exemplo simples pode ajudar a esclarecer essa diferença
Imagine que um empreendedor, a quem chamaremos de Sr. Alves, cria um 
produto de má qualidade e resolve mascarar suas inadequações, recorrendo 
a uma comunicação atraente ou a uma embalagem criativa. 
Fazendo isso, ele pode vender alguns itens para os primeiros clientes 
incautos. Mas o que pode acontecer depois? Os clientes logo perceberão 
terem sido ludibriados e, provavelmente, nunca mais voltarão a comprar 
do Sr. Alves. 
Além disso, clientes insatisfeitos são muito bons em falar mal de produtos 
que lhes trazem insatisfação. Com o passar do tempo, portanto, é bem 
possível que haja cada vez menos clientes desinformados a enganar. As 
vendas começarão a cair. 
Apesar do bom trabalho de propaganda e vendas, o Sr. Alves terá 
desenvolvido uma péssima ação de marketing. Tanto a oferta de valor para 
o cliente como a retenção de clientes – que fazem parte do conceito de 
marketing – terão sido deixadas de lado.
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SATISFAZENDO AS NECESSIDADES DE SEUS CLIENTES

Até aqui ficou claro que o marketing se preocupa com a satisfação dos clientes. 
Mas o que é satisfazer as necessidades e desejos dos clientes? Para responder a 
essa pergunta, precisamos recorrer ao conceito de valor. E, para entender o que 
é valor, precisamos fazer outra pergunta: o que os clientes buscam ao adquirir 
um produto ou serviço? Defendemos a ideia de que eles compram resultados, 
ou a satisfação de uma necessidade ou desejo. 

Desta forma, produtos e serviços são parte importante do conceito de marketing, 
mas não a única. O que de fato compramos é algo que nos traga resultados 
efetivos, que atenda às nossas expectativas e desejos e pelo qual estamos 
dispostos a pagar mais do que custa para quem fornece. A isto chamamos valor, 
que pode ser representado por meio da equação abaixo:

De forma simples, portanto, o valor que o cliente aufere na compra de um bem 
corresponde aos benefícios percebidos com a aquisição menos os custos – que 
envolvem não apenas o preço pago, mas também outros custos da transação, 
como o tempo de espera para a entrega do produto e eventuais dificuldades no 
processo de compra, que podem reduzir o valor total percebido.

No caso específico de serviços, a equação de valor do cliente, conforme proposta 
por Heskett, Sasser & Schlesinger (2002), é definida pelos resultados obtidos 
com o serviço mais a qualidade dos processos para sua oferta e entrega, tudo 
isso dividido pelo preço mais o custo de acesso a esse resultado, conforme 
mostrado na figura 27.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Quando vamos a um restaurante fast-food, estamos em busca de uma 
refeição rápida. Quando vamos a um restaurante luxuoso, por sua vez, 
queremos conforto e uma refeição requintada. 

Em ambos os casos, o restaurante vende alimentos prontos. Mas o resultado 
que esperamos em cada uma dessas situações é claramente diferente. Ou 
seja: estamos em busca de valores diferentes. No caso do fast-food, se nossa 
expectativa de rapidez não for atendida, teremos um resultado frustrado, 
independentemente do sabor e da qualidade do produto consumido.

 Figura 26 – Equação de valor para o cliente

Figura 27– Equação de valor em serviços
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

A equação de valor em serviços pode ser ilustrada com o caso de um 
cinema. Para o cliente, o valor desse serviço será definido pelo resultado 
(algumas horas de entretenimento), somado à qualidade percebida durante 
a prestação do serviço, o que pode envolver assistir ao filme comendo uma 
boa pipoca, numa poltrona confortável e com o ar-condicionado numa 
temperatura agradável. 

No denominador da equação, entram o preço pago pela sessão de cinema 
mais os custos de acesso, que podem incluir fila de espera para a compra 
do ingresso, fila para a compra da pipoca, eventuais dificuldades de 
estacionamento etc.

Quanto maior o valor percebido pelo cliente, maior será sua satisfação com 
o produto ou serviço e maior será, portanto, a possibilidade de que volte a 
comprar com a empresa. Assim, trabalha-se não apenas a atração, mas também 
a retenção de clientes.
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A GESTÃO DO MARKETING DE UM EMPREENDIMENTO

Para que possamos entregar uma proposta de valor, de forma a atrair clientes, 
satisfazer seus desejos e necessidades e mantê-los leais e satisfeitos, é 
importante o desempenho de diversas atividades que, em seu conjunto, formam 
o que chamamos de administração ou gestão de marketing. Podemos entender a 
administração de marketing como “a análise, o planejamento, a implementação 
e o controle de programas desenvolvidos para criar, construir e manter trocas 
benéficas com compradores-alvo, para que sejam alcançados os objetivos 
organizacionais” (Kotler & Armstrong). 

As atividades e ferramentas envolvidas nesse trabalho de gestão são apresentadas 
na figura 28.

Vamos salientar, em cada uma das etapas, as integrações com os demais temas 
de gestão de nossa estrutura-base para o modelo de gestão. Mas cabe, de 
forma global, um alerta entre a ligação da figura acima com os demais assuntos 
abordados neste livro.

Inicialmente, é fundamental a ligação entre a gestão do marketing e sua 
integração com o modelo de negócio da organização. Como mencionamos 
anteriormente, o sucesso de uma proposta de valor somente pode ser traduzido 
em sucesso para a organização se ela estiver ajustada ao modelo de negócio da 
organização.

Etapa 1 – Avaliando o mercado e a empresa
Na primeira etapa, realiza-se a análise do mercado (análise externa), por meio 
da qual são identificadas oportunidades de atuação, e das potencialidades, 
recursos e limitações da empresa (análise interna). 

Essa análise deve ser incorporada na construção do SWOT 19.  As forças e 
fraquezas representam capacidades ou limitações da organização em termos 
da oferta em linha com o que se tem de melhor a oferecer ao mercado. As 
oportunidades e ameaças decorrem dos movimentos existentes dentro do 
mercado, relacionados a mudanças culturais, posicionamento dos concorrentes 
etc. 

Etapa 2 – Focalizando o mercado de atuação
De posse dessas análises, devemos partir para a segunda etapa do processo, 
composta de três atividades: (a) definição das ofertas, que significa decidir com 
19 Para maior detalhamento da análise SWOT, ver capítulo 5 (Estratégia e Gestão do Desempenho).

Figura 28 – A gestão de marketing. Adaptado de Rocha & Christensen (1999)
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que produtos e serviços a empresa atuará no mercado; (b) seleção do grupo-alvo, 
ou seja, definição dos segmentos de clientes que procuraremos alcançar com a 
oferta definida no item anterior; e, por fim, (c) avaliação da concorrência, que 
envolve analisar como atuam os concorrentes diretos e indiretos dos produtos e 
serviços que a empresa pretende oferecer.

Uma integração é percebida neste momento. A identificação dos produtos e 
serviços a serem ofertados, realizada nesta etapa, deve ser ponto de partida 
para a modelagem e gerenciamento dos processos 20. Os processos são os meios 
pelos quais os produtos e serviços a serem ofertados devem ser construídos e a 
proposta única de valor, alcançada.  

Com relação especificamente ao conjunto de consumidores potenciais de nossos 
produtos, é importante que façamos um trabalho de segmentação, que pode 
ser mais ou menos sofisticado, dependendo da disponibilidade de recursos. 
Por segmento entendemos um subconjunto do mercado total, composto por 
consumidores relativamente semelhantes entre si e diferentes dos demais 
segmentos. A divisão do mercado em segmentos faz sentido na medida em 
que diferentes segmentos terão diferentes necessidades e desejos em relação a 
determinados produtos. Ao optar por um ou mais segmentos, a empresa pode 
desenhar sua oferta de forma mais alinhada às suas expectativas. 

Existem várias formas de dividir o mercado em segmentos, atividade a que 
chamamos de segmentação de mercado. As principais são:
•	 segmentação	geográfica	–	divisão	do	mercado	em	regiões	geograficamente	
distintas, tais como bairros, cidades e estados;
•	 segmentação	demográfica	–	envolve	variáveis	como	sexo,	idade,	ocupação,	
renda, raça, religião etc.;
•	 segmentação	psicográfica	–	mais	complexa,	divide	o	mercado	em	grupos	
com base em seu estilo de vida ou características de personalidade. Só faz 
sentido se pessoas de diferentes segmentos tiverem expectativas de padrões 
de compra efetivamente diferenciados em relação a nosso produto ou serviço, 
e se for possível não apenas identificá-las e classificá-las nesses segmentos, 
como também atingi-las com nossas ferramentas de marketing de forma 
diferenciada. 

20 Ver capítulo 7 (Gestão de Processos).

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Uma rede de farmácias de manipulação pode, como exemplo de 
segmentação geográfica, abrir filiais em diferentes bairros, com o objetivo 
de atender clientes de cada um desses bairros e arredores. Pode, inclusive, 
oferecer produtos e serviços diferenciados se os consumidores dessas áreas 
tiverem perfis e necessidades diferentes, o que é bem possível.

Um salão de beleza pode se especializar no atendimento a crianças, 
adultos ou idosos, homens ou mulheres, num exemplo de segmentação 
demográfica. O Instituto Beleza Natural, por exemplo, vem conseguindo 
um grande sucesso ao se focar num segmento específico do mercado – 
as mulheres que possuem cabelos crespos ou ondulados –, oferecendo 
tratamentos voltados especialmente para esses tipos de cabelo.
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A segmentação psicográfica, por sua complexidade e abrangência de informações, 
normalmente exige a realização de um trabalho de pesquisa de marketing e 
envolve o uso de um ferramental estatístico sofisticado. Existem diversas 
empresas de pesquisa de marketing, algumas delas com ampla experiência 
nessa área, mas a amplitude do trabalho pode tornar seus custos proibitivos 
para empresas ainda pequenas. Utilizando critérios mais simples, como o 
geográfico ou o demográfico, podemos desenvolver uma solução “caseira” de 
segmentação, se houver um bom conhecimento do mercado consumidor do 
produto ou serviço com o qual iremos trabalhar.

Etapa 3 – Posicionando o Produto
A partir dessas escolhas, a empresa deve definir o posicionamento de seu 
produto ou serviço, o que corresponde à etapa 3 da figura 28. O conceito de 
posicionamento é muito importante para qualquer empreendedor que queira 
competir no mercado em condições favoráveis. Por posicionamento entendemos 
a forma como o mercado percebe aquilo que ofereceremos. Se o posicionamento 
não é claro ou não aponta para benefícios percebidos como importantes, o 
consumidor não verá valor no produto ou serviço e, por conta disso, é pouco 
provável que se interesse em comprá-lo. O trabalho de posicionamento envolve, 
portanto, a criação de uma imagem favorável do produto ou serviço na mente 
de seus potenciais clientes. 

É fundamental, ainda, que a empresa procure identificar como os demais 
concorrentes são percebidos pelos consumidores. É muito mais fácil ocupar um 
espaço vazio na mente do consumidor do que posicionar seu produto ou marca 
num espaço já ocupado por um concorrente.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Um exemplo de segmentação psicográfica é retirado de Rocha & Christensen 
(1999) e diz respeito a jovens consumidores de itens de vestuário:

Integrados - são mais inseguros e buscam marcas de maior prestígio;

Independentes - têm espírito crítico, são politicamente engajados e 
despreocupados em relação à moda;

Conservadores - buscam a padronização grupal na forma de vestir;

Contestadores - hedonistas, querem se diferenciar por meio das roupas 
que vestem;

Modernos - gostam de experimentar novidades e se preocupam com status 
e sofisticação ao se vestir.

Que imagem vem à sua mente ao ler a palavra “Brastemp”? 

Para muitos, Brastemp é sinônimo de qualidade, e isso foi conseguido 
graças a um trabalho bem-sucedido de posicionamento dos produtos da 
marca como de alta qualidade. 

O slogan “não é nenhuma Brastemp”, incorporado ao vocabulário de tantos 
brasileiros, dá a dimensão desse sucesso.
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Recentemente, a Pepsi lançou no Brasil a H2OH!, bebida posicionada 
como uma água gaseificada mais saborosa que a água mineral tradicional. 

A empresa poderia ter optado por lançar o produto como um refrigerante, 
mas a ideia de posicioná-lo como água está ligada ao fato de que os 
consumidores buscam uma alimentação cada vez mais natural e saudável, 
o que tem feito os refrigerantes, percebidos como artificiais e pouco 
saudáveis, perderem espaço no mercado, especialmente entre a população 
de maior poder aquisitivo. 

Além do nome e das ações de comunicação, as embalagens também 
contribuem para o posicionamento escolhido, já que o produto não é 
vendido em lata, como os refrigerantes, mas em garrafas de 500 ml e 1,5 
litro, como é comum com as águas minerais. 

Outro aspecto a ressaltar é que, por ter sido o primeiro produto a se 
posicionar dessa forma – como uma água gaseificada mais saborosa – a 
H2OH! obteve uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes 
que vieram depois.

A Importância da informação – um adendo à etapa 3
De forma simplificada, podemos dizer que informação é a ferramenta-chave dos 
processos envolvidos desde a análise de mercado (etapa 1 da figura 28) até o 
posicionamento do produto (etapa 3 da figura 28). Essa percepção corrobora 
nossa estrutura base de gestão (figura 9, no capítulo 3), na qual a gestão 
da informação e do conhecimento é responsável pelo correto tratamento das 
informações necessárias à condução das atividades de gestão. 

É fundamental salientar que as informações aqui necessárias decorrem de 
ferramentas caras e trabalhosas. A gestão dessas informações, preservando-
as e transformando-as em conhecimento, é a forma mais econômica de evitar 
desperdícios. Algumas empresas utilizam o que se chama de sistema de 
informações de marketing (SIM), que significa a coleta, categorização, análise 
e distribuição de informações necessárias à tomada de decisões de marketing 
(Kotler & Armstrong, 2003). 

As pequenas empresas podem não ter condições de criar sistemas sofisticados 
de gerenciamento das informações, mas é possível, com menos recursos, 
criar mecanismos que nos ajudem nessa tarefa de obtenção, análise e uso de 
informações úteis às nossas decisões. 

Em primeiro lugar, podemos fazer uso de informações internas, que podem ser 
sobre os clientes atuais – informações pessoais e de seu relacionamento com a 
empresa (visitas, compras, itens adquiridos etc.) – ou sobre clientes potenciais 
– também com dados pessoais e dos contatos feitos com a empresa (ligações, 
visitas, produtos de interesse etc). Com sistemas e procedimentos simples, é 
possível capturar de forma sistemática informações desse tipo.

Também podemos obter informações sobre a concorrência sem despender muitos 
recursos, por meio de visitas aos pontos de venda, compra, experimentação e 
análise de produtos, ou ainda através de seu website. A força de vendas de nossa 
empresa também pode ser um importante agente para a obtenção de informações 
sobre a concorrência, já que seu trabalho envolve estar constantemente em 
contato com clientes atuais e potenciais, que, possivelmente, também terão tido 
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contato com a força de vendas de concorrentes.

Em seu conjunto, o trabalho de obtenção e análise sistemática dessas 
informações internas e externas envolve o que chamamos de inteligência de 
negócio ou inteligência empresarial, já que nos permite tomar decisões mais 
conscientes e embasadas. 

Etapa 4 – Os Quatro Ps
Tendo mapeado a concorrência e definido um posicionamento único, cabe 
agora desenvolver e implementar ações de marketing que permitirão à empresa 
alcançar o posicionamento esperado, representadas na etapa 4 da figura 28. 
Não podemos esquecer que o posicionamento de nossos produtos e serviços 
está na mente do consumidor, o que significa dizer que não podemos determiná-
lo diretamente. O trabalho de posicionamento, portanto, é feito apenas 
indiretamente, através de um conjunto de ferramentas também conhecido como 
mix de marketing (ou marketing mix, do inglês). Em outras palavras, nosso 
trabalho, enquanto gestores de marketing, envolve manipular o ferramental que 
temos disponível – os chamados quatro Ps do marketing – para tentar alcançar 
o posicionamento definido. 

Essas quatro ferramentas são: produto, preço, praça (distribuição) e promoção 
(comunicação). Para as organizações de serviços, outros três elementos devem 
ser considerados: pessoas, processos e periféricos (physical evidence, ou 
evidência física). Cada uma dessas ferramentas será discutida em detalhe a 
seguir. 

Produto 
Este P representa algo mais que o produto físico ou serviço central que o 
consumidor pretende comprar. Lembrando a discussão precedente sobre valor, 
o P de produto deve ser pensado a partir de todas as necessidades e desejos 
que o bem ou serviço é capaz de satisfazer.

Para facilitar a definição do produto que sua empresa irá oferecer, você pode 
pensá-lo a partir de dois níveis: o produto central, que é o benefício ou necessidade 
principal que está sendo satisfeita, e o produto ampliado, que engloba outros 
componentes ou serviços auxiliares, conforme representa a figura 29. 

Figura 29 – Produto central e produto ampliado
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

O que quer o comprador de um automóvel? Além de se locomover de 
um lugar para o outro (transporte), é possível que ele queira conforto, 
comodidade, segurança ou status. 

E o que busca o frequentador de uma academia de ginástica? 
Condicionamento físico, mas também um espaço para conhecer outras 
pessoas e socializar com os amigos. 

Nos dois casos, pensar o produto significa pensar também sobre os valores 
a ele associados, bem como sobre as necessidades e desejos que o cliente 
busca satisfazer ao adquiri-lo.

Ao produto central – transporte, no caso do automóvel, e condicionamento físico, 
no caso da academia de ginástica – podemos associar componentes ou serviços 
auxiliares, aumentando o valor do produto ampliado. O carro se valoriza com 
a inclusão de itens de segurança e a criação de um design inovador, enquanto 
contribuem para a valorização da academia de ginástica a oferta de um espaço 
de socialização, como uma lanchonete com mesas e cadeiras. 

No caso de um hotel, em que o produto central é a hospedagem, outros serviços 
são usualmente acrescentados com o objetivo de simplificar a vida do cliente 
ou melhorar sua experiência de estadia. A conveniência dos serviços de quarto 
e o restaurante e o conforto do serviço de carregador fazem parte do produto 
ampliado. Quando o produto principal é uma viagem aérea, a ele são agregados 
a reserva de assentos, o serviço de bordo e o manuseio da bagagem. A satisfação 
do cliente com a experiência de voar será determinada por todos esses aspectos 
tomados em seu conjunto.  

Todas as decisões de produto tomadas pela empresa precisam ser – sempre –
orientadas pela perspectiva do cliente. Dessa forma, você deve pensar o produto 
central e o que agregará na formação do produto ampliado levando em conta 
as necessidades e desejos do segmento (ou segmentos) de clientes que quer 
atender.

Preço 
Outra importante ferramenta de marketing é o preço cobrado pelos produtos e/
ou serviços da empresa. Muito mais que uma variável a ser definida a partir dos 
custos de produção e comercialização, o preço deve levar em conta a perspectiva 
do consumidor, já que faz parte da equação de valor do cliente. Para facilitar a 
reflexão sobre este assunto, abaixo estão listadas algumas perguntas que devem 
ser respondidas no sentido de orientar as decisões de precificação 21.
•	 Quanto	o	 consumidor	 está	disposto	a	pagar	pelo	produto	ou	 serviço?	
 A primeira questão a ser considerada é o preço que o consumidor está 
disposto a pagar por nosso produto ou serviço, o que depende do benefício 
percebido e das referências que possui em relação a produtos concorrentes 
ou substitutos. 
•	 Como a demanda reage a variações de preço?  Também é importante 
pensar como o consumidor reage a variações de preço. Vindo da economia, o 
conceito de elasticidade-preço da demanda representa como a demanda por 
um produto reage a oscilações de preço. Se uma variação do preço provoca 
uma grande variação na quantidade demandada, diz-se que o produto possui 

21 Questões semelhantes são apresentadas por Churchill & Peter (2000).
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uma demanda elástica. Quando uma variação de preço praticamente não 
mexe na demanda, diz-se que a demanda é inelástica. Dessa forma, se 
temos um produto ou serviço cuja demanda é inelástica, normalmente em 
função da carência de substitutos, pode ser interessante aumentarmos seu 
preço, levando em consideração, é claro, a equação de valor do cliente. Por 
outro lado, produtos com demanda mais elástica podem ser bons candidatos 
a promoções de preço, se for interessante para a empresa aumentar 
temporariamente suas vendas. 
•	 O	preço	é	usado	como	indicador	da	qualidade	do	produto?  Na falta de 
outros aspectos tangíveis ou frente ao desconhecimento sobre a categoria do 
produto, muitas vezes o preço acaba sendo utilizado pelo consumidor como 
um indicativo de sua qualidade. Este aspecto tende a ser mais comum em 
serviços que no caso de bens físicos, dada sua intangibilidade. 
•	 O	 prestígio	 é	 suficientemente	 importante	 para	 levar	 o	 consumidor	 a	
pagar mais?  Se o prestígio associado ao produto ou serviço é relevante, as 
decisões de preço devem levar esse aspecto em consideração. 
•	 Como	 é	 a	 disponibilidade	 de	 recursos	 do	 consumidor?  Por fim, é 
importante levar em conta a liquidez e a capacidade de pagamento do 
consumidor. Nesse sentido, as condições de pagamento devem ser pensadas 
levando em conta a saúde financeira da empresa, mas também a conveniência 
e a facilidade para o cliente. 

Praça (Distribuição)
O P de praça diz respeito à administração dos canais de distribuição dos 
produtos e serviços da empresa, de forma a torná-los disponíveis aos clientes 
de modo simples e conveniente.

Existem várias formas para tornar sua oferta acessível aos potenciais 
consumidores. Em primeiro lugar, é possível criar um canal de distribuição 
direto entre a empresa e os clientes. Com a internet, esse tipo de distribuição 
tem se tornado cada vez mais comum. Nesses casos, a empresa desenvolve um 
website e lá expõe e vende seus produtos. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Demanda	elástica	x	demanda	inelástica
A gasolina é um exemplo de produto com demanda relativamente inelástica, 
já que muitos proprietários de carros movidos a gasolina continuarão a usá-
los, mesmo com o combustível a um preço maior. Com o advento dos 
carros bicombustível ou flex, no entanto, é esperado que essa demanda se 
torne paulatinamente mais elástica. 

Prestígio
Não seria interessante para um restaurante de luxo, por exemplo, cobrar 
preços muitos baixos por seus pratos, já que seu prestígio pode envolver o 
fato de que só clientes mais abastados têm condições de frequentá-lo.

Disponibilidade de recursos
Uma das principais razões que permitiram às Casas Bahia crescer e se 
consolidar como uma importante cadeia de varejo foi a oferta de planos de 
financiamento bastante agressivos, possibilitando o acesso da população 
de mais baixa renda a diversos produtos antes distantes de sua realidade.
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Também é possível usar canais indiretos, com um ou mais intermediários 
atuando entre as duas pontas – a empresa e o cliente final. Os intermediários 
podem ser redes de varejo ou atacadistas, conforme ilustrado na figura 30.

Uma empresa não precisa necessariamente optar por um desses modelos de 
distribuição. É possível criar um sistema híbrido, como no caso de um fabricante 
de lingerie que comercializa seus produtos pela internet, para satisfazer clientes 
que dão preferência à comodidade da compra em casa, mas também vende a 
varejistas, atendendo ao segmento de clientes que prefere escolher pessoalmente 
seus produtos. Nesses casos, cabe deixar claro para os varejistas a existência 
do canal direto de vendas (pela internet) e cuidar para que os preços praticados 
sejam semelhantes entre os diferentes canais, de forma a não prejudicar seus 
parceiros de vendas.

É importante destacar que a escolha dessas canais de distribuição não é uma 
decisão apenas de marketing, mas uma decisão estratégica. Perceba como é 
importante nosso “pano de fundo”, a integração de conceitos e ferramentas 
gerenciais, sempre espelhada na integração das áreas da empresa. É essa 
atitude que separa uma atuação pontual de uma postura competitiva e voltada 
à inovação.

Promoção (Comunicação)
O P de promoção refere-se a todas as ações de comunicação que têm por objetivo 
promover a oferta da empresa e expor as qualidades que a diferenciam da oferta 
da concorrência. A comunicação dá ao cliente, dessa forma, uma razão para 
comprar o produto ou serviço. Em outras palavras, não basta desenvolver um 
produto de qualidade e torná-lo disponível a um preço percebido como justo. É 
necessário, ainda, mostrar aos clientes potenciais que o produto será capaz de 
satisfazer suas necessidades e/ou desejos. 

O canal de comunicação com os clientes deve ser mantido sempre aberto, 
transmitindo mensagens consistentes a respeito das ofertas da empresa. Isso 
é feito por meio do que chamamos de comunicação integrada de marketing, 
composta pelas seguintes ferramentas, também conhecidas como mix de 
comunicação:

Figura 30 – Canais de Distribuição
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Figura 31 – Mix de Comunicação

Algumas dessas ferramentas são mais acessíveis do que outras aos pequenos 
empreendedores. A propaganda em grandes meios de comunicação, por 
exemplo, é inviável para pequenas e até mesmo médias empresas, dados os altos 
custos envolvidos. Apesar disso, com criatividade é possível encontrar formas 
inovadoras de transmitir sua mensagem a uma ampla gama de consumidores 
potenciais, seja por meio de ações de marketing direto, usando a internet, seja 
por meio da propaganda em mídias mais baratas (como o rádio e algumas 
mídias exteriores), ou ainda usando ferramentas promocionais, tais como ações 
nos pontos de venda, com demonstrações e/ou oferta de amostras do produto, 
ou ainda oferecendo descontos para estimular a compra e a experimentação. 

Os chamados “programas de fidelidade” também são considerados ações 
de promoção e podem ser, em muitos casos, facilmente implementados, 
contribuindo para estimular o consumo dos atuais clientes da empresa, aumentar 
sua satisfação e gerar novas vendas. Pequenos restaurantes e lojas de varejo 
vêm fazendo ações desse tipo com algum sucesso. 

No caso específico de serviços, é muito importante que a comunicação atue na 
formação de expectativas condizentes com a realidade, evitando-se prometer 
mais do que é possível entregar e educando o cliente em relação ao que ele deve 
esperar. Quando o envolvimento do cliente no processo de prestação do serviço 
é significativo, a comunicação deve também enfatizar o seu papel no processo. 
Uma boa orientação em um tratamento médico ou no processo de compra on-
line, por exemplo, pode ser determinante para a satisfação do cliente. 

Em certo sentido, podemos pensar a comunicação de bens físicos e de serviços 
em termos completamente opostos (Shostack, 1977). A comunicação de bens 
físicos normalmente envolve algum tipo de abstração, enquanto a promoção 
de serviços deve, ao contrário, destacar seus aspectos tangíveis. Muitos bens 
físicos possuem poucas diferenças em termos de qualidade, durabilidade 
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e performance e, por essa razão, o uso de abstrações na comunicação tem 
por objetivo diferenciar uma oferta da outra. Mesmo que haja diferenças 
significativas, as abstrações são ainda importantes, porque atuam como 
complemento às qualidades físicas do produto. No caso dos serviços, por outro 
lado, a comunicação deve tangibilizar a oferta, visando simplificar a avaliação 
de qualidade por parte do consumidor. Dessa forma, enquanto o posicionamento 
de bens físicos faz uso de imagens e abstrações, o posicionamento de serviços 
deve procurar destacar suas características tangíveis. 

Etapa 5 – Implementação e Controle
Depois de elencadas as ações de marketing, chegamos à etapa 5, que 
corresponde a implementar e realizar o controle dessas atividades, de forma 
a garantir que tudo seja conduzido conforme o planejado. Em alguns casos, 
durante a implementação das ações de marketing, percebemos a necessidade 
de reavaliar aspectos definidos nas etapas anteriores, o que faz da gestão de 
marketing um processo circular e contínuo, conforme destacado na figura 28. 

Essa circularidade também acontece porque o mercado é dinâmico e precisa ser 
constantemente monitorado. Quando ocorrem mudanças no comportamento dos 
consumidores ou nas ações da concorrência, podem ser necessárias correções 
de rumo.
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O MARKETING DE SERVIÇOS – MAIS TRÊS PS 

As quatro ferramentas abordadas até este ponto dizem respeito ao marketing 
tanto de produtos como de serviços. Os profissionais de marketing de empresas 
de serviços, porém, precisam se preocupar com três outros aspectos, que 
chamamos de pessoas, processos e periféricos 22, conforme veremos a seguir. 

Pessoas
Em serviços, a interação entre funcionários, o próprio cliente e outros 
consumidores pode afetar significativamente a entrega e a percepção de 
qualidade do serviço. Por essa razão, essas pessoas devem ser levadas em 
consideração na administração e no marketing de serviços. O próprio cliente, 
quando participa da prestação do serviço, pode afetar a sua entrega. Além disso, 
a presença de outros consumidores também tem impacto sobre a qualidade 
percebida.

Os funcionários de contato também são decisivos para o resultado do serviço. 
Em alguns casos, o funcionário é o serviço. Por essa razão, nestes casos deve 
ser dada especial atenção à gestão de pessoas 23. Aspectos como seleção, 
treinamento, motivação e autonomia da mão de obra ganham especial 
importância na administração de serviços. 

Processos 
O processo diz respeito aos procedimentos e ao fluxo de atividades necessárias 
para que o serviço seja prestado – e corresponde à qualidade do processo e aos 
custos de acesso que constam na equação de valor do cliente. Ambos terão 
impacto sobre a avaliação que o cliente faz do serviço e sua importância será 
tão mais significativa quanto maior a participação do cliente. Aqui devemos nos 
preocupar com o grau de padronização ou customização que queremos dar ao 
processo e ao uso mais intensivo de pessoas ou de equipamentos. Não existe 
uma forma superior à outra, mas é importante termos em mente que o desenho 
do processo do serviço pode ser utilizado para ressaltar o posicionamento da 
empresa e que diferentes segmentos de consumidores podem ter preferências 
distintas. 

Além disso, nos casos em que o cliente tem participação ativa, é necessário cuidar 
para que ele saiba exatamente o que deve fazer e se sinta confortável durante 
o processo. Lidar com aspectos tecnológicos, por exemplo, pode ser complexo 
para um determinado segmento de clientes (usualmente os mais velhos) e, 
nesse sentido, a empresa deve se preocupar em tornar essa experiência o mais 
simples possível, informando adequadamente o cliente sobre como proceder. 

22 Do inglês, physical evidence. Utilizamos o termo “periféricos” para manter a consistência de palavras 
começadas com a letra P (Oliveira, 2007).
23 Ver capítulo 8 (Gestão de pessoas).

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Uma pessoa pode ficar insatisfeita com seu corte de cabelo se não for 
capaz de explicar corretamente aquilo que deseja, o que faz com que uma 
importante habilidade dos cabeleireiros seja, justamente, a interpretação 
dos desejos de seus clientes. 

Passageiros inconvenientes em aviões, celulares tocando no cinema e 
grupos barulhentos no restaurante são exemplos de como a convivência 
com outros clientes pode afetar negativamente a experiência de um serviço.  



122 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 6

Periféricos	(Evidências	Físicas)
A intangibilidade do serviço torna difícil a avaliação de sua qualidade por parte 
do cliente. Por essa razão, as organizações de serviços precisam fazer uso de 
evidências físicas ou periféricos, que, na ausência de outros aspectos tangíveis, 
serão percebidos pelo consumidor como indicativos de qualidade. Esses 
periféricos incluem todas as representações tangíveis do serviço, tais como a 
aparência dos profissionais, dos equipamentos e das instalações onde o serviço 
é prestado. Quando não existe contato direto do cliente com as instalações da 
empresa, como é o caso de serviços prestados pela internet, ganham importância 
a conveniência e aparência do website.

Assim como ocorre com os processos, as evidências físicas também podem 
contribuir para o posicionamento. Um escritório de advocacia ou uma empresa 
de consultoria, por exemplo, pode se estabelecer num prédio mais luxuoso para 
transmitir a imagem de empresa de qualidade superior, voltada a segmentos 
mais elevados do mercado. 

A figura 32 apresenta um resumo das ferramentas do composto de marketing 
de bens físicos e serviços:

Figura 32 – Composto de Marketing de Bens Físicos e Serviços. Adaptado de Oliveira (2007).
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GESTÃO DE PROCESSOS

POR QUE GERIR PROCESSOS

Alguns empresários possuem a errônea ideia de que inovação e criatividade 
somente sobrevivem em condições caóticas ou desorganizadas. A observação 
das empresas que alcançaram patamares sustentáveis de inovação em termos 
de produtos, processos ou gestão indica que elas possuem seus processos 
claramente definidos e mecanismos estruturais de fomento à inovação. 

Pode-se imaginar que algumas empresas respondem melhor em termos de 
inovação com processos menos rígidos ou padronizados. Mas essa percepção 
não pode, por outro lado, ser confundida com uma regra, levando a crer que 
a padronização de processos é antagônica à inovação. O Fórum Empresarial 
de 2009, desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade, analisou as 
empresas consideradas inovadoras no Brasil, concluindo que o conhecimento 
e a padronização dos processos, se associados a mecanismos de promoção 
à inovação e adaptabilidade, propiciam ambientes de melhoria contínua e 
inovações.

Adicionalmente, é importante lembrar que os consumidores estão cada vez 
mais exigentes, querem exatamente um determinado produto ou serviço, que 
venha ao encontro das suas necessidades e expectativas, no lugar certo, no 
tempo certo, com qualidade e custos compatíveis. Essa vantagem competitiva 
leva à necessidade de se conhecer profundamente a cadeia de valor inerente ao 
seu negócio. 

A cadeia de valor de qualquer empresa pode ser entendida como o conjunto 
de atividades específicas necessárias para se levar um dado produto (bem ou 
serviço) ao cliente. Conhecendo-se bem a cadeia de valor da organização, é 
possível identificar os principais fluxos de processos, de forma a conhecer, 
entender e reestruturar cada atividade para ganhar competitividade em termos 
de tempo, inovação, qualidade e custos. Isso é gestão de processos. 

Em muitos casos, as estratégias voltadas para integração das atividades 
de negócios com foco na agregação de valor conduzem as organizações à 
busca de áreas de competitividade mais sólidas, direcionando-as para novos 
produtos, com novas tecnologias e novos processos. A importância desse tipo 
de estratégia determina maior vantagem competitiva, principalmente por estar 
fundamentada na inovação de processos e de produtos e serviços de acordo 
com as necessidades dos consumidores.
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CADEIA DE VALOR

Precisamos, antes de falar em processos, entender com clareza o que é agregar 
valor e como isso se reflete em uma cadeia de valor. Retornando à proposição 
de modelagem de negócio de Osterwalder (capítulo 2) e à modelagem da gestão 
(capítulo 3) preconizada neste manual, o ponto central de ambas é a agregação 
de valor como suporte à inovação e à definição de processos. 

Valor pode ser entendido como o montante que os compradores estão dispostos 
a pagar por aquilo que uma empresa lhes fornece (Porter, 1989). Para as 
empresas, valor pode ser medido pela receita total. Uma empresa é rentável 
se o valor que ela recebe ultrapassa os custos envolvidos na criação, produção 
e distribuição do produto. Enfim, pode-se dizer que valor agregado é qualquer 
coisa pela qual os consumidores estão dispostos a pagar.

A meta de qualquer postura competitiva é criar valor para os consumidores, 
valor este que exceda os custos envolvidos nas operações das atividades de 
negócio. A análise e a identificação da cadeia valor das atividades da empresa 
têm como finalidade identificar oportunidades de melhoria do desempenho.

A cadeia de valor de qualquer empresa e de qualquer setor pode ser entendida 
como sendo um conjunto de atividades criadoras de valor, desde as fontes de 
matérias-primas básicas, passando por fornecedores de peças e componentes, 
até o produto final, entregue nas mãos do consumidor. 

As atividades formadoras da cadeia de valor são interligadas entre si direta ou 
indiretamente. O estudo da cadeia de valor permite compreender as fontes de 
vantagem competitiva da organização, de modo a dar ênfase a atividades que 
aumentem o valor agregado do seu bem de produção e melhorar ou até eliminar 
as atividades que não acrescentam valor final ao bem.

Observando as definições acima, podemos perceber um casamento eterno e 
feliz a ser construído entre o planejamento estratégico e a gestão dos processos. 
Essa “união feliz” é sustentada pela cadeia de valor da organização. É ela que 
define os direcionamentos estratégicos para aumentar a competitividade e a 
inovação, da mesma forma que orienta o estabelecimento dos processos e das 
atividades que agregam valor aos receptores dos produtos e serviços.

Um método prático utilizado pelas empresas é a tradução dos aspectos de 
competitividade, identificados no planejamento estratégico – por exemplo, pela 
análise das forças competitivas de Porter e nas pesquisas com clientes –, em 
características, claramente expressas, de produto e do valor a ser agregado às 
partes interessadas. Relembre os conceitos e ferramentas citados no capítulo 
5 (“Estratégia e Gestão do Desempenho”) durante a leitura a seguir, pois 
essa integração é essencial para que se construa uma gestão de processos 
fundamentada na geração de valor mais adequada aos clientes e às decisões 
estratégicas da empresa.
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DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES GERADORAS DE VALOR

Para desdobramos o valor a ser agregado na competitividade, estabelecido no 
planejamento estratégico e no marketing empreendedor, é necessário identificar 
as atividades que o geram. 

De forma bem simples, o valor a ser ofertado às partes interessadas, expressos 
claramente em características, é desdobrado em termos dos processos que 
o constroem dentro da organização. Para cada processo, estabelecem-se os 
requisitos a serem contemplados. 

Estabelecidos esses processos, pode-se identificar os outros processos necessários 
para apoiar a existência dos anteriormente identificados. Como consequência, 
a organização terá identificados os principais processos, em termos agregados 
(macro), que produzem o valor ofertado e aqueles que constroem o suporte à 
operação dos demais. 

Estabelecer os processos da organização, mesmo em termos macro, e ajustá-los 
em termos de cadeia de valor, não é tarefa simples. Recomendamos que você 
busque se aprofundar nas metodologias de identificação da cadeia de valor 
quando for atuar em sua MPE.

Uma forma é se colocar no lugar do cliente e fazer a seguinte pergunta: “Estou 
disposto a pagar pelo custo dessa atividade quando for embutida no preço do 
produto?”. Se a resposta for “não”, essa pode ser considerada uma atividade 
que não agrega valor. 

Uma estratégia de produção baseada no correto gerenciamento da cadeia de 
valor pode ser considerada como diferencial competitivo, uma vez que leva em 
consideração todo o processo produtivo, otimizando as atividades que agregam 
valor ao seu bem de produção final e minimizando as atividades não geradoras 
de valor, principalmente as burocráticas.

Existem outros dois pontos de vista para auxiliar a identificar as atividades de 
agregação de valor: deficiência burocrática e excesso de tempo de produção.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Observando a visão da Cacau Show, percebe-se que a cadeia de valor 
da organização baseia-se na oferta de experiências de valor que focam os 
alimentos Premium, mas superam a própria base do alimento. Nesse caso, 
as estratégicas deveriam direcionar esforços para as dimensões de valor 
levantadas junto aos clientes. Igualmente, os processos principais devem 
ser aqueles que impactam essas dimensões.

Voltando à sua organização:
•	 Qual	a	missão	da	organização?
•	 Qual	sua	visão	de	futuro?	
•	 Que	 aspectos	 de	 competitividade	 foram	 identificados	 no	
planejamento estratégico?
•	 Que	valor	define	a	competitividade	de	sua	organização?
•	 Que	estratégias	 foram	definidas	para	conduzir	a	competitividade	
desejada?
•	 Quais	 são	os	principais	processos	e	atividades	que	produzem	o	
valor identificado?
•	 Está	tudo	coerentemente	ajustado?
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Com excesso de burocracia, há dificuldade de transmissão de informações 
intraempresariais, concentração do poder de decisão e grande número de níveis 
de aprovação necessários para que uma determinada operação seja realizada. 

A burocracia excessiva representa atividades que não agregam valor. Por outro 
lado, certo nível de burocracia é necessário para qualquer empresa. Se não 
houvesse burocracia alguma, as empresas não se organizariam, nem teriam o 
controle necessário à sobrevivência no contexto competitivo.

Na cadeia, cada empresa deve poder enxergar o quanto cada uma de suas 
atividades agrega direta ou indiretamente de valor ao produto final. Num contexto 
de mercado que se caracteriza pelo intenso e importante fluxo de informações, 
agregar valor envolve a transformação dessas informações em conhecimento. 
Ao ampliar e aprofundar o escopo das competências centrais e específicas de 
cada empresa, os reflexos de agregação de valor deverão ser sentidos ao longo 
de toda a cadeia.

Para ilustrar alguns problemas do dia a dia das organizações, podemos 
apresentar alguns exemplos de atividades que agregam ou não agregam valor 
para os processos. A figura 33 apresenta esses exemplos.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Uma empresa familiar do ramo de fabricação de móveis do interior do 
estado do Rio de Janeiro está no mercado há 50 anos, produzindo móveis 
em geral e móveis sob medida, a partir de projetos criados por clientes ou 
arquitetos. Abaixo está representada sua cadeia de valor.
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Figura 33 – Atividades que agregam ou não agregam valor. Adaptado de Handfield (1995)
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GESTÃO DE PROCESSOS

Gerir processos é útil para qualquer tipo de organização. Quanto maior a 
complexidade do sistema produtivo, maior a necessidade de se desenvolver 
a capacidade de gerir processos. Essa capacidade tem sido vista atualmente 
como uma forma eficaz de promover integração, flexibilidade e inovação nas 
empresas.

Até o presente momento, foi mencionado que, para buscar alcançar os valores 
que devem ser agregados às partes interessadas, é necessário conhecer 
as atividades inerentes ao negócio em estudo, ou melhor, conhecer os seus 
processos. Mas o que são processos?

Processos podem ser descritos como ordens específicas de atividades de 
trabalho realizadas ao longo do tempo com um lugar definido, com início e fim, 
e com entradas e saídas claramente identificadas (Davenport, 1993).

Também podemos defini-los como um grupo de atividades realizadas numa 
sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem 
valor para um grupo específico de clientes (Hammer e Champy, 1994).

Processos podem ser vistos, ainda, como modos pelos quais o trabalho é 
organizado, coordenado e focalizado para produzir um produto ou serviço de 
valor (Laudon e Laudon, 1998), ou como grupos de tarefas relacionadas que, 
juntas, criam valor para um cliente (Hammer e Stanton,1995).

Os processos estão intrinsecamente relacionados aos fluxos de objetos na 
organização, sejam eles materiais, de informações, capital, conhecimento, 
ideias ou qualquer outro objeto. Os processos são objetos de controle e melhoria, 
mas também permitem que a organização os utilize como base de registro do 
aprendizado sobre como atua, atuou ou atuará em seu ambiente ou contexto 
organizacional. Além disso, os processos são a organização em movimento e 
são, também, uma estruturação para a ação – para a geração e entrega de valor 
(Paim et al., 2009).

Portanto, processos de negócios constituem um conjunto de atividades 
interligadas logicamente com o objetivo de preencher lacunas entre áreas 
organizacionais e transformar recursos (entradas) – adicionando-lhes valor por 
meio de procedimentos – em bens ou serviços (saídas), que serão entregues 
e devem atender aos clientes, apoiando assim os objetivos da empresa e 
estruturando uma cadeia de agregação de valor ao cliente (Cruz, 2003; Rummler 
e Brache, 1995). Desta forma, sua compreensão é essencial ao desempenho 
e sucesso de qualquer negócio, uma vez que são responsáveis pelo que será 
ofertado (Villela, 2000; Johansson et al.,1995; Rummler e Brache, 1994). 
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MODELANDO OS PROCESSOS

Outra forma de pensar a respeito dos processos de negócios seria através do 
mapeamento de processos. O mapeamento de processos tem por objetivo 
sugerir soluções para possíveis problemas por meio do desenho, ou redesenho, 
de processos.

Existem diversas técnicas e ferramentas de mapeamento de processos disponíveis 
no mercado. De forma geral, o mapeamento de processos é uma investigação, 
estruturada e amparada por ferramenta de explicitação, que busca identificar as 
atividades, suas entradas, saídas, informações necessárias, sistemas de apoio, 
competências requeridas e diversos outros recursos necessários à execução. No 
mapeamento de processos busca-se também identificar o fluxo de atividades 
que compõem os processos, de forma a estabelecer um encadeamento para a 
produção do produto ou serviço, valor agregado ou requisitos associados a um 
processo.

Em sequência ao mapeamento, realiza-se a modelagem de processos 24. Na 
modelagem, as informações levantadas no mapeamento são modeladas 
em termos de uma referência de explicitação de processos e do ajuste para 
estabelecer uma coerência das atividades dentro da lógica de operação do 
modelo de negócio estabelecido para a organização. Em nosso exemplo, seria 
o modelo de negócio construído para sua organização com base na orientação 
de Osterwalder.

Assim, no mapeamento e na modelagem de processos é possível identificar 
interfaces organizacionais, pontos desconexos ou ilógicos e atividades que não 
agregam valor. Eles permitem também identificar oportunidades de melhoria, 
reduzindo custos e tempo, ou incrementando a qualidade. Há também que 
se destacar que o mapeamento/modelagem de processos é uma excelente 
ferramenta para o melhor entendimento dos processos atuais, simplificação 
daqueles que necessitam de mudanças e eliminação dos que não agregam valor 
ao negócio (Hunt, 1996).

A concepção de um mapa de processos 25 deve partir do modelo de negócio 
estabelecido para a organização, desdobrando-se dos processos mais 
agregadamente estabelecidos (em geral denominados macroprocessos) até o 
menor agrupamento de atividades dentro de um objetivo comum associado a 
requisitos ou componentes do produto ou serviço.

O mapeamento das condições atuais da organização deve mostrar como o 
processo ocorre no momento presente, detalhando as falhas, os pontos de 
sucesso, os desperdícios e as ineficiências onde existam. O mapeamento pode 
ser criado por meio de entrevistas com as pessoas que conduzem o processo, 
tanto nas entradas quanto nas saídas. Essa fase é tão crucial quanto a coleta 
de dados do processo e a identificação dos problemas e de suas causas na 
Metodologia de Análise e Melhoria de Processos (Mamp), que será apresentada 
na próxima seção.

24 Alguns autores não consideram uma separação entre modelagem e mapeamento. Para eles, o 
mapeamento é uma atividade de identificação e modelagem de processos. Para nosso caso, é apenas uma 
separação semântica. O importante é que seja realizada uma atividade de modelagem após a identificação 
das informações.
25 Entende-se por mapa de processos a representação resultante da modelagem realizada sobre as 
informações levantadas no mapeamento de processos.
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Algumas perguntas podem facilitar a construção de mapas de processos. 
Aproveite a dica!

•	 Qual	é	o	entregável	(produto)	final	desta	atividade?

•	 O	que	você	precisa	para	começar	esta	atividade?

•	 Como	você	sabe	que	terminou	a	atividade?

•	 Para	quem	você	deve	enviar	o	que	produziu	na	atividade?

•	 Quanto	tempo	leva	para	concluir	esta	atividade?

O fluxograma exemplificado detalha as etapas existentes na atividade de 
processamento de pedidos da empresa de móveis, bem como sua relação 
com a atividade de fabricação. A entrada desse processo, constituída pelas 
informações de compra fornecidas pelos clientes nos pontos de vendas, é 
transformada em informações de saída, sobre os pedidos aprovados para a 
fabricação. Essas informações se transformam em informações de entrada 
para o processo de fabricação

A cadeia entrada/saída de um processo se caracteriza quando se percebe 
que o fim de um processo é o início do processo seguinte. A comunicação 
é importantíssima. É fundamental que seja dito ao fornecedor (responsável 
pelo processo antecessor) quais os requisitos, necessidades e expectativas das 
pessoas envolvidas no processo subsequente. É também necessário fornecer a 
retroalimentação (feedback) em relação aos erros, não conformidades ou falhas, 
de forma que sejam solucionados (Neves , 2010).
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A modelagem de processo é a etapa mais fundamental da gestão dos processos. 
Quanto mais bem levantados e modelados os fluxo de atividades, entradas, 
saídas, informações e recursos, melhor será a capacidade da organização de 
agregar valor para as partes interessadas e propor melhorias e inovações sobre 
produtos e processos. Por isso, recomendamos que você procure literatura 
técnica que apresente métodos e ferramentas de modelagem e aplique sobre 
sua MPE. 
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GERENCIANDO O DIA A DIA DOS PROCESSOS 

Uma vez que os processos tenham sido levantados, mapeados/modelados e 
entendidos, pode-se partir para o seu gerenciamento. O gerenciamento dos 
processos não se deve limitar à coordenação de sua execução, mas também 
abranger o seu acompanhamento em termos de desempenho, análise e melhoria 
(olha aqui mais uma vez a influência do PDCA! 26). 

Apesar de, conceitualmente, a gestão de processos incluir a sua melhoria, 
vamos considerar que o gerenciamento do dia a dia dos processos inclua o 
acompanhamento, controle, análise e direção da execução desses processos. 
Posteriormente, vamos discutir mais detalhadamente a melhoria.

Todo o gerenciamento de processos (e, mais à frente, a condução de melhorias) 
deve estar inserido, e logicamente integrado, ao modelo de negócio e ao modelo 
de gestão da organização, pois os processos existem para “dar vida” a esses 
modelos. Assim, é oportuno lembrar que mudanças nesses modelos podem, e 
muito provavelmente irão, produzir ajustes nos processos.

De posse do fluxo de atividades, entradas, saídas, interfaces, informações 
e recursos, é possível acompanhar o desempenho alcançado (utilizando 
indicadores e metas) e controlar a correta execução frente ao que foi modelado. 

O desempenho e a conformidade de execução devem ser constantemente 
analisados. As decisões de direcionamento desses processos devem ser 
tomadas com base nessas análises. Já há muito tempo que as técnicas de 
Engenharia e Administração afirmam que um gestor precisa decidir com base 
em informações. Estas, por sua vez, somente fazem sentido se transformadas, 
por análises confiáveis, em fatos e dados da execução dos processos.

Métodos de gerenciamento dos processos (técnicas de arranjo físico, 
dimensionamento de produção, tempos e movimentos, organização do trabalho 
etc.) devem ser empregadas nas linhas de produção de bens ou serviços. 
Esses métodos permitem decisões mais confiáveis e oportunas. Porém, as 
especificidades de cada organização impossibilitam prescrever ferramentas e 
técnicas universais para as organizações. Mais uma vez sugerimos que você 
procure bibliografia específica para aprofundar-se nas técnicas e ferramentas 
que podem ser aplicadas em sua organização.

São  vários os benefícios para a empresa que gerencia processos (Paim et al, 
2009):
•	 uniformização	do	entendimento	da	forma	de	trabalho	por	meio	do	uso	dos	
modelos de processos;
•	 visão	homogênea	do	negócio;
•	 melhoria	do	fluxo	de	informações;
•	 padronização	dos	processos;
•	 melhoria	da	gestão	organizacional;
•	 aumento	 da	 compreensão	 teórica	 e	 prática	 sobre	 os	 processos	
(aprendizagem);
•	 redução	de	tempo	e	custos	dos	processos;
•	 aumento	da	satisfação	dos	clientes;
•	 aumento	da	produtividade	dos	trabalhadores;
•	 redução	de	desperdícios.

26 PDCA – Plan, Do, Check, Analisys.
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AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE POR MEIO DA ANÁLISE E MELHORIA 
DE PROCESSOS

Depois de identificadas as atividades e os processos relativos ao negócio, podem 
ser analisadas suas deficiências e possibilidades de melhoria. Um método 
para o aumento de competitividade e agregação de valor é a Metodologia de 
Análise e Melhoria de Processos (Mamp). Diversas variantes podem também 
ser identificadas: Método de Identificação e Análise de Processos (Miasp); 
Definição, Medição, Análise, Melhoria (improvement) e Controle (DMAIC), entre 
outras. Todas elas têm como base a lógica do ciclo PDCA. 

A Metodologia de Análise e Melhoria de Processos (Mamp) inicia-se com a 
definição da missão da equipe de melhoria. Só a partir dessa definição de 
missão e de seu entendimento pela equipe é que será iniciado o trabalho de 
coleta de dados do processo estudado. 

Após a coleta de dados, passa-se à identificação dos problemas existentes. 
Cabe ressaltar que existe uma tendência a querer definir os problemas antes de 
conhecer bem os fatos e dados a eles referentes. Isso pode inserir tendências e 
personalismos no processo de solução dos problemas.

Identificados os problemas existentes no processo, passa-se a definir suas 
causas e identificar as soluções viáveis. É preciso estar atento à elaboração 
de um rigoroso planejamento, de forma a evitar surpresas indesejáveis durante 
a implantação das mudanças consideradas necessárias. Finalmente, após a 
implementação das mudanças planejadas, faz-se uma avaliação, para verificar 
se foram efetivas e conduziram a melhorias no desempenho do processo. 

Caso isso tenha ocorrido, estabelece-se um procedimento escrito para que 
todas as pessoas envolvidas entendam a dinâmica do novo processo e possam 
sugerir futuras mudanças. Se as melhorias mostrarem-se insuficientes, deve-
se novamente coletar dados e reiniciar o ciclo de melhoria. O Mamp pode ser 
assim resumido (Neves, 2010):

1) Definir a missão: Toda melhoria deve possuir um objetivo bem claro. A 
interpretação desse objetivo em conceitos é o que se denomina missão da 
equipe. Todos os que estiverem envolvidos no projeto de melhoria deverão 
entender a importância deste trabalho para a organização. 
•	 Enunciar	a	missão.	

•	 Esclarecer	a	equipe.

•	 Estabelecer	metas.	

2) Coletar os dados do processo: Nesta fase, deve ser feita a coleta dos dados 
referentes ao processo que está sendo estudado.
•		 Identificar os clientes do processo  Para que um processo seja 
melhorado, é necessário definir claramente quem é o cliente, pois é para ele 
que o processo será aperfeiçoado. 
•		 Identificar os recursos do processo  Verificar quais recursos estão 
sendo utilizados para o desenvolvimento do processo.
•		 Identificar os insumos e fornecedores  Os recursos são inseridos no 
processo por diversos fornecedores internos e externos à organização.
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•		 Priorizar	 subprocessos	 críticos  Levantamento, mapeamento e 
detalhamento dos subprocessos mais importantes do processo em estudo.
•		 Definir indicadores e medir  Deve-se definir inicialmente por que os 
dados específicos devem ser colhidos. Mais ainda, como esses dados ajudarão 
na melhoria do processo que estiver sendo estudado.

3) Identificar os Problemas: 
• Medir a satisfação dos clientes  O conhecimento dos clientes e das 
causas de sua insatisfação é a base para o projeto de melhoria.
•	 Verificar	 insumos,	 equipamentos	 e	 instalações	  Verificar se a 
insatisfação dos clientes se deve ao baixo desempenho de determinados 
equipamentos ou a instalações inadequadas.
•	 Definir a situação desejada  Após essa visão inicial é necessário, então, 
definir a situação desejada para o processo.
•	 Identificar os problemas do processo  Identificar e relacionar os 
problemas que existem no processo.
•	 Listar problemas simples e complexos  Após realizarmos o levantamento 
dos problemas, será necessário listar os problemas de solução imediata (fácil 
implantação, baixo custo etc.) e priorizar os problemas de solução complexa, 
que necessitarão de um estudo mais aprofundado.

4) Identificar as causas: 
•	 Relacionar as causas dos problemas  Identificar as causas fundamentais 
dos problemas.
•	 Relacionar as causas com os efeitos  Utilização de algumas ferramentas 
básicas, entre elas a folha de verificação, a estratificação, o brainstorming e, 
principalmente, o diagrama de causa-e-efeito, para detectar quais as causas 
ou influências principais sobre o problema. 
•	 Priorizar as causas de cada problema  É preciso estabelecer uma 
prioridade para o combate às causas dos problemas, pois muitas vezes a 
organização não terá disponíveis os recursos necessários ao combate a todas 
as causas.
•	 Listar	os	problemas	e	relacioná-los	às	causas	principais	 Estabelecer 
um relacionamento objetivo entre os problemas encontrados no processo e 
suas causas principais.

5)	Elaborar	soluções	viáveis:	
•	 Descrever as necessidades e definir metas  Definição clara do problema 
a ser estudado.
•	 Identificar as restrições  Verificar os recursos disponíveis, as regras 
internas (explícitas ou não) que poderão retardar e mesmo impedir o 
desenvolvimento dos trabalhos, bem como a falta de capacitação técnica 
adequada. 
•	 Gerar alternativas  A equipe deve se ater às alternativas de solução que 
sejam percebidas como executáveis, pois só estas geram mudanças.
•	 Avaliar as alternativas  Verificar se as alternativas atuam sobre as 
causas básicas do problema, atestando também se as soluções são fáceis de 
implementar e manter.
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•	 Selecionar	as	melhores	soluções  A escolha das melhores alternativas 
deve levar em conta a possibilidade de realmente reduzirem os problemas 
encontrados no processo em estudo e de serem implementadas de forma 
gradual.
• Estabelecer a ordem da implantação
•	 Identificar	problemas	potenciais

6) Planejar e efetuar mudanças:
• Conscientizar as lideranças  As pessoas serão a chave para o sucesso 
da implementação, por isso precisarão ser envolvidas nos trabalhos desde o 
início.
•	 Definir	metas	e	método	para	o	processo  Definir claramente quais são 
as metas acordadas para o desempenho final do processo, verificando se elas 
são viáveis.
•	 Normalizar o processo  Definir um padrão para desempenho do 
processo, podendo-se escrever procedimentos e instruções de trabalho para 
garantir uma maneira uniforme de execução.
•	 Planejar a implantação
•	 Educar e treinar o pessoal  Preparar o pessoal envolvido no processo 
para implementar as mudanças necessárias.
•	 Disseminar as informações
•	 Implantar o novo processo  Os trabalhos devem prever que as mudanças 
sejam inicialmente implementadas em pequena escala, com a supervisão 
pessoal do líder da equipe de melhoria.

7) Avaliar:
•	 Levantar	os	 índices	de	desempenho	do	novo	processo  Levantar os 
índices que estão sendo alcançados pelo processo novo. Com isso também 
será possível verificar o atingimento das metas estabelecidas.
• Comparar os resultados com a situação passada  Os resultados atuais 
do novo processo deverão ser comparados com os níveis de desempenho do 
passado. Os gráficos de acompanhamento do processo deverão apresentar a 
tendência dos novos níveis de desempenho.
•	 Comparar os resultados com a situação desejada  Comparar a situação 
atual com a situação desejada, ou seja, com as metas estabelecidas para o 
desempenho.
•	 Avaliar	 os	 ganhos	 alcançados  Avaliar corretamente os ganhos da 
organização com o trabalho desenvolvido pela equipe.
•	 Divulgar os resultados alcançados 
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O TEMPO DE OPERAÇÃO NO GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS 

Você provavelmente já ouviu, alguma vez, ao solicitar algum produto ou serviço, 
que o pedido já teria sido enviado, mas se extraviou pelo caminho; ou que 
deveria fazer sua solicitação a outra pessoa; ou mesmo que o funcionário 
não estava apto para executar ou informar sobre uma determinada atividade, 
produto ou serviço. Nesses exemplos, além de em muitos outros, podemos 
perceber claramente que não há eficiência no tratamento de informações, e 
tanto a empresa quanto o cliente perdem tempo, cada dia mais precioso.

Falta de informação, espera para receber informações, filas, movimentação 
inadequada de materiais, espera para processar e receber ordens (compras, 
fabricação, armazenagem, montagem e distribuição) e tempo de reorganização 
da produção estão entre os elementos que não agregam valor ao produto final 
ou negócio, e, ainda pior, tomam tempo, afetam a qualidade e o custo final 
(Handfield, 1995).

Recentemente, o tempo assumiu uma importância estratégica do ponto de vista 
da competitividade. O conceito de tempo evoluiu de um simples indicador de 
eficiência de trabalho, tal como proposto pela administração científica, para um 
recurso em si, que é consumido por um processo (Stalk e Hout, 1990). 

A busca das empresas por uma posição de liderança frente aos concorrentes, por 
meio da satisfação das necessidades dos clientes, fez com que despertassem 
para a importância do tempo como um fator estratégico.

A lembrança que queremos trazer a você é que se deve analisar o modelo 
de negócio frente aos tempos dos ciclos (lead times) de operação da cadeia 
de valor. Esse tempo de ciclo deve ser utilizado como uma ferramenta para a 
programação da produção, determinando o início da produção de um produto 
de acordo com a data de entrega.

Com a introdução dos tempos de ciclos dos processos, podemos compor o 
tempo de ciclo total, que representa o tempo decorrido desde que a necessidade 
de um cliente é identificada até o recebimento do pagamento efetuado por ele. A 
redução do tempo de ciclo total é obtida pela compressão do tempo em todas as 
atividades existentes e inerentes aos negócios da empresa, desde a manufatura, 
focando na eliminação das atividades que não agregam valor ao sistema. 

Em muitas empresas, cerca de 75% do tempo total requerido para processar e 
entregar uma ordem é de tempo que não agrega valor ao produto (Handfield, 
1995). A análise dos processos que fazem parte de todas as atividades de 
negócios inerentes às empresas é primordial para a identificação dos tempos e 
atividades que não agregam valor ao produto ou serviço.

A oportunidade de liderar o mercado vem a cada inovação, e a empresa que quiser 
manter um nível altamente competitivo deve ter o mínimo de tempo perdido, 
não só no ciclo pedido-produção-entrega, mas também no desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, tendo como exigências o tempo mínimo de resposta 
a inovações, o mínimo de burocracia e a diminuição crescente do tempo de 
ciclo total, com a busca incessante da eliminação de atividades não geradoras 
de valor.

A redução de tempo nas várias etapas e processos de um negócio gera vários 
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benefícios, como a diminuição de custos, mais inovações e introdução de novos 
produtos, maior variedade de produtos e serviços, melhoria da qualidade, 
melhoria na comunicação e conhecimento, pronto atendimento e resposta rápida 
às necessidades dos clientes, aliados a um grande aumento de lucratividade.

Obviamente, desenvolver uma capacidade de tempo de ciclo rápido não é uma 
tarefa fácil. Exige integração sistêmica de novos valores, estruturas e métodos 
novos de gerenciar e visualizar o negócio. Não se consegue acelerar o ritmo 
de trabalho de uma empresa sem que surjam barreiras administrativas e 
operacionais. É natural que as pessoas resistam ao novo, mas, se houver um 
entendimento de todas as áreas e pessoas envolvidas na implementação das 
estratégias, o processo de mudança se torna mais fácil.

Trata-se de um processo que requer o envolvimento da alta administração, que 
pode competir com outros programas em andamento na empresa e necessita 
do comprometimento e motivação de todos. É um processo contínuo e deve 
ser sustentado ao longo do tempo para que os benefícios adquiridos sejam 
mantidos.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Algumas dicas práticas podem ser utilizadas para elevar a competitividade 
organizacional por meio do tempo. Quando gerenciar seus processos 
busque (Stalk e Hout, 1990):
•	 Escolher	o	consumo	de	tempo	como	o	indicador	crítico	de	gestão	e	
como estratégia;
•	 Usar	o	nível	de	resposta	para	fidelizar	seus	clientes;
•	 Redirecionar	rapidamente	seu	sistema	de	agregação	de	valor	aos	
clientes mais atrativos, levando seus concorrentes aos menos atrativos;
•	 Ajustar	o	ritmo	da	inovação	em	seu	negócio;
•	 Crescer	 mais	 rapidamente	 e	 com	 lucros	 maiores	 que	 seus	
concorrentes.
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REDESENHO DE PROCESSOS 

Acima abordamos a fundamentação da gestão dos processos pela modelagem 
de processos. Enfatizamos a importância de que o gerenciamento dos processos 
se faça por meio de técnicas e ferramentas que acompanhem o desempenho, 
controlem a execução, analisem informações e direcionem ações com base 
nessas análises. Depois apresentamos a preocupação com a melhoria contínua, 
apresentando a ferramenta do Mamp e temperamos essa discussão com a 
preocupação do tempo como fator competitivo nas MPEs.

Para fechar, precisamos lembrar a importância de redesenhar periodicamente 
seus processos. O redesenho dos processos permite perpetuar nos processos 
mapeados as mudanças e melhorias alcançadas.

É importante que você entenda que os processos são a forma de “dar vida” ao 
modelo de negócio e ao modelo de gestão. Por isso os processos devem sempre 
estar integrados a esses modelos, de forma que o negócio e a gestão se tornem 
operacionais por meio deles. 

Assim, você pode perceber que não estamos dizendo que é obrigatório que todos 
os processos sejam recorrentemente redesenhados. O que estamos afirmando 
é que as mudanças no modelo de negócio, no modelo de gestão e as melhorias 
dos processos devem ser consolidadas em termos de redesenho dos processos.

Após a construção do novo desenho dos processos, deve-se estabelecer um 
novo ciclo de melhoria, garantindo que a organização busque novos patamares 
de excelência em seus processos. Essa busca, sistêmica e periódica, conduzirá 
a uma posição competitiva superior da MPE e, muito provavelmente, a novos 
padrões de processo entre seus concorrentes.
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GESTÃO DE PESSOAS

SEUS COMPANHEIROS DE JORNADA

Todas as organizações existentes, desde uma grande fábrica a um pequeno 
negócio familiar, têm pelo menos uma característica em comum: a presença de 
pessoas. Sem a presença e os esforços dos indivíduos, não existe trabalho ou 
criação de valor.

Quando as primeiras grandes fábricas começaram a funcionar, após a Revolução 
Industrial 27, o trabalho humano era essencialmente físico e mecânico. O operário, 
que trabalhava em situações extremamente insalubres, era visto apenas como 
mais uma engrenagem da estrutura, substituível a qualquer momento. Sua 
capacidade de tomar decisões, pensar, considerar e agir era por completo 
ignorada. Na realidade, era absolutamente proibida.

Hoje, quase 300 anos depois, a situação é extremamente diferente. O trabalho 
humano deixou de ser essencialmente físico para tornar-se basicamente 
intelectual. As rápidas e radicais mudanças impostas pelo advento da chamada 
economia do conhecimento 28, propiciadas pelos avanços da globalização e da 
era digital, determinaram radicais mudanças nas estruturas de gerenciamento 
de pessoas nas organizações. 

Segundo Chiavenato (2004), essas mudanças são tantas e tamanhas que o 
tradicional termo Gestão de RH (Recursos Humanos) tem sido substituído por 
outros termos, mais atuais e condizentes com o contexto global no qual as 
empresas estão inseridas, tais como Gestão de Pessoas, Gestão de Colaboradores 
(ou de Parceiros), Gestão de Talentos a até mesmo Gestão (ou Administração) 
do Capital Intelectual, entre outros.

Quando observamos a evolução conceitual dos termos usados como referência às 
pessoas, podemos notar uma evidente mudança na percepção das organizações 
com relação aos indivíduos que as integram. O indivíduo deixou de ser um recurso, 
tal como insumo ou matéria-prima (geralmente entendidos como commodities, 
padronizáveis e intercambiáveis), para assumir uma posição de destaque na 
estrutura de capital da empresa, tornando-se extremamente importante e de 
difícil substituição. Atualmente, as pessoas constituem a principal vantagem 
competitiva de uma empresa num ambiente instável, marcado por rápidas e 
radicais mudanças e pela extrema concorrência.

27 A Revolução Industrial pode ser entendida como uma sequência de mudanças econômicas, sociais e 
tecnológicas que começaram a ocorrer na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e, expandindo-
se para o restante do mundo a partir do século XIX, propiciaram o surgimento da industrialização e da 
produção em larga escala. A  máquina passou a substituir o trabalho humano e, em consequência, ocorreram 
profundas mudanças nas relações entre o homem e o capital.
28 A economia do conhecimento tem suas origens na segunda metade do século passado, nos processos de 
globalização e disseminação da tecnologia de informação e comunicação. Seu advento permitiu às empresas 
armazenar e processar com rapidez e baixos custos um significativo número de dados, proporcionando 
importantes ganhos de produtividade e eficiência.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

O	que	isso	implica	na	prática?
Atualmente, investir apenas em capacidade produtiva, qualidade e 
tecnologia não representam mais um diferencial competitivo, por isso as 
empresas estão mudando suas perspectivas de investimentos internos, 
focando especialmente nas pessoas e suas competências. Por exemplo: ao 
invés de investirem em produtos e serviços, investem em pessoas capazes 
de criá-los. Ao invés de investirem diretamente nos clientes e fornecedores, 
investem em pessoas capazes de conquistá-los e convertê-los em parceiros.
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SELECIONANDO SEUS COMPANHEIROS DE JORNADA

Como já foi dito, todas as empresas são constituídas e integradas por pessoas (e 
suas capacidades e habilidades), que atualmente compõem o maior diferencial 
competitivo de cada organização. Isso é facilmente percebido nas grandes 
organizações. Mas e com relação às micro e pequenas empresas? 

A realidade é que a importância do indivíduo é central em qualquer organização 
(de qualquer tamanho), pois todos os colaboradores se envolvem no cumprimento 
da missão da empresa, por meio dos fluxos de processos. Pense nisso: até 
mesmo um empreendedor individual 29 pode possuir um funcionário trabalhando 
consigo em seu negócio. 

Mesmo que o empreendedor trabalhe individualmente, é importante lembrar 
que ele não é uma ilha isolada num mar de competitividade e concorrência. A 
Gestão de Pessoas pode ser percebida não apenas internamente, mas também 
como um processo de relação com parceiros, sejam eles internos (colaboradores) 
ou externos (clientes e fornecedores). Aliás, muitas vezes os limites entre 
fornecedores-empresa-clientes podem se tornar extremamente tênues e sutis, 
tornando difícil reconhecer até que ponto seus fornecedores e clientes também 
são seus colaboradores, e vice-versa.

Portanto, já que as pessoas são o grande diferencial competitivo das empresas 
no cenário atual, é fundamental que as melhores e mais qualificadas sejam 
selecionadas para ocupar as posições disponíveis na organização.

Existem diversas formas possíveis de seleção e avaliação dos candidatos para o 
preenchimento de cargos na organização. Entre eles, podemos citar entrevistas 
individuais, provas de conhecimentos técnicos específicos, testes psicológicos 
ou de personalidade e técnicas de simulação (dinâmicas de grupos). 

Basicamente, a seleção é o processo de identificar e escolher o melhor 
candidato para um cargo ou uma posição disponível na organização. Em geral, 
os processos de seleção são fundamentados no melhor cruzamento possível 
entre as “características desejáveis” (competências demandadas pelo cargo) 
e as “características oferecidas” (competências ofertadas pelo candidato), 

29 Para maiores informações a respeito do termo “empreendedor individual”, instituído pela Lei Complementar 
nº 128, de 19/12/2008, acesse o site www.portaldoempreendedor.gov.br.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Como	é	possível	um	fornecedor	ou	um	cliente	também	ser	um	colaborador?
Empresas que buscam o rápido desenvolvimento de produtos (ou serviços) 
podem trabalhar em parceria com alguns grupos de testes em nichos de 
clientes, visando (através de seus feedbacks) “traduzir” rapidamente as 
demandas do mercado em requisitos e especificações técnicas. A ideia é 
sintetizá-las rápida e eficientemente num produto e lançá-lo ao mercado 
muito antes que seus concorrentes tenham as condições e o conhecimento 
necessários para fazê-lo.
Outro exemplo de parceria ocorre em outro extremo da cadeia de valor 
da empresa. Não é incomum a instituição de parcerias entre empresas e 
fornecedores para o desenvolvimento de novos materiais ou componentes e 
insumos de melhor qualidade. Um exemplo desses tipos de iniciativas são 
os programas de capacitação de fornecedores que a Petrobras realiza no 
Brasil, em parceria com o Sebrae e outras instituições, visando ao aumento 
da qualidade e do volume da oferta de produtos e serviços na indústria 
petrolífera nacional.
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mantendo sempre o foco nos requisitos de desempenho, na igualdade, na ética 
e na justiça do processo seletivo.

Ambas as competências (do cargo e do candidato) podem variar dentro de 
uma enorme gama de possibilidades, tais como habilidades interpessoais 
de comunicação, relacionamento e negociação, conhecimentos técnicos, 
capacitação pessoal, experiência profissional e pessoal, formação acadêmica 
etc. Fleury e Fleury (2001, p. 188) definem “competência” como: 

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

No cenário da economia do conhecimento, a ideia de seleção também significa 
proporcionar um incremento no capital humano e intelectual da empresa, 
visando aumentar sua competitividade e sua capacidade de criar valor para 
seus clientes, gerando riqueza para si ao longo deste processo.  

Ainda que existam competências clássicas necessárias para qualquer posição 
dentro da organização 30, obviamente cargos e posições diferentes exigirão 
conjuntos diferentes de habilidades específicas dos candidatos, mas é 
fundamental ter sempre em mente que o processo de seleção visa, no mínimo, 
à manutenção do desempenho organizacional.  

Neste sentido, é importante também ressaltar que as competências necessárias 
para cada cargo e seu processo de gestão (gestão de competências) variam de 
acordo com as atividades-chave da gestão de processos e em função das forças 
e fraquezas identificadas ao longo do processo de planejamento estratégico da 
organização.

30 Ver item “Gestão de Competências” neste capítulo.
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INSPIRANDO AS PESSOAS: O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA

Uma organização competitiva e inovadora deve ser estimulada a esse papel. Os 
líderes têm uma elevada influência nesse estímulo, por meio do que chamaremos 
de exercício da liderança. 

O exercício da liderança deve ser entendido como um conjunto de processos, 
práticas, ferramentas e ações, em todos os níveis da organização, para incentivar 
a diversidade de ideias necessárias à busca da excelência e da inovação, 
sustentadas nos valores e princípios compartilhados entre a direção e a força 
de trabalho.

O exercício da liderança baseia-se em valores claros e em princípios 
organizacionais que sustentem as decisões e permitam guiar e inspirar a 
organização, engajando seguidores no alcance dos seus objetivos. Deve também 
abranger todos os líderes da organização, mesmo aqueles designados para 
liderar equipes temporárias, fora da estrutura hierárquica, como as equipes 
multifuncionais, comitês, comissões, times e projetos.

Muitas referências podem ser utilizadas para orientar a postura dos dirigentes 
de uma organização quanto ao exercício de liderança. Aqui, vamos considerar 
o estudo de Kouzes e Posner (2003), que definem cinco regras básicas para o 
exercício da liderança:
•	 Aponte	o	caminho: Seja a principal voz dos caminhos apontados para 
sua organização. Seja o exemplo dos princípios e valores que sustentam sua 
MPE.
•	 Inspire	 uma	 visão	 compartilhada: Defina uma visão de futuro que 
estabeleça claramente onde se quer chegar. Envolva todas as pessoas de sua 
organização nessa visão de futuro por meio de aspirações compartilhadas.
•	 Promova o desafio ao estabelecido: Encoraje as pessoas a desafiar 
os paradigmas, buscando oportunidades para inovar, crescer e melhorar. 
Estabeleça um comportamento comum de experimentar, com consciência, 
enaltecendo as vitórias e aprendendo com as derrotas.
•	 Permita	que	os	outros	ajam: Incentive a colaboração e o comprometimento 
entre as pessoas. Metas em equipe devem ser combinadas com metas 
individuais. Compartilhe a responsabilidade de forma consciente e demonstre 
sua confiança naqueles que a merecem.
•	 Encoraje o coração das pessoas: Reconheça as contribuições de cada 
um, valorizando as qualidades individuais. Comemore as vitórias e os valores 
realmente compartilhados. 

Algumas questões na organização são de responsabilidade da liderança e devem 
ser por ela conduzidas. O exercício da liderança deve abordar:
•	 Condução	do	negócio,	por	meio	da	tomada	de	decisão	que	considere	de	
forma harmônica as necessidades dos clientes, empregados, sociedade, entre 
outros.
•	 Promoção	de	uma	cultura	própria	da	organização,	alinhada	aos	propósitos	
do negócio, por meio da internalização de princípios e valores.
•	 Desenvolvimento	de	outros	líderes,	buscando	o	crescimento	e	a	perenidade	
do negócio.
•	 Orientação	 e	 cobrança	de	uma	conduta	 ética	 e	 alinhada	aos	preceitos	
estabelecidos na organização.
•	 Promoção	 da	 avaliação	 do	 desempenho	 do	 negócio	 e	 liderança	 nas	
decisões de direcionamentos a serem tomados.
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Ainda que existam diversas tipologias de estruturas organizacionais (verticalizadas 
e hierárquicas, matriciais, horizontalizadas etc.), a maioria das empresas, 
independentemente de sua estrutura, divide os trabalhos desempenhados por 
seus colaboradores em cargos ou funções. Pode-se afirmar ainda que a estrutura 
organizacional é a soma dos “fragmentos” do trabalho executado na empresa, 
que foi dividido em tarefas distintas, com a definição da relação entre cargos, 
postos e funções de modo hierárquico (Mintzberg, 2003). 
Chiavenato (2004, pg. 190) define um cargo da seguinte forma:

Um cargo constitui uma unidade da organização e consiste num conjunto 
de deveres e de responsabilidades que o tornam separado e distinto dos 
demais cargos. Na realidade, os cargos constituem os meios pelos quais a 
empresa aloca e utiliza os seus recursos humanos para alcançar objetivos 
organizacionais por meio de determinadas estratégias.

Neste sentido, é importante perceber que não é suficiente possuir apenas uma 
equipe de colaboradores capacitados. No ambiente competitivo atual, questões 
como as divisões das tarefas e suas inter-relações, bem como as divisões de 
deveres e responsabilidades, devem ser claras e bem definidas para todos os 
cargos e funções.
Na realidade, é necessário muito mais que isso. A empresa precisa organizar 
sua força de trabalho 31 dentro das vantagens e limitações determinadas pelo 
seu tamanho, modelo de negócio, capacidade produtiva, localização física, 
mercado, fornecedores, clientes, concorrência e – acima de tudo – estratégia.
Esse processo de gestão de recursos humanos envolverá questões como 
estruturação, definição hierárquica e níveis salariais de cada cargo, determinação 
de responsabilidades, autoridades, direitos, deveres, graus de autonomia 
e capacidade de decisão, níveis de departamentalização, verticalização e 
horizontalização etc. – tudo isso com foco na flexibilidade, capacidade de 
resposta rápida e de aprendizado organizacional (FNQ, 2008). Particularmente 
com relação às MPEs, muitos estudos têm demonstrado que a gestão de recursos 
humanos é um dos principais elementos que sustentam seu crescimento no 
ambiente competitivo atual.

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) define flexibilidade, resposta rápida e  
aprendizado organizacional da seguinte forma (FNQ, 2008, p. 8):

FLEXIBILIDADE – capacidade de a organização se adaptar às transformações 
no ambiente externo (mercado, economia, regulamentações, fatores sociais) 
e no ambiente interno (processos).
RESPOSTA RÁPIDA – capacidade da organização de reagir rapidamente 
aos estímulos e às demandas decorrentes das transformações nos ambientes 
externo e interno.
APRENDIZADO ORGANIZACIONAL – capacidade da organização de 
buscar e alcançar um novo nível de conhecimento, por meio de percepção, 
reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências, alterando princípios 
e conceitos aplicáveis a práticas, processos, sistemas, estratégias e negócios, 
e produzindo melhorias e mudanças na organização.

Com relação ao último termo acima mencionado, é importante ressaltar que 
o conceito de “aprendizagem” está associado a mudanças no comportamento 

31 Ainda que o termo “força de trabalho” sugira uma denotação física ou mecânica, lembre-se que hoje o 
trabalho humano é essencialmente cognitivo e intelectual.



148 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 8

dos colaboradores, por meio da assimilação de novos hábitos, atitudes e 
conhecimentos. Já a “aprendizagem organizacional” pode ser entendida como 
uma cultura interna das organizações bem-sucedidas, que visa ao contínuo 
aprimoramento das suas pessoas e do conhecimento que por elas é lá produzido 
(FNQ, 2008).

Portanto, fica claro que é necessário compreender a influência da estrutura 
organizacional no desenho dos cargos. É importante perceber também que não 
há uma estrutura “certa” ou “errada”. O que pode se afirmar é que há modelos 
mais (ou menos) adequados para determinadas situações.

Nas últimas décadas, as organizações estruturadas tradicionalmente, isto é, 
muito verticalizadas e hierárquicas, têm sofrido pesadas críticas, especialmente 
por funcionarem por meio de sistemas burocráticos e possuírem, em função 
da lentidão dos fluxos internos de informações, uma resposta lenta em face às 
mudanças do mercado e das demandas dos clientes.

Já as organizações menos hierárquicas, isto é, cujas estruturas são menos 
fundamentadas na autoridade – e, por essa razão, menos verticalizadas –, 
tendem a estimular a autonomia e a capacidade de decisão dos colaboradores 
alocados nos níveis intermediário (tático) e inferior (operacional). Isso pode 
ajudar a melhorar a comunicação, remover ineficientes trâmites burocráticos, 
reduzir o trabalho desnecessário e acelerar os processos internos. Um dos 
possíveis problemas, por outro lado, é que os colaboradores cuja autonomia 
foi garantida podem não possuir a capacitação, informações ou maturidade 
necessárias para a eficiente tomada de decisão.

Por isso, cabe à organização encontrar um formato organizacional que garanta 
um equilíbrio entre essas (e outras) estruturas, tendo sempre em mente os 
riscos e vantagens envolvidos na escolha de cada uma delas. E, mais ainda, 
é necessário que haja uma compatibilização entre a estrutura da organização, 
sua estratégia e seu desenho de processos com as delegações de poderes, 
responsabilidades e graus de autonomia necessários para o bom cumprimento 
das atividades de cada cargo e função.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Decidindo sobre a estrutura organizacional
Você sabia que a estrutura organizacional exerce uma influência direta no 
desenho dos cargos e na organização do trabalho?
Organizações muito verticais e hierarquizadas tendem a focar no poder da 
autoridade e da cadeia de comando. Esse tipo de estrutura organizacional 
pode ser útil em situações extremas de crise, onde a comunicação e a 
informação fluem numa única direção: dos níveis mais altos de comando 
(estratégicos) para os mais baixos (operacionais).
As organizações militares, por exemplo, têm funcionado extremamente 
bem durante séculos usando essa estrutura, ainda que ao longo do tempo 
tenham surgido diversas modificações e adaptações, como o advento do 
staff e de estruturas de apoio similares, além de equipes horizontalizadas, 
independentes e autônomas.
Porém, é importante ressaltar que, no ambiente mutável e dinâmico 
em que estão inseridas as empresas atualmente, uma organização cuja 
estrutura é muito verticalizada pode tornar-se ineficiente, em função do fato 
de as decisões atravessarem lentamente muitas pessoas ao longo da cadeia 
vertical de comando antes que as ações possam ser tomadas por aqueles 
que precisam de permissão para agir.
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AVALIANDO O DESEMPENHO

Os processos de avaliação são essenciais para qualquer organização. Permitem 
determinar se as metas e objetivos preestabelecidos foram alcançados 
satisfatoriamente (de maneira eficaz e eficiente). Além disso, os processos de 
avaliação, quando bem estruturados, indicam não apenas “o quê” falhou, mas 
também “onde”, “quando” e “por que”. A maneira pela qual o desempenho é 
medido e avaliado indica o que a organização espera de seus colaboradores.

Ou seja, é fundamental que os processos de avaliação sejam estruturados de 
forma a permitir que sejam identificados não apenas os objetivos não alcançados 
pela organização, mas também as razões e motivos determinantes para que isso 
ocorresse, de forma a promover um contínuo aprendizado organizacional. De 
forma diametralmente oposta, outra importância primordial das avaliações é 
identificar as competências e áreas de excelência internas da empresa, de forma 
a auxiliar a compreensão e o estabelecimento de seu diferencial competitivo.

De acordo com Chiavenato (2004), a principal preocupação das organizações 
está voltada para a medição, avaliação e monitoramento de três aspectos 
principais:

1- Resultados: O que se pretende alcançar dentro de um determinado período 
de tempo.
2-	Desempenho: Os meios e comportamentos por meio dos quais se pretende 
por em prática as ações necessárias.
3-	 Fatores	 críticos	 de	 sucesso: Os aspectos fundamentais para que a 
organização seja bem-sucedida.

Os mecanismos tradicionais de avaliação de pessoas levavam em conta apenas 
questões como o cumprimento de metas, mas há uma tendência cada vez mais 
intensa de compreender as avaliações de desempenho como instrumentos 
de estímulo à cultura de excelência e ao desenvolvimento profissional dos 
colaboradores, considerando aspectos como comportamento e conhecimento, 
identificando necessidades e oportunidades de treinamento e desenvolvimento 
de carreira (FNQ, 2008).

Neste sentido, existem três mecanismos básicos para estimular o alcance de 
metas e desenvolver uma cultura da excelência dentro da organização (FNQ, 
2008, p. 14):

Remuneração – valor total recebido pelo empregado em troca de seu trabalho. 
Inclui salário, remuneração variável e benefícios;
Reconhecimento	– demonstração de gratidão da organização por contribuições 
significativas;
Incentivo – instrumento utilizado para estimular o empregado a apresentar 
contribuições significativas.
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Uma pequena confecção estabeleceu um processo de avaliação de 
desempenho voltado para o alcance de metas de alto desempenho, 
melhoria da competência e formação de cultura pela excelência.
Para tal, o processo de avaliação era dividido em três pilares:
Desempenho	 de	 Resultados	 Organizacionais – As metas 
estratégicas estabelecidas para a organização eram desdobradas 
em cada processo, por meio da verificação da contribuição de cada 
atividade. Os colaboradores envolvidos nas atividades recebiam 
então metas de desempenho individuais e em equipe. 
Desempenho	 em	 Competências – As competências necessárias 
a cada atividade foram levantadas na modelagem de processos. 
Um dicionário explicava cada competência e cinco níveis de 
desempenho, sendo definido o nível de competência exigido para o 
ótimo desempenho de cada atividade. Cada empregado era então 
avaliado e associado a um dos níveis dentro das competências 
que detinha. As diferenças entre o nível de competência de cada 
colaborador e o exigido nas atividades que desempenhava eram 
traduzidas em um programa de capacitação com metas de evolução 
a serem avaliadas.
Desempenho	 de	 Atitudes	 e	 Habilidades	 – Foi definido um 
conjunto de atitudes e habilidades consideradas importantes pela 
organização para toda a força de trabalho (por exemplo: espírito 
colaborativo). Essas atitudes e habilidades, claramente definidas, 
serviam de base para uma avaliação qualitativa realizada pelas 
chefias e entre os pares.
Ao final de todo o processo de avaliação, com base nos três 
pilares, era estabelecida uma pontuação para cada colaborador, 
impactando  na distribuição de bônus semestrais e premiações de 
final de ano.
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TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APRENDIZADO ORGANIZACIONAL

Tradicionalmente, o treinamento era apenas um meio para adequar o colaborador 
ao seu cargo. Na realidade, considerava-se o treinamento unicamente como 
um método de preparo dos colaboradores para que seus desempenhos fossem 
eficientes e eficazes nos cargos que ocupariam (Chiavenato, 2004).

Hoje, a definição foi ampliada. O treinamento e a capacitação são compreendidos 
como meios utilizados para alavancar não apenas o desempenho do colaborador 
em seu cargo, mas também o desempenho da organização como um todo, 
tornando-a mais criativa e inovadora, por meio do estímulo à autonomia e ao 
empreendedorismo.

É importante notar a distinção entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. 
O treinamento, usualmente, é orientado para o presente, com foco no cargo 
atual do colaborador e o objetivo de melhorar as habilidades e capacidades 
relacionadas com seu desempenho.

Já o desenvolvimento tem uma perspectiva futura, objetivando focar nas novas 
habilidades e capacidades que serão requeridas para os possíveis cargos que virão 
a ser ocupados pelos colaboradores na organização. Aborda todas as atividades 
relacionadas à capacitação da força de trabalho, considerando as estratégias da 
organização e o desenvolvimento pessoal, além do desenvolvimento profissional 
(FNQ, 2008).

O processo de treinamento deve ser cíclico e compreende quatro etapas 
essenciais: (1) Diagnóstico (levantamento das necessidades a serem satisfeitas 
pelo treinamento); (2) Elaboração (desenho do programa de treinamento 
para atender às necessidades diagnosticadas); (3) Implementação (condução 
do programa de treinamento); e (4) Avaliação (análise crítica dos resultados 
obtidos). 

A participação dos colaboradores é essencial em todas as fases do processo. 
Na primeira fase (diagnóstico), os trabalhadores podem contribuir imensamente 
com ideias e questões com que se deparam no cotidiano da empresa.

Na segunda e terceira fases (elaboração e implementação), é importante que as 
necessidades dos usuários sejam consideradas no desenho e na realização do 
programa de treinamento. Finalmente, com relação à última fase, é importante 
ter em mente que o resultado obtido (eficácia) vai depender da compatibilização 
do programa de capacitação com as necessidades das pessoas envolvidas, 
identificadas na fase de diagnóstico. 

Segundo a FNQ, os programas de desenvolvimento devem ser definidos de 
forma a compatibilizar os seguintes tipos de necessidades (FNQ, 2008, p. 16):
•		 Necessidades	 operacionais	 da	 organização	 (voltadas	 para	 garantir	 o	
desempenho das operações atuais);
•		 Necessidades	 estratégicas	 da	 organização	 (voltadas	 para	 assegurar	 a	
preparação das pessoas para as necessidades futuras da organização); 
•		 Necessidades	 das	 pessoas	 (voltadas	 para	 desenvolver	 as	 pessoas	 e	
capacitá-las para seus novos passos de carreira, identificados com base nos 
seus perfis e aspirações individuais).

As três necessidades acima descritas devem ser entendidas como um conjunto 
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que precisa estar alinhado para que todas funcionem em consonância. Ou seja, 
é fundamental que as necessidades das pessoas sejam compatíveis com as 
necessidades operacionais. E mais, que ambas reflitam e promovam o alcance 
das necessidades estratégicas da organização.

De uma forma abrangente, os programas de desenvolvimento nunca terminam 
por completo, uma vez que visam promover um ciclo de aprendizado e melhoria 
contínuos. Porém, ainda assim, é necessário que sejam feitas avaliações 
regulares, que permitam identificar a eficácia do programa com relação aos 
objetivos operacionais e às estratégias da organização.

Para que isso ocorra, é importante que os processos de avaliação não apenas 
determinem o grau de eficácia do programa de desenvolvimento, mas que 
sejam utilizados de forma sistêmica em toda a organização. É necessário que 
se estabeleça um ciclo de aprendizado, retroalimentado com as informações 
e conhecimentos obtidos nos últimos programas, de forma a influenciar 
positivamente o desenho e a concepção dos próximos.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Nossa confecção do exemplo anterior utiliza um programa de 
capacitação sustentado na seguinte prática:
Capacitação por Competências – As lacunas entre as competências 
requeridas para as atividades e as existentes nos integrantes da 
força de trabalho são traduzidas em programas de capacitação, 
ministrados de forma customizada a cada trabalhador.
Capacitação Adicional – Capacitações específicas, decorrentes de 
definições estratégicas, novas tecnologias ou identificadas pelas 
lideranças, são adicionadas às capacitações básicas, associadas 
às lacunas de competências.
Desenvolvimento das Pessoas – Com base em uma análise 
psicológica das atitudes e habilidades de cada integrante da 
confecção, acrescida das manifestações das próprias pessoas, 
são estabelecidos programas de desenvolvimento profissional e 
pessoal. Esses programas visam desenvolver as pessoas dentro 
e fora do ambiente de trabalho, fortalecendo-as como cidadãos, 
pais, mães, maridos etc.
Os treinamentos ministrados são avaliados por meio de três 
mecanismos:
Avaliação de Ação – Refere-se à avaliação que os discentes fazem 
da capacitação oferecida pelos instrutores, analisada em termos de 
coletividade, por meio das estatísticas (médias, variâncias, desvios 
etc).
Avaliação de Reação – Refere-se à avaliação realizada pelo discente 
em relação ao resultado da capacitação ou desenvolvimento 
realizado. 
Avaliação de Implementação – Refere-se à comparação entre a 
elevação das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes 
das pessoas em relação ao estágio anterior à capacitação ou 
desenvolvimento. Nesta avaliação, busca-se verificar se, dado um 
aproveitamento adequado (composto pelas avaliações de ação e 
reação), o discente evolui em suas atividades de trabalho.
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GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

A essência da Gestão de Competências é o melhor emprego possível das 
competências humanas dentro da organização, visando incrementar seu 
desempenho e promover a satisfação dos colaboradores.

Existem duas abordagens tradicionais a respeito da Gestão de Competências 
em uma organização: a humanista e a tecnicista. A primeira tem enfoque no 
aprendizado, crescimento e satisfação do colaborador, enquanto a segunda 
enfoca o cumprimento de metas e desempenho organizacional (Cardoso, 2004). 

Ambas as abordagens têm seus prós e contras, mas, de modo geral, são 
complementares. Devemos nos munir dos preceitos úteis e positivos de cada 
uma, ainda que na prática cotidiana da empresa a concepção acerca da Gestão 
de Competências tenha um enfoque menos conceitual e teórico para assumir 
um caráter muito mais pragmático.

Segundo Gramigna (2002), um método para a implementação da Gestão de 
Competências na organização passa pelas seguintes etapas: (1) Envolvimento e 
adesão das pessoas-chave; (2) Definição das competências básicas e essenciais; 
(3) Diagnóstico da situação; (4) Cruzamento dos dados e realização de eventuais 
treinamentos; (5) Avaliação do desempenho no trabalho.
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SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA

Como foi visto no início deste capítulo, desde o início da Revolução Industrial 
até o início do século passado, os trabalhadores eram vistos pela alta direção 
das organizações como meros apêndices da máquina, sem quaisquer direitos e 
substituíveis a qualquer momento. Naquele cenário duro e insalubre, em que as 
condições de trabalho eram terríveis, acidentes e até mesmo mortes não eram 
incomuns.

Em meados do século passado, as organizações, em função das pressões 
externas e, consequentemente, do surgimento de normas e legislações mais 
rigorosas a respeito da saúde do trabalhador, passaram a adotar uma política 
de manutenção e preservação da sua força de trabalho. Surgiram então práticas 
e questões relacionadas à preservação da integridade física dos trabalhadores, 
como saúde ocupacional, segurança e ergonomia no ambiente de trabalho.

Paralelamente a isso, as empresas passaram a instituir métodos para a 
identificação dos perigos e riscos envolvidos em suas operações (internas e 
externas), definindo, em seguida, formas de reduzir ou eliminar por completo 
esses riscos.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Principais normas e modelos de referência relativos à preservação 
da saúde física e mental dos trabalhadores:
OHSAS 18001
Consiste em um sistema de gestão com foco na saúde e segurança 
ocupacional, cuja sigla significa Série de Avaliação de Saúde 
e Segurança Ocupacional (Occupational Health and Safety 
Assessment). A OHSAS 18001 é uma ferramenta que permite à 
empresa atingir e sistematicamente controlar e melhorar o nível do 
desempenho da saúde e segurança do trabalho.
Sua especificação é um referencial que contém requisitos para a 
construção de sistemas de gestão de segurança, higiene e saúde no 
trabalho, desenvolvida em conjunto com organismos de certificação 
internacionais, organismos de normalização nacionais e outras 
partes interessadas. 
As principais áreas focadas pela OHSAS 18001 são:
•	 Identificação de perigos, riscos e controles;
•		 Requisitos legais e outros;
•		 Objetivos e programas de OHS (Occupational Health and 
Safety);
•		 Recursos, cargos, responsabilidades, disponibilidade e 
autoridade;
•		 Competências, treinamentos e conscientização;
•		 Comunicação, participação e consulta às partes 
interessadas;
•		 Controle operacional;
•		 Prontidão e respostas para emergência;
•		 Medição, monitoramento e melhoria contínua;

A OHSAS 18001 não define se um processo é mais arriscado ou 
não para a saúde de um trabalhador, mas é uma forma de garantir 
e demonstrar que a organização está disposta a preservar a saúde 
e segurança dos seus funcionários, gerando um clima de trabalho 
mais saudável e confortável, em que provavelmente haverá ganho 
de produtividade e redução de acidentes e incidentes de trabalho.



155Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 8

Algumas das principais normas regulamentadoras (NRs) para as 
MPEs	–	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	
NR4	 -	 Serviços	 Especializados	 em	 Engenharia	 de	 Segurança	 e	
em	 Medicina	 do	 Trabalho: Estabelece a obrigatoriedade de as 
empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos 
pela CLT organizarem e manterem em funcionamento Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT), com a finalidade de promover a saúde e proteger 
a integridade do trabalhador no local de trabalho. 
NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: 
Estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas 
organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, 
uma comissão constituída exclusivamente por empregados, com o 
objetivo de prevenir infortúnios laborais, por meio da apresentação 
de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as 
condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais. 
NR6	 -	 Equipamentos	 de	 Proteção	 Individual	 -	 EPI: Estabelece 
e define os tipos de EPIs que as empresas estão obrigadas a 
fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho 
o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores. 
NR7	 -	 Programas	 de	 Controle	 Médico	 de	 Saúde	 Ocupacional: 
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 
NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 
de Materiais: Estabelece os requisitos de segurança a serem 
observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, 
à movimentação, armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto 
de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de 
infortúnios laborais. 
NR12	 -	 Máquinas	 e	 Equipamentos: Estabelece as medidas 
preventivas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas 
pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção 
de máquinas e equipamentos, visando à prevenção de acidentes 
do trabalho.
NR15 - Atividades e Operações Insalubres: Descreve as atividades, 
operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, 
definindo as situações que, quando vivenciadas nos ambientes 
de trabalho, ensejam a caracterização do exercício insalubre, e 
também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições 
nocivas à sua saúde. 
NR16 - Atividades e Operações Perigosas: Regulamenta as 
atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, 
estipulando as recomendações preventivas correspondentes. 
NR17 - Ergonomia: Visa estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas 
dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente.
NR23 - Proteção Contra Incêndios: Estabelece as medidas 
de proteção contra incêndios de que devem dispor os locais de 
trabalho, visando à prevenção da saúde e da integridade física dos 
trabalhadores. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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NR24	 -	 Condições	 Sanitárias	 e	 de	 Conforto	 nos	 Locais	 de	
Trabalho: Disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem 
observados nos locais de trabalho, especialmente no que se refere 
a: banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água 
potável, visando à higiene dos locais de trabalho e à proteção à 
saúde dos trabalhadores.

Atualmente, a preocupação com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores é 
ainda mais ampla. As organizações buscam que o trabalho seja um promotor 
de saúde. Para que isso ocorra de maneira satisfatória, a organização precisa 
identificar quais os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação 
da sua força de trabalho. Apesar de alguns desses fatores serem universais (tais 
como remuneração e benefícios), nem sempre são os mesmos em todos os 
casos. Eles podem variar em função da cultura organizacional, da localização 
geográfica, do tipo de atividade, dos diferentes grupos de pessoas presentes na 
organização e de diversos outros aspectos (FNQ, 2008).

De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2008, p. 28):

A organização deve estabelecer formas de avaliar o bem-estar, a satisfação 
e a motivação, de modo a assegurar a contínua adequação de suas práticas, 
bem como de orientar a melhoria contínua das mesmas. Os instrumentos 
utilizados para essa avaliação devem, obrigatoriamente, cobrir os fatores que 
afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas. Além disso, 
esses instrumentos devem cobrir todas as categorias de pessoas da força de 
trabalho.

Um dos instrumentos mais comuns utilizados para avaliar o bem-estar e 
a satisfação dos colaboradores são as pesquisas de clima organizacional. É 
fundamental, porém, que as decisões tomadas em função dos resultados não 
enfoquem apenas a promoção da qualidade de vida de seus trabalhadores, mas 
também de seus dependentes, da comunidade e, num sentido mais amplo, 
de todos os atores envolvidos e influenciados pelas atividades da empresa 
(stakeholders). 

A promoção da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores deve ser um 
objetivo constante nas organizações que buscam a excelência. Neste sentido, as 
práticas promotoras da saúde (física e mental) podem estar ligadas a atividades 
fora do ambiente de trabalho, envolvendo os dependentes, o esporte, a cultura, 
o lazer e a educação (FNQ, 2008).

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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DESENVOLVENDO OU INOVANDO PRODUTOS

NOVOS PRODUTOS OU PROCESSOS: O MOMENTO DE INOVAR 

Uma das preocupações centrais de um empresário empreendedor é identificar 
o momento adequado de investir no desenvolvimento de um novo produto ou 
serviço. Até que uma empresa consiga lançar, com sucesso, um determinado 
produto ou serviço no mercado, um grande esforço precisa ser realizado.

Duas metáforas podem ser utilizadas para demonstrar que a identificação da 
necessidade de novos produtos e processos não é simples. 

A primeira pode ser chamada de cegueira do sucesso. Uma organização com 
desempenho positivo em seu negócio pode resistir a mudanças em produtos e 
processos, achando sempre que pode, ainda, explorar um pouco mais desse 
momento de vantagem competitiva. Quando menos espera, sua vantagem 
competitiva se foi e, em casos extremos, não há mais tempo para desenvolver 
um novo produto ou processo e evitar ficar “fora da nova onda do mercado”. 

A segunda pode ser denominada paralisia do desespero. Em recorrente 
dificuldade no seu posicionamento competitivo, uma organização pode, no 
desespero de sobrevivência, limitar todos os seus esforços a propaganda, ações 
de venda e distribuição. Neste caso, passa despercebido que suas desvantagens 
competitivas somente serão superadas se forem realizadas inovações em seus 
produtos ou processos. 

Há que se destacar que ambas as metáforas devem ser entendidas a partir 
de uma estreita ligação entre o planejamento estratégico e o desenvolvimento 
de novos produtos e processos, pois os relatos poderiam ser opostamente 
entendidos em outras condições de ambiente e estratégias. É oportuno, como 
sempre fazemos, extrapolar essa ligação entre os temas dos diferentes capítulos 
deste livro, remetendo-nos à importância da visão sistêmica do negócio, mesmo 
em MPEs.

Então, o momento de investir em novos produtos e processos é igual ao 
momento em que devemos buscar um atalho em uma viagem ou jornada. Se 
tomarmos o atalho errado, podemos perder tempo e recursos; se esperarmos 
muito, passamos da entrada do atalho.
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O PROCESSO DE INOVAÇÃO EM NOVOS PRODUTOS

Vamos analisar como desenvolver um processo capaz de inovar os produtos 
de uma MPE. É importante lembrar que, ao nos referirmos a produto, estamos 
abordando tanto a produção de bens quanto a prestação de serviços.

Certamente não há, como destacado no capítulo 2, inovação sem a geração 
de ideias. Assim, o primeiro passo é a capacidade de geração de uma grande 
quantidade de ideias. Em seguida, essas ideias precisam ser avaliadas, para que 
se priorize a alocação dos recursos da organização naquelas de maior potencial. 
Por fim, as ideias selecionadas precisam ser transformadas em projetos, para 
que a sua implementação efetivamente ocorra.

De forma resumida, descrevemos acima os passos de um processo de inovação 
de produtos que pode ser representado pela figura 34.

Um processo de inovação pode ser comparado a um funil. Muitas ideias entram, 
poucas efetivamente serão transformadas em projetos e, de todos os projetos 
iniciados, nem todos serão completados. 

É muito importante que se tenha em mente que é inevitável o gasto de recursos 
com ideias e projetos que não terão sucesso. Isso acontece devido à incerteza 
inerente à natureza da inovação. Não há como precisar o potencial de uma ideia 
ou projeto sem que se aloquem recursos para o seu desenvolvimento inicial. Por 
outro lado, na medida em que haja novas informações, não se deve hesitar em 
cancelar projetos que se mostrem pouco atraentes.

Figura 34 - Processo de inovação
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GERAÇÃO DE IDEIAS

Ter ideias, principalmente em termos de quantidade e qualidade, não é tão 
simples assim. A pergunta que nos cerca é: como criar (ter ideias) utilizando os 
conhecimentos já adquiridos?

O primeiro passo é eliminar os dogmas. Dogmas vêm de bons motivos. São 
experiências que evitam erros, mas, também, formam hábitos, que criam regras. 
O problema das regras é que elas não podem continuar indefinidamente, pois 
as coisas mudam. 

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados 
diferentes” - Albert Einstein.

Em seguida, observar, olhando de forma diferente, percebendo criativamente, 
ou, ao menos, percebendo coisas diferentemente da maneira como a maioria 
das pessoas as vê. Compreender os sistemas complexos – por exemplo, algo 
que pode ser nem de todo bom, nem de todo mau, mas uma mistura dos dois. 

Também é necessário aproveitar as oportunidades. Elas surgem quando se tem 
uma solução para um problema ou uma necessidade. Na prática, a identificação 
da oportunidade não significa o seu aproveitamento. Ela pode, sim, propiciar 
a formulação de uma ideia. O aproveitamento dessa ideia só ocorre com sua 
aplicação correta, no momento adequado. Alguns processos de geração de 
ideias podem ser utilizados por você, gestor:
•	 Processo	 de	 criação	 contemplativo.	 Ao	 procurarmos	 e	 estudarmos	
alguma coisa, ocorre uma oportunidade para a qual estamos preparados. 
É necessário, no entanto, uma atitude ativa por parte do pesquisador, 
agrupando informações, relacionando-as e refletindo sobre sua aplicação 
prática. As ideias estão por aí. Quanto mais você as procurar, mais chance 
terá de encontrar uma boa ideia e dar poder a ela, pois nós é que colocamos o 
poder nas ideias. As ideias e as pessoas não precisam necessariamente virar 
negócios. Existem pessoas altamente criativas, direcionadas para construir 
espaços, obras e organizações.
•	 Processo	de	criação	intervencionista.	Temos	uma	atitude	de	inconformismo	
com alguma coisa que nos acontece ou acontece à nossa frente e agimos 
ativamente na criação de uma oportunidade. É o que costumamos classificar, 
na gíria popular, de “transformar limão em limonada”. É não acreditar nos 
dogmas e nos paradigmas. É interferir nos processos apresentados.
•	 Processo	 de	 criação	 por	 aprendizado.	 Adote	 e	 exercite	 um	 estilo	 de	
trabalho conduzido para a criatividade, coletando conhecimento de várias 
fontes e pesquisadores, gerando hipóteses, analisando os estudos de caso e 
utilizando analogias. Devemos esclarecer as exceções (isto é, não as ignorar). 
Investigue os incidentes paradoxais. Jogue com as ideias. Faça ginástica 
mental. 



162 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 9

CONHECENDO TÉCNICAS DE EXPERIMENTAÇÃO E ERRO 

Conforme Pinchot, errar é a forma mais eficiente de aprender. Sem erro não há 
evolução, inovação, crescimento, sucesso e fracasso. O ato de inovar depende do 
risco. Quando tudo mais falhar, tente algo contraintuitivo, fazendo algo estranho. 

O aprendizado adquirido em uma área de atividade pode ser utilizado para 
aproveitar uma oportunidade e criar um novo produto ou serviço em outra área. 

Uma metodologia que pode ser seguida para se iniciar um processo de geração 
de ideias identificando oportunidades é: primeiro leia, depois leia e depois 
observe. Foque em um assunto do seu interesse e, após algum tempo, compare 
suas percepções com o mercado existente, coloque tudo no papel e comece a 
agir. Teste e experimente suas ideias.

Ideias são fundamentais para a inovação em uma empresa. No entanto, 
infelizmente, a maior parte das ideias simplesmente não possui um potencial 
suficientemente elevado para que se justifique o investimento de que elas 
necessitam. Isso se torna mais crítico na medida em que a avaliação desse 
potencial costuma ser uma tarefa complicada, requerendo esforço e investimento.

A figura 35 ilustra uma curva de distribuição das ideias de acordo com o seu 
potencial. O eixo vertical representa o valor potencial de uma determinada ideia 
(por exemplo, o retorno obtido sobre o investimento financeiro necessário), 
enquanto o eixo horizontal representa a quantidade de ideias em uma 
determinada faixa de valor potencial. A maior concentração de ideias se dá 
numa faixa de valor mediano. Algumas possuirão um potencial muito reduzido, 
enquanto algumas poucas possuirão um potencial acima do mínimo necessário 
para justificar o seu investimento. 

O objetivo da geração de ideias é aumentar a quantidade de ideias com potencial 
acima do mínimo necessário para que o seu investimento se justifique. Para 
tanto, conforme mostra a figura 36, pode-se:

a) Melhorar a qualidade das ideias 

Figura 35 - Distribuição do valor potencial das ideias geradas
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b) Aumentar a quantidade de ideias

c) Aumentar a variabilidade entre as ideias

Isso pode ser conseguido por meio de práticas diversas que envolvam novas 
fontes de ideias no processo de inovação. Por um lado, essas práticas são 
estruturadas de forma a orientar a geração de ideias de maior qualidade. Por 
outro lado, o envolvimento de fontes diferentes contribui para aumentar a 
quantidade e a variabilidade das ideias. Estudaremos a seguir algumas dessas 
práticas.
•	 Brainstorming.	Uma	das	mais	tradicionais,	simples	e	eficientes	técnicas	
de estímulo à criatividade, o brainstorming consiste em reunir um conjunto 
de pessoas, formular uma questão a ser respondida e deixar que elas digam 
quaisquer ideias que lhes venham à cabeça. Um exemplo de questão a ser 
tratada em uma sessão poderia ser “Como tornar mais fácil o uso de um 
determinado produto?”.

Durante a sessão, todas as sugestões devem ser anotadas, suspendendo-
se quaisquer avaliações a respeito das ideias propostas. O objetivo deve ser 
simplesmente levantar uma grande variedade de ideias a serem analisadas 
em um segundo momento. Logicamente, um conjunto de participantes com 
diferentes experiências e backgrounds é importante para incluir diferentes 
pontos de vista e aumentar a quantidade e a variabilidade de ideias.

Ao final da sessão, a lista resultante deve ser analisada e discutida para gerar 
alternativas efetivamente viáveis como respostas à questão proposta.

•	 Mecanismos	internos	de	coleta	de	ideias.	Muitos	funcionários	possuem	
ideias que não são compartilhadas, simplesmente porque ninguém lhes 
pergunta a respeito delas. Mecanismos simples de coleta de ideias podem 
trazer excelentes resultados. Esses mecanismos podem incluir desde caixas e 
e-mails de sugestão, até reuniões periódicas em que os funcionários levantam 
ideias e as discutem. Algumas empresas trabalham com redes sociais virtuais, 
nas quais as ideias podem ser discutidas e ranqueadas pelos participantes.

Para estimular o uso desses mecanismos, é importante que a aplicação das 
ideias seja transparente e que os seus proponentes sejam reconhecidos e 
premiados. Do contrário, corre-se o risco de criar a má impressão de que a 
empresa está apenas “roubando” as ideias dos funcionários.

Figura 36 – Como aumentar a quantidade de ideias com potencial de desenvolvimento
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•	 Permitir	que	 funcionários	dediquem	 tempo	a	projetos	pessoais.	Muitas	
empresas estipulam uma determinada faixa de tempo para que alguns de seus 
colaboradores possam se dedicar a projetos pessoais. Isso permite que novas 
ideias sejam desenvolvidas pelos funcionários sem que haja necessidade de 
avaliação por seus superiores. Isso é muito importante, já que muitas ideias 
de grande potencial são difíceis de serem defendidas em seu estágio mais 
embrionário, quando a única justificativa para o investimento parece estar na 
intuição de um indivíduo.

Essa medida não precisa ser aplicada a todos os funcionários de uma empresa, 
podendo ser aplicada a um grupo restrito, inclusive como prêmio para reconhecer 
os funcionários mais inovadores. 
•	 Discussão	 de	 ideias	 envolvendo	 diversas	 áreas.	 Pessoas	 de	 diferentes	
áreas da empresa possuem percepções diferentes a respeito de quais são as 
necessidades dos clientes e de como a empresa as atende. A discussão entre 
essas pessoas permite criar uma “fertilização cruzada” de ideias, na medida 
em que se combinam pontos de vista que costumam ficar apartados. 

A utilização de grupos de discussão multifuncionais pode ser uma boa forma 
tanto para gerar ideias completamente novas quanto para avaliar e desenvolver 
ideias ainda em estado embrionário. 
Uma alternativa é a imersão dessas equipes multifuncionais. A Proctor & 
Gamble, por exemplo, possui um ambiente onde equipes especialmente 
selecionadas ficam semanas longe do escritório, com o único objetivo de 
solucionar um determinado problema. Durante esse tempo, a equipe é assistida 
por facilitadores que orientam o processo desde a busca de informações até o 
refinamento dos conceitos desenvolvidos como resposta ao problema proposto.
•	 Crowd-Sourcing.	 O	 fundamento	 do	 crowd-sourcing,	 ou	 sabedoria	 das	
multidões, está em permitir que pessoas externas à organização, muitas 
vezes usuários do produto final, participem do desenvolvimento do produto. 
Um exemplo são empresas como a Zazzle.com, que permitem que os seus 
usuários customizem produtos a serem vendidos pelo site. Outra forma de 
fazer isso é por meio de competições. A mineradora Gold Corp deu um prêmio 
em dinheiro para o pesquisador que fosse capaz de apontar a melhor maneira 
de extrair o ouro de uma de suas minas, economizando uma grande soma de 
dinheiro e pesquisa geológica.

Empresas como a Proctor & Gamble publicam em seus portais corporativos 
soluções tecnológicas por elas buscadas, para que qualquer pesquisador que 
se julgue capaz de alcançá-las entre em contato para realizar um negócio de 
benefício mútuo. Por fim, empresas como a Innocentive e a Nine Sigma se 
especializaram no serviço de technology brokering: elas publicam em seus 
sites as necessidades tecnológicas de seus clientes, para que os milhares de 
pesquisadores de suas redes possam oferecer as soluções.

•	 Manter	contato	com	fornecedores.	Fornecedores	podem	oferecer	diversas	
oportunidades de inovação, principalmente no que diz respeito a grandes 
empresas, com áreas de P&D bem estruturadas. Eles possivelmente mantêm 
contato com seus concorrentes, podendo lhe dar importantes insights a 
respeito do que estão fazendo. Além disso, terão todo o interesse em ajudar 
seus clientes a encontrar novas utilizações para seus produtos.
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Uma boa prática é estimular o pessoal de marketing e técnico a manter contato 
próximo com a equipe de fornecedores. É possível que os fornecedores estejam 
trabalhando em algo que possa gerar oportunidades para o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços, ou mesmo uma melhora significativa no 
processo produtivo.
•	 Manter	 contato	 com	 a	 comunidade	 acadêmica.	 É	 bastante	 comum	
que pesquisadores de universidades tenham desenvolvido ou possuam as 
competências necessárias para desenvolver soluções tecnológicas de grande 
valor comercial. No entanto, é igualmente provável que eles, por falta de 
conhecimento do mercado, não sejam capazes de reconhecer esse potencial. 
Colocar a sua própria equipe em contato com os pesquisadores-chave da 
comunidade acadêmica permite identificar essas oportunidades.

Neste manual, abordamos a questão das parcerias com universidades e sistemas 
locais de inovação no capítulo 10. O fortalecimento da parceria entre MPEs 
e universidades e centros de pesquisa pode, como descreveremos, construir 
regiões de inovação, capazes de ofertar aos empresários locais ideias e inovações 
para aplicações em suas organizações.
•	 Feiras,	 anúncios,	 publicações	 especializadas	 e	 buscas	 de	 patentes.	 As	
empresas divulgam de diversas formas diferentes o que estão fazendo em 
termos de novos produtos e serviços. Feiras e publicações especializadas, 
anúncios de novos produtos e mesmo pedidos de patentes são exemplos 
disso. 

É muito importante manter-se atento a essas fontes de informação para 
saber o que os seus concorrentes diretos estão fazendo e poder responder 
apropriadamente. Além disso, pode-se observar a ação de empresas similares, 
que atuam em mercados de outras regiões. Por fim, tendências relacionadas a 
produtos complementares também devem ser acompanhadas (uma empresa 
especializada em mochilas para notebook, por exemplo, deveria acompanhar 
de perto os novos lançamentos na indústria de informática).
•	 Pesquisas	 de	 mercado.	 Existem	 diversas	 técnicas	 para	 a	 realização	
de pesquisas de mercado. Duas abordagens bastante tradicionais para a 
compreensão das necessidades de clientes e sua utilização em novos produtos 
e serviços são questionários padronizados e grupos foco.
•	 Observação	dos	consumidores.	Outra	forma	de	estudar	as	necessidades	
dos clientes é observá-los em atividades de compra e uso do produto. A Proctor 
& Gamble possui ambientes que simulam esses dois momentos, para que os 
consumidores sejam acompanhados em ação em situações controladas. As 
atividades de observação podem ser combinadas com entrevistas, para gerar 
maiores insights sobre como os consumidores se comportam e por que se 
comportam dessa maneira.
Entre os grupos de usuários a serem observados, os lead users (ou usuários 
extremos) merecem atenção especial. Trata-se de consumidores que usam 
o produto de forma diferente da esperada, possivelmente alterando-o para 
esse fim. Um exemplo de sucesso da observação de lead users foi a criação 
das mountain bikes. As primeiras bicicletas desse tipo foram adaptadas por 
usuários ávidos por esportes radicais, com o objetivo de usá-las em terrenos 
acidentados. Foi observando esse grupo de usuários que os fabricantes de 
bicicleta perceberam a oportunidade de desenvolver modelos específicos para 
esse fim. 
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AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

Combinando-se diversas práticas de geração de ideias, pode-se garantir um 
fluxo contínuo de ideias de todo tipo. Algumas possuem grande potencial, mas 
a maioria simplesmente não funciona. É necessário, portanto, separar o joio do 
trigo, para que os recursos da empresa sejam alocados onde realmente vale a 
pena.

Infelizmente, muitas vezes é extremamente difícil avaliar uma oportunidade de 
inovação sem iniciar, de alguma forma, o seu desenvolvimento. A regra é que, 
quanto maior o esforço de desenvolvimento já realizado, menor a incerteza com 
relação ao resultado de um projeto. 

Assim, a seleção dos projetos que devem receber recursos não deve ser 
realizada por meio de uma única decisão pontual. Ao contrário, é necessário 
um processo que permita o monitoramento do andamento do projeto e libere 
recursos gradualmente, na medida em que a incerteza for sendo reduzida. 

A figura 37 ilustra como esse processo de seleção permite que se controle o 
risco do projeto ao longo do tempo. Na medida em que o projeto é executado, a 
quantidade de recursos comprometidos aumenta e a incerteza diminui. O risco 
é o produto da incerteza do projeto pela quantidade de recursos comprometidos. 
Se a liberação de recursos é feita de forma adequada, a incerteza cai em ritmo 
mais acelerado que a subida do comprometimento. Consequentemente, o risco 
resultante diminui, ficando sob controle (como mostra o lado esquerdo da figura 
37). Caso os recursos sejam liberados antes que se possua um nível razoável de 
certeza com relação ao projeto, o risco subirá descontroladamente, como vemos 
no lado direito da figura 37.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Pense na ideia de um telefone celular para deficientes visuais.
Inicialmente, a equipe de desenvolvimento teria apenas uma vaga 
ideia de quais funcionalidades deveriam estar em seu produto e 
quais tecnologias poderiam suportá-las.
As primeiras atividades de desenvolvimento do novo produto 
envolveriam, por exemplo, conversas com especialistas a respeito 
das dificuldades dos deficientes visuais e observações de campo 
que dariam uma melhor noção das especificações necessárias ao 
novo produto.
A seguir, conversas com especialistas técnicos ajudariam a 
esclarecer quais tecnologias poderiam fazer parte dessa solução. 
Apenas quando o protótipo tivesse sido construído e testado com 
os usuários finais, no entanto, poder-se-ia ter certeza de que o novo 
produto realmente funciona.

Figura 37 - Controle do risco por meio da alocação de recursos
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Outro ponto crucial para que o processo de avaliação e seleção de projetos 
contribua para a inovação da empresa é a sua transparência. Processos de 
avaliação bem compreendidos permitem que, quando for necessário eliminar 
uma determinada ideia (e isso ocorrerá várias vezes!), os responsáveis por seu 
desenvolvimento entendam os motivos. A ausência de critérios claros pode tornar 
a avaliação e a seleção de projetos uma atividade política, comprometendo 
seriamente a capacidade de inovação da empresa.

Além disso, os critérios objetivos segundo os quais os projetos são avaliados 
servem como um guia para a equipe de desenvolvimento. Processos transparentes 
de avaliação envolvem também discussões construtivas quanto à execução do 
projeto. Dessa forma, processos bem elaborados são uma forma de orientar os 
executores do projeto, além de gerar aprendizado organizacional para futuros 
esforços.

Serão discutidos a seguir três conjuntos diferentes de critérios para avaliação 
e seleção de projetos: critérios financeiros, critérios qualitativos e critérios de 
balanceamento de portfolio.
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AVALIAÇÃO DE IDEIAS POR MEIO DE CRITÉRIOS FINANCEIROS

Critérios quantitativos procuram criar uma estimativa do valor financeiro de um 
determinado projeto. O método mais comumente usado para isso é o fluxo de 
caixa descontado. Nesse método, o valor presente líquido do projeto é calculado 
a partir da soma de todas as entradas e saídas de caixa de um determinado 
projeto. 

No capítulo 4 (“Gestão Financeira”), foram apresentadas diversas técnicas de 
avaliação de retorno financeiro e de investimentos de longo prazo que podem 
ser utilizadas pela organização. No caso da avaliação de uma potencial inovação 
nos produtos por critérios financeiros, ela deve ser realizada pelas mesmas 
técnicas escolhidas anteriormente. 

Para mitigar os riscos financeiros, pode-se levar em consideração a incerteza, 
modelando-se um ponto de decisão sobre a continuidade do projeto quando 
apenas 20% dos recursos já foram comprometidos. Se as condições forem 
favoráveis nesse ponto, considera-se que o projeto será concluído com sucesso. 
Caso contrário, ele será cancelado. 

Projetos mais complexos podem ser modelados como projetos de múltiplos 
estágios, com diversas decisões em relação à sua continuidade. Por outro lado, 
existem os projetos em rede, nos quais as decisões não são relativas apenas 
à sua continuidade ou não, podendo relacionar-se também a mudanças de 
escopo. A figura 38 demonstra o tratamento instanciado quando os projetos de 
novos produtos são complexos.

Figura 38 - Modelagem de projetos de diferentes níveis de complexidade
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AVALIAÇÃO DE IDEIAS POR MEIO DE CRITÉRIOS QUALITATIVOS

Muitas vezes, especialmente nos estágios iniciais dos projetos, as informações 
quantitativas disponíveis não possuem a confiabilidade necessária para suportar 
a tomada de decisão. Além disso, critérios puramente financeiros excluem 
algumas considerações importantes, como o aprendizado gerado pelo projeto 
e o seu alinhamento estratégico. Por esses motivos, critérios qualitativos são 
muito utilizados na tomada de decisão relacionada a projetos de inovação.

Uma forma simples de aplicar os critérios qualitativos é através do método de 
scoring. Nele, os avaliadores devem atribuir notas a um conjunto de critérios 
predefinidos. Uma pontuação padrão é então calculada por meio de pesos 
atribuídos previamente a cada critério. 

Para facilitar o trabalho dos avaliadores, pode-se elaborar um descritivo padrão 
para cada nota em cada critério. Por exemplo, num critério de previsibilidade 
de mercado, pode-se atribuir o seguinte descritivo para uma nota 0: “tamanho 
do mercado é completamente desconhecido, tendo sido calculado de forma 
puramente intuitiva” e, para a nota 10: “tamanho do mercado pode ser 
estabelecido com margem de erro inferior a 20%”.

Dessa forma, é possível comparar projetos diferentes com base em uma ampla 
gama de considerações. Outra possibilidade é estabelecer uma pontuação 
mínima para que um projeto tenha continuidade. Pode-se, inclusive, estabelecer 
que, ao longo do desenvolvimento do projeto, diversos critérios terão de ser 
atingidos em diferentes momentos.

A figura 39 apresenta uma lista de possíveis critérios a serem utilizados no 
método de scoring:

Uma vantagem do método de scoring é o fato de que ele obriga os avaliadores a 
refletir sobre o projeto, podendo levar a discussões bastante produtivas, capazes 
de ajudar fortemente na orientação do projeto.

Figura 39 - Lista de critérios para scoring de projetos de inovação
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AVALIAÇÃO DE IDEIAS POR MEIO DE CRITÉRIOS DE BALANCEAMENTO 
DE PORTFOLIO

Por fim, além de avaliar cada projeto individualmente, pode ser importante 
avaliar como cada projeto se enquadra no portfolio geral da empresa. Entre os 
parâmetros segundo os quais os projetos deveriam ser balanceados, podemos 
citar:
•	 Alinhamento	estratégico. Muitas vezes, a empresa pode ter prioridades 
como dominar uma determinada tecnologia ou entrar em um mercado 
específico. Dessa forma, pode ser importante analisar a proporção dos 
investimentos em projetos de inovação em relação a determinados outros 
tipos de projetos, por exemplo, projetos voltados ao desenvolvimento de uma 
tecnologia ou a um mercado específico.
•	 Risco e retorno. É interessante também avaliar a relação entre risco e 
retorno de cada um dos projetos em andamento. Logicamente, quanto maior 
o risco que se está disposto a assumir, maior o retorno que se pode obter. 
No entanto, é necessário que haja um equilíbrio entre os projetos de alto 
risco, que criam possibilidades de retornos extraordinários, e projetos mais 
conservadores, que asseguram o futuro da empresa.
•	 Tempo. O tempo é uma dimensão importante para o balanceamento 
do portfolio, por duas razões principais. A primeira é que muitas vezes 
projetos terão de compartilhar recursos críticos como um equipamento, um 
especialista técnico ou mesmo capital financeiro. É necessário, portanto, 
assegurar que os recursos não ficarão sobrealocados em algum momento, 
comprometendo a execução do projeto. Deve-se levar em consideração o fato 
de que eventos inesperados provavelmente ocorrerão, demandando recursos 
em momentos inesperados. Isso torna importante a existência de uma folga 
para imprevistos.
O segundo motivo é gerir o impacto dos novos produtos sobre o negócio ao 
longo do tempo. Um período muito grande sem que novos produtos sejam 
lançados pode fazer com que a empresa perca uma parte significativa da sua 
fatia de mercado, diminuindo sua receita a níveis potencialmente perigosos. 
No outro extremo, ao lançar muitos produtos novos em um curto espaço 
de tempo, a empresa corre o risco de não tirar todo o proveito dos novos 
produtos, devido, por exemplo, à canibalização entre eles, ou à sobrecarga 
dos canais de marketing e vendas.
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IMPLANTAÇÃO DAS IDEIAS DE NOVOS PRODUTOS

Para inovar, é necessário, além de selecionar ideias de alto potencial, transformar 
esse potencial em realidade. 

O desenvolvimento de um novo produto, ou a geração de inovações em um 
produto já existente, devem ser considerados projetos a serem geridos pela 
organização. Em alguns casos, tais projetos podem ser considerados tão 
simples que sua gestão envolva ferramentas básicas e um rápido processo de 
desenvolvimento. 

Em outros, a complexidade conduzirá à utilização de técnicas mais refinadas, 
inseridas em uma lógica mais abrangente. Nesses casos, sugerimos que os 
gestores se aprofundem na questão, utilizando os principais referenciais 
existentes: “Project Management Book”, da Project Management Institute 
(PMBOK/PMI); “Projects in Controlled Environments”, da Office of Government 
Commerce (PRINCE/OGC); “Project Evaluation System”, da Independent Project 
Analysis (PES/IPA), entre outros.

Neste manual, limitamo-nos a apresentar informações para seu entendimento 
do que venha a ser a gestão de projetos em termos de conceitos básicos para o 
desenvolvimento de novos produtos.
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CONCEITOS DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 
ou resultado exclusivo (PMBOK, 2004). Todo projeto tem datas de início e fim 
definidas. O projeto não é um esforço contínuo, mas seus produtos, serviços ou 
resultados gerados são duradouros. É essa característica que difere projeto de 
processo.

Todo projeto tem fases definidas de desenvolvimento conhecidas como fases 
do ciclo de vida (Kerzner, 2006). Um conhecimento claro dessas fases permite 
que gerentes e executivos controlem melhor os recursos para chegar ao objetivo 
final. Segundo o autor, as fases do ciclo de vida de um projeto podem ser: 
•	 Conceituação. Inclui uma avaliação preliminar de uma ideia. O mais 
importante nesta fase é uma análise preliminar de riscos e impacto resultante 
no requerimento de tempo, custo e desempenho, junto com o potencial de 
impacto nos recursos da organização.
•	 Planejamento. São refinados os elementos da fase conceitual, o que requer 
uma definição clara dos recursos necessários e de parâmetros de tempo, custo 
e desempenho realistas. Esta fase também inclui uma preparação inicial da 
documentação necessária para apoiar o sistema. Por causa da quantidade de 
incertezas envolvidas, analisar os custos do sistema durante a fase conceitual 
e de planejamento não é uma tarefa fácil.
•	 Teste. É nesta fase que ocorrem as comprovações das conclusões de 
conceituação e planejamento. Nela também são realizados os esforços de 
padronização final, para que as operações possam começar. Quase todos os 
documentos deverão estar completos nesta fase.
•	 Implementação. É a fase que integra o produto ou serviço à organização 
existente.
•	 Encerramento. Nesta fase, realiza-se uma avaliação dos custos totais 
do projeto. Ela serve também como entrada de dados, como feedback e 
aprendizagem para novos projetos  e como  exemplo para a determinação de 
prioridades em projetos em andamento. 

Segundo o PMBOK (2004), o gerenciamento de projetos é a aplicação de 
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, 
a fim de atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado 
por meio dos processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento 
e controle e encerramento, contando com apoio e liderança de um gerente de 
projeto e uma equipe multidisciplinar.
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ASPECTOS BÁSICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS OU DE 
INOVAÇÃO NOS PRODUTOS EXISTENTES

Deve-se levar em consideração que existem diversas boas práticas no 
desenvolvimento de novos produtos e que a visão da gestão de projetos é uma 
forma bastante interessante de organizá-las. A seguir, abordamos alguns tópicos 
relacionados a isso:

•	 Stage-Gate. Uma maneira bastante comum de representar o processo 
de desenvolvimento de produtos é por meio do stage-gate. Nele, o processo 
é quebrado em diversos estágios (stages) padronizados. Após executar um 
determinado stage, a equipe de projeto deve defender os resultados obtidos 
num gate, em que uma comissão os avaliará de acordo com um conjunto de 
critérios padronizados para decidir se o projeto deve ou não seguir em frente. 

A figura 40 representa um stage-gate de cinco estágios: no primeiro, uma 
pesquisa rápida e barata sobre um ideia considerada interessante é realizada 
para definir o escopo do projeto. A seguir, um plano de negócios é construído 
para o desenvolvimento e lançamento do novo produto. Se o plano de 
negócios se mostrar uma boa oportunidade, inicia-se o desenvolvimento da 
primeira versão do produto. No estágio seguinte, uma bateria de testes refina 
o novo produto, que é então lançado no estágio final. Vale ressaltar que 
uma empresa pode ter modelos de stage-gate de menos ou mais estágios, 
aplicados a projetos de, respectivamente, menor ou maior complexidade.

O uso do stage-gate traz dois grandes benefícios. O primeiro é assegurar 
que a avaliação e a seleção dos projetos comprometam recursos num ritmo 
inferior à diminuição da incerteza sobre eles. O segundo é permitir que as 
intervenções sobre os projetos por parte da equipe avaliadora se deem em 
momentos adequados. 

Empresas em que os executivos têm de interferir em projetos de forma 
não estruturada enfrentam alguns problemas. O primeiro é que não existe 
informação organizada para orientar o executivo. O segundo é que não existe 
um conjunto de entregáveis bem definidos a serem discutidos. Finalmente, 
não se gera o comprometimento com a realização da intervenção. O resultado 
são intervenções esporádicas, com sugestões pouco embasadas, que geram 
grandes quantidades de retrabalho, produzem pouco valor e são pouco 
eficazes para eliminar projetos pouco promissores.

Figura 40 - Stage-Gate de 5 estágios



174 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 9

•	 Envolvimento dos consumidores. O envolvimento dos consumidores do 
novo produto é essencial para assegurar o seu sucesso no mercado. Uma 
boa prática é identificar diversos resultados parciais do processo e pensar em 
como os consumidores podem ser envolvidos no desenvolvimento e validação 
dos produtos. A ideia é que a voz do cliente seja escutada em todos os 
estágios de desenvolvimento do novo produto.

Quando o conceito do novo produto estiver sendo desenvolvido, pesquisas 
de mercado e observações dos hábitos dos consumidores podem ser 
extremamente úteis. Uma vez que o conceito esteja pronto, pode ser testado 
por meio de uma apresentação a um grupo representativo dos consumidores.
Durante o desenvolvimento da primeira versão do produto, diversos protótipos 
podem ser apresentados. Protótipos parciais de partes do produto (por 
exemplo, o banco de um novo carro) devem ser gerados e apresentados assim 
que possível. 

Antes de lançar o produto em larga escala, pode ser uma boa ideia realizar 
testes de utilização real de produtos produzidos em uma planta-piloto. Na 
maior parte dos casos, é importante realizar testes de utilização por horizontes 
de tempo maiores, o que muitas vezes envolve emprestar ou alugar uma 
versão beta do novo produto. Nesta fase, os consumidores também devem 
ser extensivamente ouvidos para a definição da precificação e do plano de 
marketing para o lançamento do novo produto.

•	 Acelerando o processo de desenvolvimento. A velocidade do 
desenvolvimento do produto traz à empresa três importantes vantagens 
competitivas. Em primeiro lugar, garante que uma empresa chegue ao mercado 
antes de seus concorrentes, usufruindo de um monopólio temporário, ganho 
de market share e aceleração da curva de aprendizado com o novo produto. 
Em segundo lugar, permite que se minimizem os riscos relacionados às 
mudanças no ambiente e nas necessidades dos consumidores, introduzindo 
o produto antes que elas se façam sentir. Em terceiro lugar, possibilita que se 
gere receita com o novo produto o mais rápido possível.

Algumas boas práticas podem acelerar o processo de desenvolvimento 
de novos produtos. Uma delas é, antes de iniciar o processo, realizar o 
mapeamento de um fluxograma contendo todas as atividades do projeto, 
com as respectivas durações. A seguir, o fluxograma deve ser analisado, em 
busca de possibilidades de redução da duração de cada uma das atividades 
individualmente e do projeto como um todo, por meio da execução de 
atividades em paralelo.

Prazos devem ser tratados com seriedade. Antes de iniciar o desenvolvimento 
do produto, deve-se reunir a equipe para acordar os principais marcos a 
serem entregues e seus respectivos prazos. É muito importante que esses 
prazos sejam, ao mesmo tempo, esticados e realistas. Uma vez definida, a 
data-limite de um marco só deve ser postergada caso se expanda também 
o escopo do marco. Sempre que atrasos ocorrerem, devem ser apresentadas 
justificativas razoáveis.

Deve haver ainda um esforço por manter os projetos no nível mais simples 
possível. Muitas vezes isso pode envolver quebrar o projeto em outros. 
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Caso se esteja desenvolvendo uma nova tecnologia capaz de dar origem a 
três produtos diferentes, por exemplo, deve-se separar os três produtos em 
diferentes projetos.

Não se deve permitir que projetos atrasem devido à indisponibilidade dos 
executivos para reuniões de avaliação. Deve-se adotar a regra geral de, em 
caso de dúvida, seguir em frente até que se consiga obter a atenção dos 
executivos.
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FORMAÇÃO DE EQUIPES

O desenvolvimento de um novo produto é um processo extremamente 
multidisciplinar. Em geral, envolve uma diversa gama de expertises e 
competências variadas, que podem abranger, entre outros, o domínio de 
diversas tecnologias, conhecimento profundo do mercado, entendimento das 
especificidades do processo produtivo etc. 

Por esse motivo, mesmo que exista uma unidade organizacional responsável 
pelo desenvolvimento de novos produtos, muito dificilmente ela terá condições 
de realizar esse trabalho sozinha. É fundamental que as práticas de Gestão 
de Pessoas (capítulo 8 deste manual) possibilitem a capacitação de líderes e 
integrantes da equipe de desenvolvimento de novos produtos, considerando as 
competências, habilidades e atitudes de cada função.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

Gerir informações e conhecimentos é também se preocupar em proteger aqueles 
que proporcionam diferencial competitivo. Quando falamos em inovações, essa 
preocupação deve se tornar ainda maior. Empresas de inovação são aquelas 
capazes de construir soluções, de forma recorrente, para problemas não 
resolvidos, ou seja, inovações. Portanto, é fundamental que as organizações se 
preocupem em proteger suas informações, conhecimentos e inovações.

A maneira mais simples e barata de se proteger uma inovação é simplesmente 
mantê-la em segredo (como o caso da “fórmula secreta” da Coca-Cola). No 
entanto, essa atitude pode ser muito arriscada, já que outra empresa ou 
pesquisador pode desenvolver uma inovação similar, orientá-la para proteção 
legal e explorá-la comercialmente, impossibilitando o primeiro desenvolvedor de 
gozar do privilégio de seu uso.

Então, o que é propriedade intelectual? É um direito, outorgado pelo Estado por 
meio de leis específicas, por um prazo determinado. Na verdade, trata-se de 
um regime de proteção conferido às invenções, modelos de utilidade, desenhos 
industriais, marcas e denominação de origem, entre outros. 

No contexto desse manual, ao tratar deste assunto queremos dar ênfase à 
seguinte abordagem: propriedade intelectual é um ativo intangível importante no 
processo de gestão da inovação das empresas, que vai muito além da vertente 
legal e deve ser tratado com a devida importância na estratégia de uma empresa 
e inserido no seu modelo de negócio.

Nesse cenário, a propriedade intelectual assume um papel estratégico, que 
vai além da questão jurídica. Não se trata mais de olhar o assunto somente 
pela ótica legal. O importante é avaliar como os mecanismos de proteção do 
conhecimento impactam a composição do modelo de negócio, estando associados 
ainda à consolidação dos mecanismos e políticas de gestão, comercialização e 
transferência de tecnologia entre os diferentes agentes institucionais do sistema 
de ciência e tecnologia e o mercado. 

Esse novo quadro pode ser constatado pelas informações divulgadas em mídia 
especializada e pelo expressivo aumento do número de pedidos de patentes 
realizados nos dois últimos anos pelos países de economias desenvolvidas e em 
consolidação. 

Ainda é uma situação muito comum no Brasil o fato de as empresas não 
considerarem as questões de proteção de conhecimento e tecnologia nos 
seus modelos de negócio e de gestão, seja por desconhecimento, seja por 
não perceberem/dimensionarem o impacto dessas questões na atuação da 
empresa em diferentes mercados. Ocorre que, muitas vezes, este componente 
pode impactar, e muito, a atuação da empresa, principalmente se levarmos em 
consideração o setor em que atua. Uma empresa do setor de biotecnologia, 
por exemplo, deve se informar, logo que possível, sobre patentes, uma vez que 
este é o mecanismo de proteção mais acionado por empresas que têm produtos 
como medicamentos, fármacos, processos químicos, vacinas, entre outros. 

Quando dizemos “se informar sobre o assunto”, estamos também considerando 
a avaliação dos custos envolvidos para proteção de seus produtos no Brasil e 
no exterior, prazos de proteção e todo um conjunto de variáveis que devem ser 
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analisadas neste contexto. Uma empresa de tecnologia de informação deve, 
prioritariamente, conhecer o processo de proteção relacionado a direito autoral, 
mais especificamente a modalidade “direito de autor”, utilizada para a proteção 
de programas de computador, mecanismo que também deve ser avaliado por 
empresas que atuam no segmento de indústrias criativas. 

Para empresas de outros setores, como moda e alimentos, a proteção de marcas 
é estratégica; muitas vezes a marca de uma empresa pode valer mais do que 
todo o conjunto de bens tangíveis. Segundo estudos de consultora internacional 
(Brand Finance, 2009), uma marca bem posicionada pode representar até 98% 
do valor total dos bens de uma empresa. Alguns exemplos bem conhecidos são 
a Nike, o McDonald´s e a Coca-Cola (Machado, 2009).

Uma outra consideração a se fazer é que nem sempre as tecnologias e processos 
desenvolvidos por empresas vão se configurar em produtos no mercado, ou 
seja, sempre existe o risco inerente ao desenvolvimento de novos produtos. 
No entanto, levar um produto ou processo para o mercado sem nenhum tipo 
de proteção implica o risco de perda de todo o investimento financeiro e de 
tempo aplicados em seu desenvolvimento. Além disso, a empresa corre o risco 
de enfrentar o lançamento de uma cópia de seus produtos, que pode ser mais 
barata, mais durável ou eficiente, ou com design semelhante. Sem cobertura 
legal, ela não terá qualquer tipo de direito ou condição de acionar a empresa 
que produziu a cópia. 

A propriedade intelectual contempla três grupos de mecanismos de proteção: 
direito autoral (copyright), proteção sui generis e propriedade intelectual. Este 
último eixo abrange: patentes (modelos de utilidade e patentes de invenção), 
marcas, desenho industrial, indicações geográficas (indicação de procedência e 
denominação de origem) e proteção contra concorrência desleal.

As patentes têm uma função importante na gestão da inovação, por dois 
motivos: primeiro porque os bancos de patente constituem importantes fontes 
de conhecimentos tecnológicos. Uma vez que, para ter uma patente concedida, 
o solicitante é obrigado a divulgar uma série de informações, pesquisadores 
utilizam os bancos de patentes para compreender como problemas que estão 
enfrentando atualmente foram solucionados no passado. Servem, portanto, como 
fonte de inspiração. O segundo motivo está relacionado à busca por informações 
sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas por seus competidores e em que 
direção eles estão se movimentando para colocar novos produtos no mercado. 
De posse dessas informações, um fabricante pode readequar sua estratégia de 
negócio.

No site do INPI, você pode encontrar informações sobre os processos 
administrativos, formulários e custos relacionados à proteção dos intangíveis de 
sua empresa no Brasil e em outros países, bem como links e acesso a bancos de 
patentes. O site é: www.inpi.gov.br. Para conhecer mais sobre o assunto, você 
também pode acessar o site da Organização Mundial de Propriedade Industrial 
(World Intellectual Property Organization): www.wipo.int.
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PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

Prospecção tecnológica é o processo de análise de patentes alinhada com o 
planejamento estratégico da empresa e visão de mercado. Essa análise tem 
como objetivo principal orientar a tomada de decisão sobre o desenvolvimento 
de novos produtos e processos, mas também pode ser considerada uma 
ferramenta importante para orientar as atividades de pesquisa de uma empresa, 
poupar tempo e evitar investimentos desnecessários. A pesquisa em documentos 
de patentes é fundamental para se conhecer o estágio de maturidade de uma 
tecnologia, tendências tecnológicas atuais e futuras e as ações dos concorrentes, 
informações que podem ser cruciais para decisões que a empresa precisa tomar.
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A GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A gestão da propriedade intelectual mostra-se de fundamental valor, já que pode 
ser utilizada como um instrumento no controle de ameaças à capacidade de 
uma organização de se apropriar dos benefícios de sua inovação. Além disso, 
o gerenciamento efetivo da propriedade intelectual é crucial não apenas para 
identificar conhecimento externo útil, mas especialmente para capturar o valor 
dos direitos de propriedade intelectual da própria empresa.

Esta discussão torna-se de extrema importância num contexto marcado pela 
mudança em direção à inovação aberta, em que empresas adquirem licenças 
de terceiros para ter acesso a tecnologias complementares e também geram 
receitas licenciando tecnologias não utilizadas ou vendendo patentes. 

A proteção da propriedade intelectual é um aspecto fundamental no processo de 
inovação. É por meio dessa proteção que uma empresa garante que poderá ter 
retorno financeiro sobre os investimentos que realiza em P&D, caso desenvolva 
e leve um produto com sucesso ao mercado ou comercialize seus direitos de 
uso. Por outro lado, a utilização de mecanismos de proteção da propriedade 
intelectual, como patentes e direitos de reprodução (copyrights), permite que as 
ideias e conhecimentos fluam de maneira mais simples entre as empresas, já 
que podem ser negociados. 

A utilização de marcas é fundamental no processo de escolha do consumidor 
sobre qual produto ou serviço vai adquirir, tendo impacto forte na sua 
fidelização. A marca atua ainda como uma barreira de entrada em muitos 
setores da economia: na indústria de cigarros, por exemplo, mais de 70% dos 
consumidores são fiéis a uma marca específica.

O licenciamento de marcas vem crescendo bastante nos últimos anos. Por meio 
de um acordo de licenciamento, uma empresa permite que outros produtores 
utilizem sua marca mediante o pagamento de uma taxa. Os royalties podem 
variar de 2% a 10% das receitas de vendas. Um uso interessante desse 
artifício é para que empresas obtenham lucros com suas marcas em setores 
não relacionados com o de sua origem. Outra possibilidade de negociação de 
uma marca está relacionada a negócios de compra e venda. A compra de uma 
marca pode ser uma forma mais rápida, barata e menos arriscada de se ter uma 
marca do que o desenvolvimento de uma nova. A empresa sueca de varejo de 
móveis e produtos para casa Ikea, por exemplo, adquiriu a marca Habitat, que 
possuía forte presença no Reino Unido, conseguindo aumentar rapidamente sua 
participação naquela região.
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SISTEMAS DE INOVAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

COMO O AMBIENTE EXTERNO PODE INCREMENTAR A COMPETITIVIDADE 
DE UMA MPE

Existem diversos mecanismos que podem incrementar a competitividade de 
uma MPE e proporcionar subsídios e apoio à busca pela inovação. Neste 
capítulo, serão apresentados os principais conceitos que foram determinantes 
para o crescimento econômico de diversas regiões industriais bem-sucedidas. É 
importante destacar que o sucesso de uma empresa depende de um complexo 
conjunto de fatores, que serão abordados aqui sob uma ótica sistêmica. 
Considerando o caso das MPEs, devemos começar nossa abordagem por onde 
se iniciou a discussão sobre ambientes de cooperação.

Quem primeiro comentou sobre as vantagens das aglomerações produtivas 
foi Alfred Marshall, no livro “Principles of Economics” (1890), no qual revela 
importantes resultados econômicos decorrentes de atividades espacialmente 
concentradas nos distritos industriais da Grã-Bretanha. O autor constatou, 
inclusive, os benefícios gerados pelas economias externas, desenvolvidas a partir 
do agrupamento de pequenas empresas envolvidas em atividades similares. 

As economias externas marshallianas, como ficaram conhecidos os benefícios 
obtidos pelas MPEs, citados por Marshall, são determinadas por fatores obtidos 
gratuitamente na economia, como infraestrutura, mão de obra já treinada, 
recursos naturais locais, informações sobre as novas técnicas de produção etc. 
Essas condições asseguram às empresas um clima propício à produção em 
larga escala, não só reduzindo custos de transporte e de outras transações, mas 
também proporcionando e agilizando a comunicação entre os produtores.  

Tais conceitos passaram a ganhar relevância acadêmica e direcionaram políticas 
para o fomento à criação dessas regiões industriais em diversas partes do mundo. 
A evolução do conceito de distritos industriais gerou diversas novas definições 
para ambientes de conglomerados industriais. Porter (1998) define cluster 
como uma concentração geográfica de empresas interconectadas e instituições 
de um mesmo segmento, incluindo desenvolvedores de tecnologias específicas 
para o segmento, associações de comércio, governo local e universidades. Em 
uma dimensão mais ampla, o cluster agrega empresas em torno do paradoxo 
entre a competição e a cooperação, que coexistem. 

Ainda segundo Porter, os clusters são críticos para o desenvolvimento da 
competitividade, pois a produtividade passa a ser objetivo do setor organizado, 
o que gera economia de escala e incremento nos índices de produtividade das 
empresas envolvidas. 

A partir desses argumentos, deduz-se que os clusters promovem a competitividade 
das empresas locais, por meio da cooperação para o desenvolvimento, do 
compartilhamento de inovações nas tecnologias de produção, dos ganhos de 
produtividade, do compartilhamento da infraestrutura comum, da capacitação 
da força de trabalho local e da promoção comercial (Aquino e Bresciani, 2005).
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DO GUIA PARA A AÇÃO:

Os resultados obtidos por meio da cooperação empresarial pela 
chamada Terceira Itália fazem dela um exemplo recorrente em 
todos os trabalhos relacionados ao desenvolvimento regional e 
à colaboração entre micro e pequenas empresas. Essa região, 
tradicionalmente pobre, ficou conhecida internacionalmente devido 
ao extraordinário desenvolvimento atingido por seus distritos 
industriais, bem como pela política pública regional inovadora em 
relação às pequenas e médias empresas. A partir da década de 70, 
quando as grandes empresas passaram a diminuir sua produção e 
demitir empregados, as pequenas empresas italianas começaram 
a desempenhar um papel fundamental para o desenvolvimento e a 
geração de renda.

Como resultado do aprofundamento de relações e da colaboração 
empresarial, entre 1970 e 1981 a Terceira Itália conseguiu sair 
de uma posição desfavorável e ultrapassar o consumo per capita 
do norte industrializado. A explicação lógica para o sucesso 
do seu desenvolvimento regional está na combinação entre 
competição e colaboração de pequenas empresas, alavancando o 
desenvolvimento dos clusters formados.

Esse tipo de organização industrial trouxe uma grande flexibilidade 
e maior capacidade inovadora às regiões envolvidas e à Itália 
como um todo, tornando-a mais competitiva e ajustada ao novo 
padrão concorrencial. Segundo alguns relatos, a região da Emilia 
Romagna, na Terceira Itália, pode ter atingido um dos maiores 
graus de prosperidade do mundo, baseada no modelo de redes de 
pequenas empresas.

Os distritos industriais italianos constituem um exemplo clássico. 
Apesar de serem encontrados alguns distritos industriais nas 
regiões meridionais de Itália (Abruzzo, Puglia ou Campania), os de 
maior “sucesso” desenvolveram-se na Terceira Itália, nas regiões 
de Toscania, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto ou Trentino 
(atualmente, os distritos industriais italianos representam 42.5% 
do emprego industrial e cerca de 1/3 das exportações industriais 
do país).

Além da Terceira Itália, outras experiências de formação de redes de cooperação 
entre pequenas e médias empresas merecem destaque, como é o caso de 
Baden-Württemberg, na Alemanha, Jutland, na Dinamarca e Portugal, Vale do 
Silício, nos Estados Unidos, e os “keiretsu”, no Japão. Não vamos discutir esses 
casos aqui, mas ficam como sugestão de pesquisa para o leitor.
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REDES E PARCERIAS PARA COMPETITIVIDADE DE UMA MPE

Hoje já se reconhece que as redes de empresas (networks) e os aglomerados 
empresariais (clusters) são alternativas viáveis e, muitas vezes, necessárias à 
sobrevivência das pequenas empresas. O isolamento torna quase impossível a 
essas empresas acompanhar o ritmo de mudanças e as exigências de atualização 
tecnológica e gerencial, a adaptação às tendências de mercado e os ganhos 
de escala necessários à competição. A colaboração, por sua vez, torna essas 
exigências possíveis a custos extremamente menores. 

A experiência internacional demonstra que mecanismos desse tipo (redes e 
clusters) podem, inclusive, elevar pequenas empresas à condição de motor da 
economia, em lugar de simplesmente lhes oferecer uma condição marginal e de 
pouca relevância.

Segundo Batalha & Silva (2001), o conceito de redes de empresas refere-se 
a uma “estrutura de ligações entre atores de um sistema social qualquer”. 
Jarillo (1998), por sua vez, define redes como acordos resolutos de longo prazo 
entre organizações distintas, mas ligadas pelo lucro, que permitem a essas 
empresas ganhar ou manter vantagem competitiva sobre seus concorrentes pela 
otimização dos custos das atividades e minimização dos custos de coordenação. 
Essas empresas fazem isso porque, em muitas indústrias, a melhor estratégia 
consiste em coordenar todo o sistema de negócio, mas fazer isso por meio da 
integração vertical levaria a pesadas penalidades em sua eficiência.

As redes, como qualquer forma organizacional, possuem requerimentos 
administrativos. Do ponto de vista da empresa central, em que a reputação 
não é apenas preservada, mas constantemente reforçada, cultivar confiança 
e internalizar riscos é absolutamente essencial. Para os outros membros, 
será constante o esforço para agregar valor à rede (por meio da adaptação, 
aprendizado e difusão daquele aprendizado) determinando, com isso, seu 
sucesso futuro (Jarillo, 1998).

Assim, a cooperação entre empresas pode viabilizar o atendimento de 
necessidades de difícil satisfação caso cada empresa tenha atuação isolada. 
Amato Neto (1999) elenca as seguintes vantagens da cooperação produtiva:

•	 Combinação	de	competências;

•	 Divisão	dos	ônus	referentes	à	realização	de	pesquisas	tecnológicas;

•	 Compartilhamento	 de	 riscos	 e	 custos	 relativos	 à	 exploração	 de	 novas	
oportunidades;

•	 Oferecimento	de	uma	linha	de	produtos	mais	completa	e	diversificada;

•	 Compartilhamento	 de	 recursos,	 sobretudo	 dos	 subutilizados	 por	 uma	
dada empresa;

•	 Fortalecimento	do	poder	de	compra;

•	 Obtenção	de	maior	força	para	a	competição	no	mercado	internacional;

•	 Fortalecimento	da	força	competitiva.

Apesar das vantagens auferidas pela inclusão de uma empresa em redes 
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de cooperação, Rodrigues (2003) ressalta alguns pré-requisitos para a sua 
formação:
•	 Informação	sobre	os	reais	benefícios	de	participar	de	uma	rede;
•	 Confiança	entre	os	participantes;
•	 Colaboração	mútua;
•	 Estrutura	de	governança	capaz	de	diminuir	a	assimetria	de	poder	entre	
seus participantes.
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SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO

A inovação é, cada vez com mais intensidade, um dos grandes vetores de 
desenvolvimento das nações, e a criação de regiões de inovação pode ser 
apontada como um dos fatores-chave para o desenvolvimento econômico 
dos principais países do mundo. Por isso, a definição de estratégias, planos 
e programas de desenvolvimento científico e tecnológico passou a ser uma 
prioridade para o Estado. Ganhou destaque o debate do planejamento de C&T, 
não como um problema setorial, mas abarcando o conjunto de setores e também 
articulado com os diversos níveis do planejamento e localizado nas mais altas 
esferas do planejamento estratégico.

Para melhor entender a discussão sobre sistemas nacionais de inovação, é 
importante conhecer o conceito de regiões de aprendizado (learning regions) e 
seu contexto com o atual modelo econômico mundial. Segundo Florida (1995), 
as regiões de aprendizado têm a função de manter um ciclo de criação, coleta 
e reposição de conhecimentos e ideias, promovendo infraestrutura que facilite o 
fluxo de aprendizado. Elas tendem a se formar a partir de um conglomerado de 
empresas e são de suma importância para a inovação por promoverem, de fato, 
vantagens competitivas sustentáveis no longo prazo. 

A economia baseada no conhecimento e na aprendizagem tem origem na rapidez 
do processo de mudanças ocorridas nos mercados, nas tecnologias e nas formas 
organizacionais. A capacidade de os agentes econômicos conseguirem gerar 
e absorver inovações é que caracteriza o seu potencial competitivo. Assim, 
a aquisição de novas capacitações e conhecimentos (ou seja, capacidade de 
aprender) transforma o aprendizado em fator de competitividade para indivíduos, 
empresas, regiões e países (Lemos, 2003).

Neste sentido, Estados buscam articular mecanismos sistêmicos de inovação a 
fim de gerar uma dinâmica de aprendizado e crescimento nos seus clusters, ou 
distritos industriais, refletindo em maior competitividade das empresas inseridas 
nesses arranjos produtivos em relação aos concorrentes externos.

O “sistema de inovação” é conceituado como um conjunto de instituições 
distintas que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação 
e aprendizado de um país, região, setor ou localidade – e também o afetam. 
Constitui-se de elementos e relações que interagem na produção, difusão e 
uso do conhecimento. A ideia básica do conceito de sistemas de inovação 
é que o desempenho inovativo depende não apenas do desempenho de 
empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como 
elas interagem entre si e com vários outros atores, e como as instituições 
– inclusive as políticas – afetam o desenvolvimento dos sistemas. Entende-
se, deste modo, que os processos de inovação que ocorrem no âmbito da 
empresa são, em geral, gerados e sustentados por suas relações com outras 
empresas e organizações, ou seja, a inovação consiste em um fenômeno 
sistêmico e interativo, caracterizado por diferentes tipos de cooperação 
(Cassiolato, 2008).

Segundo Freeman (1987), um sistema nacional de inovação é formado por uma 
rede de instituições provenientes dos setores público e privado, cujas atividades 
e interações iniciam, importam, modificam e difundem novas tecnologias. Essas 
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instituições ajudam a moldar o processo de aprendizado, desempenhando um 
papel fundamental na inovação.

Isso conduz a que se destaque a interdependência entre firmas, setores e 
tecnologias, que tomam a forma de complementaridades tecnológicas, sinergias 
e fluxos de estímulos e restrições que não são inteiramente redutíveis a fluxos de 
mercadorias. Eles representam um conjunto estruturado de externalidades que 
podem ser ativos coletivos de grupos de firmas ou indústrias dentro de países 
ou regiões.
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O CASO BRASILEIRO

O governo federal definiu, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, um 
amplo leque de iniciativas, ações e programas que possibilitam tornar mais 
decisivo o papel da C,T&I no desenvolvimento sustentável do país. Várias das 
iniciativas previstas são voltadas para estimular as empresas a incorporarem as 
atividades de P,D&I no seu processo produtivo.

Essas iniciativas foram apresentadas no Plano de Ação 2007/2010 do Ministério 
da Ciência e Tecnologia em 2007, sob o título: “Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o Desenvolvimento Nacional”. O Plano é estruturado em 21 linhas de ação 
priorizadas e agrupadas conforme quatro eixos estratégicos:

•	 Eixo 1: Expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), atuando na articulação com os 
governos estaduais para ampliar a base científica e tecnológica nacional;

•	 Eixo 2: Atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de 
um ambiente favorável à inovação nas empresas, fortalecendo a Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE);

•	 Eixo 3: Fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas 
estratégicas para a soberania do país, em especial energia, aeroespacial, 
segurança pública, defesa nacional e Amazônia; e

•	 Eixo 4: Promover a popularização e o ensino de ciências, a universalização 
do acesso aos bens gerados pela ciência, e a difusão de tecnologias para a 
melhoria das condições de vida da população.

Dentre as principais iniciativas do governo federal para a consolidação do 
sistema de inovação brasileiro, vamos destacar, a seguir, aquelas que mais 
afetam as MPEs.
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POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP)

A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) foi lançada em 2008 e dá 
continuidade à Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). A 
PDP foi desenvolvida com o intuito de dar maior potência à Política Industrial, 
ampliar sua abrangência, aprofundar ações já iniciadas e consolidar a capacidade 
de desenhar, implementar e avaliar políticas públicas. Os desafios dessa nova 
política são:

1. Ampliar a capacidade de oferta;
2. Preservar a robustez do balanço de pagamentos;
3. Elevar a capacidade de inovação;
4. Fortalecer MPEs.
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LEI DA INOVAÇÃO

Uma das grandes ações do governo brasileiro para fomentar as atividades 
inovadoras, propiciando o aumento da cultura empreendedora do país, está na 
criação da Lei da Inovação. Uma vasta gama de informações sobre o assunto 
pode ser encontrada no Portal do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Essa Lei reflete a necessidade de o país contar com dispositivos legais eficientes 
que contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e ao incentivo à inovação.  

A Lei contempla diversos mecanismos de apoio e estímulo à constituição de 
alianças estratégicas e ao desenvolvimento de projetos cooperativos entre 
universidades, institutos tecnológicos e empresas nacionais. São também 
criadas facilidades para que as instituições de ciência e tecnologia (ICT) 
possam compartilhar, mediante remuneração, seus laboratórios, instalações, 
infraestrutura e recursos humanos com empresas (inclusive micro e pequenas 
empresas) e organizações privadas sem fins lucrativos, seja para atividades de 
incubação, seja para atividades de pesquisa. 

Outro interessante conteúdo é facultar às ICT a celebração de contratos de 
transferência de tecnologia e de licenciamento de patentes de sua propriedade a 
prestadores de serviços de consultoria especializada em atividades desenvolvidas 
no âmbito do setor produtivo e o estímulo à participação de seus funcionários 
em projetos que tenham a inovação como principal foco. 

A Lei prevê, ainda, a concessão, por parte da União, das ICT e das agências 
de fomento, de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura 
para atender às empresas nacionais envolvidas em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento. Mediante contratos ou convênios específicos, tais recursos 
serão ajustados entre as partes, considerando ainda as prioridades da política 
industrial e tecnológica nacional.

Os recursos financeiros, em específico, poderão vir sob a forma de subvenção 
econômica, financiamento ou participação societária. No caso da subvenção 
econômica, os recursos devem ser destinados apenas ao custeio, sendo exigida 
ainda contrapartida da empresa beneficiária.

O apoio à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam 
risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção 
de produto ou processo inovador, também está contemplado, assim como a 
implementação, pelas agências de fomento, de programas com ações dirigidas 
especialmente à promoção da inovação nas micro e pequenas empresas.
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LEI DO BEM

Concede um conjunto de incentivos fiscais às atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento nas empresas, com significativas reduções no Imposto 
de Renda e na Contribuição Social sobre o lucro líquido, correspondentes a 
investimentos realizados nessas atividades por empresas que trabalham sob 
o sistema de apuração do lucro real. Esta lei também autoriza as agências de 
fomento de C&T a subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, 
titulados como mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação 
tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro.

A Lei da Inovação e a Lei do Bem introduzem mecanismos úteis à promoção da 
inovação. Mas precisam ser entendidas e aproveitadas pelas empresas, ICTs e 
comunidades. Aproveite essas oportunidades, elas poderão atender a diversas 
necessidades de inovação de produto, processo ou gestão de sua MPE.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Os principais Incentivos Fiscais da Lei do Bem 

•	Dedução de 100% dos dispêndios com inovação tecnológica da 
base de cálculo (BC) do IR e da CSLL;

•	Dedução de mais 60% (100+60=160%) dos dispêndios com 
inovação tecnológica da base de cálculo (BC) do IR e da CSLL;

•	Dedução de mais 20% (160+20=180%) dos dispêndios com 
inovação tecnológica da base de cálculo (BC) do IR e da CSLL, 
incrementando o número de pesquisadores (RH);

•	Dedução de mais 20% (180+20=200%) dos dispêndios com 
inovação tecnológica da base de cálculo (BC) do IR e da CSLL, 
através de pagamentos vinculados a patente concedida ou cultivar 
registrado;

•	 Redução de 50% de IPI na aquisição de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos novos, destinados a P&D de 
inovação tecnológica;

•	 Depreciação Acelerada integral, no ano da aquisição, de 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, 
destinados a P&D de inovação tecnológica;

•	 Amortização acelerada na aquisição de bens intangíveis, 
vinculados exclusivamente às atividades destinadas a P&D de 
inovação tecnológica;

•	Crédito, no imposto de renda retido na fonte, de remessas para 
o exterior de royalties, assistência técnica ou científica, de serviços 
especializados e de contratos de transferência de tecnologia;

•	Redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda retido na 
fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro 
e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
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FINANCIAMENTO PARA INOVAÇÃO
A inovação não acontecerá espontaneamente em sua empresa. Ao contrário, 
é necessário um esforço considerável, que não pode ser obtido sem que uma 
quantidade significativa de recursos seja alocada. Entretanto, no dia a dia, 
diversas preocupações de curto prazo entram na frente das iniciativas inovadoras. 
Para assegurar que o comprometimento necessário à execução dos projetos de 
inovação não seja dissipado pelos incêndios cotidianos, é muito importante que 
existam fundos dedicados exclusivamente a eles.

A seguir, discutiremos algumas alternativas para obter recursos reservados 
à inovação. Na prática, não se deve optar por uma alternativa apenas, mas 
explorar da melhor maneira cada uma delas, financiando diferentes iniciativas 
de inovação com diferentes características.
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CAPITAL PRÓPRIO
A primeira fonte de recursos para a inovação será sempre o capital próprio. Usar 
capital próprio, por um lado, dá maior liberdade à empresa e costuma envolver 
menos burocracia. Além disso, não há necessidade de pagamento de juros. No 
entanto, a disponibilidade de capital é, muitas vezes, um limitante importante, 
particularmente para pequenas e médias empresas. Dessa forma, muitas vezes 
o capital próprio precisa ser utilizado em conjunto com outras fontes de capital.

A alocação de capital próprio pode ser feita na forma de carteiras estratégicas. 
Cada carteira é uma soma de recursos designados a projetos com alguma 
característica específica. Por exemplo, uma empresa pode definir que irá investir 
20% do seu orçamento de P&D em uma determinada tecnologia emergente, 
ou em um mercado que considera estratégico. Outra forma poderia ser alocar 
recursos específicos para projetos considerados como pesquisa básica, projetos 
de longo prazo etc.

Para entender a importância das carteiras estratégicas, considere a comparação 
entre dois projetos: um de baixa incerteza, voltado para a melhoria de um 
produto atual, e outro mais arriscado, voltado ao desenvolvimento de um 
produto com elementos radicalmente novos, e dirigido para um novo mercado. 
Se usarmos métodos de análise usuais para priorizar um dos dois projetos, 
muito provavelmente o de curto prazo levará vantagem: ele pode ser executado 
em menos tempo, apresenta menor incerteza, provavelmente será mais barato 
e ainda ajuda a empresa a fortalecer sua posição nos mercados onde já atua. 
No entanto, o segundo projeto pode trazer à empresa diversas oportunidades: 
ela passará a conhecer um novo mercado, no qual poderá se firmar, e a nova 
tecnologia poderá trazer diversas novas possibilidades para futuros produtos. 
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CAPITAL DE RISCO
Capital de risco (venture capital) é uma soma em dinheiro obtida junto a 
investidores interessados em oportunidades de alto risco e alto retorno. 
Normalmente, esses investimentos são realizados na forma de compra de ações 
da empresa, e não de empréstimos. 

Os investidores podem agir individualmente, financiando empreendedores que 
não dispõem de capital próprio para executar um novo negócio. Nesse caso, 
eles costumam ser chamados de “anjos” e o capital por eles investido, de seed 
capital. Existem, inclusive, associações de anjos no Brasil, como a Gávea Angels 
do Rio de Janeiro.

Empresas inovadoras que já tenham passado pelo estágio embrionário de 
desenvolvimento, em que uma grande quantidade de experimentações é 
realizada até que o negócio assuma uma forma mais estável, podem procurar 
fundos de venture capital. Esses fundos costumam ser uma boa alternativa no 
momento de aumentar a escala de produção, expandindo as vendas e a base 
de clientes.

O recurso do venture capital diminui o risco para a empresa, que não precisa 
pagar juros sobre o financiamento, mas o empresário adquire mais um sócio. Os 
termos impostos na cooperação podem restringir a liberdade de ação dos sócios 
ou da empresa. Por outro lado, os investidores costumam ter uma experiência 
e networking bastante relevantes e estarão dispostos a usá-los para ajudar a 
empresa a decolar.
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DEMANDAS ESPECÍFICAS DE GRANDES CLIENTES 
Muitas inovações são desenvolvidas a partir de demandas específicas de clientes 
de grande porte. É normal que grandes empresas se deparem com a necessidade 
de uma solução tecnológica bastante específica que não conseguem encontrar 
no mercado e nem querem desenvolver.

Nesses casos, elas podem optar por contratar empresas de menor porte para 
o desenvolvimento da solução. Esse tipo de projeto pode ser a oportunidade 
de desenvolver um novo produto ou serviço sem incorrer em quaisquer riscos 
financeiros. Em muitos casos, pode valer a pena reduzir a margem de lucro 
(ou mesmo eliminá-la) ao se negociar um projeto com grande potencial de 
aprendizado.
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FINANCIAMENTO PÚBLICO
Existem diversos órgãos públicos interessados em financiar projetos de inovação 
para empresas de diversos portes. É possível obter financiamentos de juros 
extremamente baixos, ou até mesmo juro zero. 

Surpreendentemente, não é incomum que os órgãos públicos encontrem 
dificuldades em aplicar todo o montante de recursos disponíveis para esses 
programas. Isso se deve ao desconhecimento de muitos potenciais beneficiários 
em relação a essas oportunidades.  

A obtenção de capital público depende da existência de um programa de 
fomento no qual o projeto que se deseja desenvolver se enquadre. Além disso, 
ela envolverá um certo grau de burocratização. No entanto, muito dificilmente 
haverá uma fonte de financiamento mais vantajosa. Portanto, é uma boa ideia 
se manter atento aos programas lançados por entidades como Finep, BNDES, 
CNPq etc.
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FINEP
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) é uma empresa pública brasileira 
de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, 
institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a Finep foi criada em 1967, para 
institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas.

A capacidade de financiar todo o sistema de C,T&I, combinando recursos 
reembolsáveis e não-reembolsáveis, assim como outros instrumentos, 
proporciona à Finep grande poder de indução de atividades de inovação, 
essenciais para o aumento da competitividade do setor empresarial.

Programas Finep com recursos para pequenas empresas:
•	 Subvenção	Econômica:	Subvenção	Finep	e	Pappe	Subvenção
•	 Financiamento:	Juro	Zero	e	Inova	Brasil
•	 Capital	de	Risco:	Incubadora	de	Fundos	e	Fundos	Semente					

O PROGRAMA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA
A concessão de subvenção econômica para a inovação nas empresas é um 
instrumento de política de governo largamente utilizado em países desenvolvidos, 
operado de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio. Um 
instrumento desse tipo foi disponibilizado no Brasil pela primeira vez em agosto 
de 2006. 

O objetivo do Programa de Subvenção Econômica é promover um significativo 
aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das 
empresas e da economia do país. 

A nova modalidade de apoio financeiro permite a aplicação de recursos públicos 
não-reembolsáveis diretamente em empresas, para compartilhar com elas os 
custos e riscos inerentes a tais atividades. 

O marco regulatório que viabiliza a concessão de subvenção econômica 
foi estabelecido a partir da aprovação da Lei 10.973, de 02.12.2004, 
regulamentada pelo Decreto 5.563, de 11.10.2005 (Lei da Inovação), e da Lei 

Figura 41 - Apoio Finep aos estágios do desenvolvimento empresarial. 
Fonte: Finep
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11.196, de 21.11.2005, regulamentada pelo Decreto 5.798, de 07.06.2006 
(Lei do Bem). Esse novo cenário é vocacionado para a promoção da inovação 
nas empresas no país e tem na Finep seu principal agente.

JURO ZERO
Com empréstimos sem juros e pagamento dividido em 100 (cem) parcelas, o 
Programa Juro Zero oferece condições únicas para o financiamento de micro e 
pequenas empresas inovadoras (MPE), com uma redução drástica de burocracia.

Dirigido a empresas inovadoras com faturamento anual de até R$ 10,5 milhões, 
o programa oferece financiamentos que variam de R$ 100 mil a R$ 900 mil, 
corrigidos	 apenas	 pelo	 índice	 da	 inflação	 -	 Índice	 de	 Preços	 ao	 Consumidor	
Amplo (IPCA). Não há carência, e o empresário começa a pagar no mês seguinte 
à liberação do empréstimo.

Como não há necessidade de garantias reais, foi criada uma composição 
alternativa de garantias para avalizar o financiamento. Os sócios da empresa 
proponente afiançam 20% do total. Além disso, em cada empréstimo, há um 
desconto antecipado de 3% no valor liberado aos empreendimentos, dinheiro 
que cria um fundo de reserva correspondente a 30% do total de financiamentos. 
Após a quitação do empréstimo, e caso não haja inadimplência, essa taxa, 
corrigida pelo IPCA, é devolvida às empresas. Os 50% restantes são assegurados 
por um Fundo de Garantia de Crédito criado pelos agentes locais em cada uma 
das regiões escolhidas.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Programa JURO ZERO

Objetivo: 
Apoiar projetos/planos de negócios desenvolvidos por micro e/ou 
pequenas empresas inovadoras (MPEIs), que representem uma 
inovação em seu setor de atuação, seja nos aspectos comerciais, 
de processo ou de produtos/serviços. 

Operação descentralizada:
O Programa funciona de forma cooperativa entre a Finep e parceiros 
estaduais, tais como Federações de Indústria e Fundações de 
Amparo à Pesquisa. Esses parceiros são responsáveis por uma 
primeira avaliação das propostas, realizando uma triagem. 

Características:
- Destinado a empresas que faturam de  R$ 333 mil até R$ 
10,5 milhões
- Valor de financiamento entre R$ 100 mil e R$ 900 mil
- Formulário simplificado, utilizando assinatura eletrônica até a 
contratação
- Todo o processo é realizado via web
- Sem necessidade de garantias reais
- Pagamento em 100 parcelas mensais, sem juros (apenas 
correção pelo IPCA) 

Saiba mais 
Visite o site do Juro Zero (www.jurozero.finep.gov.br) e preencha 
lá o formulário eletrônico para apresentação de propostas ao 
Programa.
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INOVA BRASIL
O Finep Inova Brasil chega ao mercado para dar suporte à Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP) do governo federal. Uma das principais 
metas do programa, que vai operar com taxas fixas e subsidiadas entre 4% 
e 5% ao ano, é contribuir para o incremento das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) realizadas no país. Projetos de pré-investimento que 
não estejam vinculados aos programas prioritários do governo são contemplados 
em outra linha, que tem taxa fixa anual de 8%. 

Em todos os financiamentos do programa, a Finep vai participar com até 90% 
do valor total do projeto. Cada empresa poderá pleitear, no máximo, R$ 100 
milhões, sendo R$ 1 milhão o valor mínimo de cada financiamento. Todas 
as empresas contratadas terão, ainda, prazo de até 100 meses para pagar o 
empréstimo, sendo 20 de carência e 80 para amortização.
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BENEFÍCIOS FISCAIS 
Por fim, outra forma de fomento público à inovação é através da concessão de 
benefícios fiscais a empresas que realizam atividades inovadoras. 

Isso acontece por meio de leis como a Lei do Bem, que oferece diversas deduções 
de impostos relacionadas às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Muitas 
vezes, essas leis acabam influenciando a definição de carteiras estratégicas de 
inovação, formadas com o objetivo de aproveitar benefícios fiscais.
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PARCERIA UNIVERSIDADE-EMPRESA
A relação universidade-empresa é um importante aspecto do processo de inovação 
e vem merecendo crescente atenção por parte dos formuladores de políticas 
públicas. São bastante heterogêneas as contribuições dadas por universidades 
para esse processo, permeando suas atividades de ensino, pesquisa, 
transferência/comercialização de conhecimento e geração de empresas. Neste 
sentido, começam a despontar cada vez mais iniciativas governamentais, com 
incentivos explícitos, para que as pesquisas nas universidades, em parcerias 
com as empresas, assumam uma nova função no desenvolvimento do país.

Segundo Etzkowitz (2000), as universidades postuladas na hélice tríplice 
(modelo de interação entre universidade, governo e empresa) são agências 
de produção de conhecimento, ensino e extensão, que se caracterizam como 
empreendedoras. O conceito de universidade empreendedora refere-se a uma 
postura proativa das instituições no sentido de transformar conhecimento gerado 
em agregação de valor econômico e social. 

Um dos principais mecanismos de transferência do conhecimento gerado 
nas universidades para as empresas e a sociedade se dá pelas incubadoras. 
Geralmente, as incubadoras estão próximas ou dentro de parques tecnológicos, 
espaços planejados para abrigar permanentemente empresas inovadoras, 
apoiando o seu desenvolvimento e estimulando a sua integração com instituições 
tecnológicas.

As incubadoras são exemplos do modelo de hélice tríplice, sendo consideradas 
como organizações híbridas, que internalizam o relacionamento entre as três 
esferas (universidade, governo e empresa), estimulando a criação de um espaço 
de interação. A premissa das incubadoras é que a formação de firmas pode ser 
melhorada ao ser organizada como um processo educacional (Etzkowitz, 2002).

A lógica para a existência de uma incubadora advém do papel da universidade 
na criação de novas tecnologias e empresas inovadoras, conforme ressaltado 
em diversas pesquisas. Para Etzkowitz (1996), as atividades de ensino e 
pesquisa desenvolvidas no interior das universidades possibilitam que elas 
sejam potenciais fornecedoras de conhecimentos e competências técnico-
científicas. Desta forma, tornam-se fonte de inovação para as empresas, para 
a criação de novos negócios e para a geração de pequenas empresas pelos 
próprios pesquisadores. Coordenar esse processo é o papel da incubadora.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Um expressivo exemplo de interação entre empresas e universidades 
articuladas em redes para o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para gargalos tecnológicos é o que se passou com a 
indústria de queijos de Minas Gerais, relatado por Mello (2008). 

Trata-se, de fato, do surgimento da indústria de pão de queijo 
no Brasil. Tudo começou quase 20 anos atrás, quando alguns 
fabricantes pensaram em congelar a massa do pão de queijo, 
motivados pela onda dos alimentos congelados, que então 
começava a tomar força no mercado.

Num primeiro momento, nada se conseguiu, pois a massa congelada 
não fermentava ao ser reaquecida. Chamados para analisar o caso, 
pesquisadores do Grupo de Tecnologia de Alimentos da Faculdade 
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Considerando o que foi discutido neste capítulo, podemos sugerir que, para 
desenvolver vantagens competitivas locais, estados e municípios devem 
fortalecer e aproximar suas estruturas de inovação e de planejamento econômico, 
buscar estabelecer articulações que consolidem sistemas setoriais e redes de 
organizações, além de participar efetivamente nas atividades de C,T&I. Sendo 
assim, é importante para a dinâmica do processo de inovação que os governos 
alinhem a capacidade de coordenação de suas ações com as desses sistemas 
setoriais e redes em seus territórios, procurando empregar efetivamente os 
instrumentos de promoção tecnológica disponíveis em suas estratégias e ações 
de desenvolvimento econômico sustentado.

de Farmácia da UFMG descobriram que o problema advinha do 
fato de que as baixas temperaturas destruíam o fermento natural 
existente na massa. Após inúmeras tentativas sem êxito, deixou-se 
de lado a busca de um novo fermento e investiu-se numa solução 
biotecnológica que gerasse uma variante do fermento natural, 
resistente ao frio. 

A solução encontrada foi fruto de um trabalho de pesquisa que 
envolveu a Universidade Federal de Viçosa e outras instituições, 
como a Universidade Federal de Lavras e o Centro Tecnológico 
de Minas Gerais. O impacto da descoberta foi extraordinário, 
possibilitando o surgimento de cerca de 400 empresas dos mais 
variados portes e oito mil pontos de venda do produto no Brasil, 
além de um mercado externo até então inexistente (notadamente os 
EUA, Canadá, México, Argentina, Venezuela, Inglaterra, Alemanha, 
Itália, Portugal, Espanha, França, Israel, Cingapura e Japão).

Não bastassem tais impactos, vale ressaltar outros efeitos gerados 
por tal transformação: “A rápida expansão do empreendimento viu-
se limitada pela falta de queijo em Minas Gerais. Isso significou 
um forte impulso para a indústria queijeira, obrigada ainda a 
elevar seus padrões de qualidade para responder às exigências da 
exportação. A importação de queijos da Nova Zelândia abriu, nesse 
contexto, um novo segmento de mercado, com a introdução do pão 
de queijo light. A implantação no mercado português gerou o novo 
segmento do pão de queijo com recheio doce. Surgiu também uma 
engenharia de projetos para a instalação de unidades de fabricação 
de pão de queijo. Facilmente acessíveis pela internet, os projetos 
são desenhados para qualquer porte de empreendimento e são 
facilmente obtidos”.

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

PARA GERIR É NECESSÁRIO CONHECER

Você certamente já deve ter ouvido falar que vivemos na era da informação, ou 
na sociedade do conhecimento. Famoso guru da administração, Peter Drucker 
(1999) definiu assim a profunda transformação que o mundo atravessou no 
final do século XX: “As atividades que ocupam o lugar central das organizações 
não são mais aquelas que visam produzir ou distribuir objetos, mas aquelas que 
produzem e distribuem informação e conhecimento”. 

Os dados das agências internacionais de economia têm confirmado as 
premonições desse autor. Um relatório publicado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2000 apontou que o 
conhecimento foi responsável por mais de 50% do PIB dos países-membros 
naquele ano. Segundo esse mesmo documento, a crescente redução dos 
custos e a facilidade de obtenção da informação apontavam claramente para 
um aumento da participação do conhecimento na geração de riqueza para 
empresas, regiões e países. 

Outras pessoas preferem falar que vivemos uma “economia baseada em 
conhecimento”. Nela, os bens e serviços produzidos e consumidos passarão 
a contar com elementos cada vez mais intangíveis. E isso não apenas 
nas indústrias de software, computação, biotecnologia ou tecnologias da 
informação e comunicação (TIC), essencialmente fundamentadas na tecnologia 
e no conhecimento. Estamos falando também de novas fontes de vantagem 
competitiva nas indústrias consideradas mais tradicionais, como a indústria 
têxtil e a metal-mecânica, no comércio, ou em qualquer outro ramo de atividade 
que se possa imaginar. 

Em cada um desses setores, existe cada vez mais conhecimento aplicado, que 
pode ser percebido nas máquinas, nas novas fibras, nos produtos químicos 
e petroquímicos e no estilo, design e marca. O conhecimento é aplicado em 
inovações, gerando novos produtos e processos e possibilitando a exploração de 
novos mercados. Também se torna fundamental para a análise da situação e o 
processo de tomada de decisão.

Mas o que isto significa no dia a dia de um empresário ou de um empreendedor 
que quer abrir um novo negócio? Como fazer a informação e o conhecimento 
aumentarem o valor da sua empresa? As duas histórias a seguir ilustram bem a 
importância da informação (ou da falta dela) nos negócios. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Uma pessoa recém-aposentada, percebendo que no bairro em 
que morava não havia lojas de aluguel de vídeos e DVDs, resolveu 
investir todas as suas economias nesse novo negócio. Suas 
chances de sucesso eram enormes, já que não havia concorrentes 
por perto. Pelo menos era o que ela pensava... Três meses depois 
de abrir o negócio – e não conseguir alugar nem três vídeos –, foi 
obrigada a fechar a loja e amargar enorme prejuízo. O que não 
sabia era que, no seu bairro, quase ninguém tinha aparelho de 
DVD e videocassete.
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Numa	 reunião	 do	 Arranjo	 Produtivo	 Local	 de	 Moda	 Íntima	 de	
Friburgo, os empresários da região foram unânimes ao apontar as 
“sacoleiras” como seus principais clientes. Perguntados, no entanto, 
sobre de onde elas vinham, limitaram-se a dizer: “elas descem 
daqueles ônibus e enchem suas sacolas com nossos produtos”. 
Eles nunca se preocuparam em saber de que cidade elas vêm, ou 
para quem vendem os produtos. No dia em que “aqueles ônibus” 
não chegarem mais a Friburgo, eles não saberão para quem vender.

E você? Sabe quem são seus clientes, onde moram, quais são seus desejos? 
Sabe onde buscar seus clientes, caso eles não apareçam na sua frente? Sim, 
relembrando a modelagem de negócio apresentada no capítulo 2, o marketing 
empreendedor do capítulo 6 e o planejamento estratégico do capítulo 5, você 
tem condições de responder essas perguntas.

Mas, para respondê-las, como você viu anteriormente, são necessárias 
informações do mercado, das necessidades dos clientes, do ambiente competitivo 
etc. Muita gente pensa que obter esse tipo de informação é muito dispendioso 
– “coisa para empresa grande”.  Mas isso não é verdade. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:

As informações sobre quem tem aparelho de videocassete e DVD 
em casa podem ser obtidas gratuitamente consultando-se a Pnad 
(Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio), elaborada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e disponibilizada no 
site da empresa. 

Todo município possui os dados sobre o número de padarias, 
locadoras, empresas de software ou quaisquer outros 
estabelecimentos comerciais localizados em seu território.

Se os empresários de Friburgo passarem a perguntar a suas clientes 
de onde elas vêm e para quem vendem os produtos que compram 
(homens? mulheres? de que faixa de renda? de que faixa etária?), 
rapidamente poderão atender melhor as sacoleiras, ajudando-as 
inclusive a vender mais e melhor para seus clientes finais. 

DO GUIA PARA A AÇÃO:
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INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL NA PRÁTICA

Para não se perder no mar de informação em que o mundo se transformou, você 
precisa de um método – uma maneira organizada e sistemática de identificar, 
buscar, armazenar e processar a informação. Se sair coletando informações sem 
nenhum critério, rapidamente você ficará paralisado, achando que tudo aquilo 
não serve para nada.

Apesar de muito simples, as orientações apresentadas a seguir foram inspiradas 
em  grandes empresas de sucesso. Sua empresa pode ter um sistema de 
inteligência empresarial de baixo custo, com alta taxa de retorno e lucratividade.

A base metodológica da proposta é composta de cinco passos, conforme 
esquematizado na figura 42:
•	 Identificação das necessidades de informação: As informações essenciais 
para o seu sucesso são de dois tipos: informações relacionadas à sua empresa 
(quem são os clientes, fornecedores, concorrentes) e informações do ambiente 
de negócios.
•	 Coleta e tratamento da informação: Identificar onde podem ser 
encontradas as informações importantes, definir de quanto em quanto tempo 
será necessário buscá-las e como serão armazenadas. 
•	 Análise: As ações de buscar e armazenar informações não garantem valor 
nenhum para sua empresa. Você precisa analisar as informações coletadas e 
aprender a criar valor com elas.
•	 Disseminação: Quem deve ter acesso a que informações da sua empresa? 
Todos podem saber de tudo ou o acesso à informação precisa ter algum 
controle?
•	 Avaliação: De tempos em tempos, você precisa avaliar se seu sistema de 
inteligência empresarial está dando os resultados que você esperava.

Figura 42 – Sistema de inteligência empresarial



208 Manual de Inovação

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
1

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO

O primeiro passo da metodologia é identificar claramente quais são as 
informações que você precisa ter. Lembre-se de que as informações servem 
para suportar outros processos ou ferramentas de gestão. Por isso, recorra aos 
capítulos anteriores para levantar as informações que precisa identificar. Por 
exemplo, no planejamento estratégico, foi recomendado que você fizesse uma 
análise do ambiente externo, identificando entrantes potenciais, compradores, 
fornecedores e substitutos 32. Na atuação de um marketing empreendedor 
(capítulo 6), você precisará de outras informações, e assim por diante.

Essas informações são de dois tipos: 
•	 informações	sobre	a	sua	empresa;
•	 informações	sobre	o	ambiente	de	negócios	em	que	você	atua.

Além das informações específicas, decorrentes das necessidades de gestão da 
organização, existe um conjunto de informações que devem ser recorrentemente 
monitoradas. Esse conjunto de informações está associado ao acompanhamento 
do ambiente de negócio, havendo a necessidade de um processo sistemático de 
coleta de informações em quatro grandes temas:
•	 aspectos	políticos	e	legais;
•	 aspectos	tecnológicos;
•	 aspectos	econômicos;
•	 aspectos	sociais.

O conjunto de leis que regulam as atividades econômicas no Brasil é gigantesco. 
Além disso, um novo presidente da República, governador, prefeito, ou mesmo 
uma mudança na direção de sua principal empresa cliente pode mudar os 
rumos de seu negócio. Você precisa, portanto, se antecipar a essas mudanças, 
analisando os perfis dos principais candidatos e as consequências de sua possível 
vitória para suas atividades comerciais. Conhecer esse aparato político e legal e 
seus principais atores é fundamental para a sobrevivência das empresas. Você 
conhece as leis e os principais atores de seu ramo de negócios? Acompanha 
suas mudanças a fim de não ser surpreendido? 

A variável tecnológica é o segundo grupo de informação do ambiente de negócios 
que você precisa monitorar. Num mundo onde as mudanças ocorrem o tempo 
todo, é fundamental estar a par das mudanças tecnológicas e avaliar o impacto 
32 Capítulo 5, figura 18 (As cinco forças de Porter).

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Aspectos	políticos	e	legais
Quando surgiram as chamadas empresas-espelho na telefonia 
fixa, a Vesper se tornou concorrente da Telerj no Rio de Janeiro. A 
tecnologia da Vesper era por frequência de rádio, o que permitia 
que uma pessoa pudesse falar ao telefone fixo a quilômetros de sua 
casa. A concorrência entrou com um recurso na Anatel, alegando 
que se tratava de telefonia móvel – ramo no qual a Vesper não 
tinha autorização para atuar. A interpretação da legislação iria 
determinar a sobrevivência ou não da Vesper. A decisão da Anatel 
foi de acatar a reclamação dos concorrentes, o que inviabilizou o 
negócio da Vesper.
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em seus negócios. Você acompanha as mudanças tecnológicas e analisa seu 
impacto em seus negócios?

O terceiro grupo de informações que você precisa monitorar continuamente está 
relacionado com os aspectos financeiros – que linhas de financiamento existem 
para o seu negócio? Você se surpreenderia com a quantidade de linhas de 
financiamento à inovação que existem no Brasil 33. E o que é melhor: muitas 
delas sem juros, ou até mesmo a fundo perdido, sem necessidade de retorno ao 
órgão financiador. 

O quarto grupo de informações está relacionado aos aspectos sociais. As 
sociedades estão sofrendo mudanças cada vez mais rápidas, decorrentes de 
modificações nos perfis culturais, da globalização, do aumento da expectativa 
de vida etc. Você acompanha constantemente as mudanças dos aspectos 
sociais de sua comunidade? Uma novela, por exemplo, pode modificar os 
valores de uma sociedade. Fatos ocorridos em outros países podem modificar 
toda a humanidade. Lembre-se, por exemplo, dos atentados de 11 de setembro 
de 1991 e dos impactos que provocaram nos aspectos sociais de quase todos 
os países. 

33 Veja as oportunidades apresentadas no capítulo 10.

DO GUIA PARA A AÇÃO:

DO GUIA PARA A AÇÃO:

Aspectos tecnológicos
Você deve se lembrar daquele taxímetro analógico que, há alguns 
anos, estava presente em todos os táxis do Brasil – ele tinha uma 
“bandeira dois” e sua marca era Capelinha. Quando houve a 
introdução da tecnologia digital, a empresa não se importou, já que 
detinha o monopólio da venda de taxímetros no Brasil. Em menos 
de dois anos, no entanto, ela tinha sido totalmente eliminada do 
mercado. Detendo o monopólio do mercado, a empresa poderia 
ter se associado com quem conhecia a nova tecnologia, mas 
simplesmente não possuía um sistema de monitoramento de 
informações que lhe possibilitasse agir a tempo.

Aspectos Sociais
Que a população brasileira está envelhecendo você já deve saber. 
Mas e daí? Como extrair valor dessa informação? Este é o exercício 
que você tem que fazer constantemente. 
Se você pensa em ser médico, que tipo de médico você acha que 
vai faltar daqui a seis anos, quando estiver saindo da faculdade: 
pediatra ou geriatra? Onde estão as academias de ginástica e os 
hotéis focados no público de mais de 65 anos? E os prefeitos que 
se lastimam do fechamento das fábricas em sua cidade, o que 
estão fazendo para atrair a enorme quantidade de pessoas que se 
aposentam todos os anos no Brasil? 
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COLETA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

A identificação das necessidades de informação é o trabalho mais importante 
que você tem a fazer. Mas não é o único. Depois de identificar as informações de 
que você necessita, é preciso ir atrás delas. Mas lembre-se: o mais importante 
é definir antes as informações de que você precisa. Não saia por aí coletando 
informações indiscriminadamente. A regra é: pense primeiro, colete depois! 

O segundo passo é definir onde você vai encontrar as informações de que precisa 
e com que periodicidade deve buscá-las. As informações relacionadas ao perfil 
demográfico da população, por exemplo, podem ser buscadas uma vez por 
ano, já que não mudam todos os dias. Já as informações sobre seus clientes, 
fornecedores e concorrentes têm que ser atualizadas mensalmente.

Quanto às fontes de informações, você se surpreenderia com a quantidade de 
informações gratuitas e relevantes que estão disponíveis. O site do IBGE, por 
exemplo, tem informações preciosas (nem sempre fáceis de achar).
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ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

A informação precisa ter valor. De nada adianta ter a informação e não saber 
o que fazer com ela. O terceiro passo é se fazer a pergunta que já fizemos 
anteriormente: “e daí?”. Que a população brasileira está envelhecendo todos 
sabemos, mas como essa informação impacta o seu negócio? Como você pode 
criar valor com ela?

Algumas empresas fazem o serviço de análise e processamento da informação. 
Mesmo que você resolva terceirizar esse trabalho, no entanto, terá que 
acompanhar muito de perto seu desenvolvimento. Extrair valor da informação é 
crítico para o sucesso do seu negócio. 

O dono da Capelinha sabia que a tecnologia digital estava chegando, mas não 
conseguiu interpretar corretamente essa informação. Já a Sadia soube o que 
fazer com a informação de que o número de pessoas morando sozinhas estava 
crescendo muito. E você? Quando acaba de ler o jornal, se pergunta como as 
informações podem ser relevantes para o seu negócio? Faça esse exercício pelo 
menos uma vez por semana. Procure refletir como as informações que você já 
possui podem agregar valor ao seu negócio. Muitas vezes, a informação de que 
você precisa para tomar as decisões já está com você. 
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DISSEMINAÇÃO

O próximo passo é decidir para quem você deve informar o que sabe, como 
e quando. Se sua empresa é pequena, este trabalho é muito simples. Mesmo 
assim, pode haver informações que mereçam sigilo. 

Procure definir a rede de pessoas (de sua empresa e de fora dela) e organizações 
com quem você tem interesse em interagir e defina para cada uma delas as 
regras que vão orientar as trocas de informação. Ter uma rede em torno de 
seu negócio é uma das regras básicas do sucesso. Você precisa interessar as 
pessoas no que você está fazendo. Mas lembre-se: elas só vão participar de 
sua rede se também se beneficiarem com isso. O que cada membro ganha em 
participar da sua rede? Procure responder a essa pergunta. 
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AVALIAÇÃO

 Por fim, você precisa avaliar, de tempos em tempos, todo este processo de 
inteligência empresarial. Ele só fará sentido para você se estiver, efetivamente, 
contribuindo para gerar valor para o seu negócio. De nada adianta ter um 
sistema de inteligência se ele não cria valor para a sua empresa. 
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TUDO JUNTO E MISTURADO
Apesar de engraçado, “Tudo Junto e Misturado” é o melhor título para o capítulo 
final deste manual. Uma leitura descompromissada e inexperiente pode levantar 
uma dúvida: “Passei por vários assuntos, mas onde está o passo a passo para 
buscar sempre a inovação?”.

As organizações inovadoras que fazem sucesso hoje não possuem em comum 
apenas um mecanismo para inovar. A idéia de uma máquina que pudesse 
produzir inovações constantes, apesar de atraente, não é uma regra percebida. 
Em alguns casos, essas organizações sequer possuem um processo estruturado 
voltado para a inovação.

O que essas organizações possuem realmente em comum é um ajuste harmônico 
entre o seu modelo de negócio e o seu modelo de gestão, que produz um 
conjunto de processos, práticas e ferramentas efetivamente voltados para a 
competitividade, para a agregação de valor a todas as partes interessadas e 
para a promoção do aprendizado organizacional e da inovação.

Agora você está entendendo o título deste capítulo e a importância de todos os 
capítulos anteriores. Não há neste manual um processo, prática ou ferramenta 
mais importante que outro. Todos são igualmente importantes e, certamente, a 
integração produzirá maior efeito que a soma de todos isoladamente.

Por isso, não escolha o capítulo que julgou mais importante, aquele com 
que mais se identificou ou o que foi mais bem entendido. Todos devem ser 
harmoniosamente utilizados para orientar a gestão de sua organização. Mas 
como?

Novamente, vamos salientar a importância da modelagem do negócio e da 
gestão. Será por meio de uma construção íntegra e ajustada do modelo de 
negócio e do modelo de gestão de sua organização que você poderá aproveitar 
os processos, práticas e ferramentas, todos juntos e misturados, da forma mais 
efetiva em prol da criação de uma organização competitiva e inovadora.
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CONSOLIDANDO NOSSA JORNADA: A BUSCA PELA MATURIDADE

Como comentamos nos primeiros três capítulos, você não deve tomar este 
manual e partir para implementar tudo de uma vez. Precisa modelar seu negócio 
e sua gestão.

Mas essas modelagens não são tão simples assim. Elas requerem que você 
aprenda os conceitos contidos no manual, que realize experimentações e ajustes 
para a realidade da sua organização. Requerem maturidade. 

Quando iniciamos a escrita do manual, muitas discussões ocorrreram entre 
os colaboradores sobre como apresentar os conhecimentos e orientar esse 
amadurecimento. Arriscamo-nos pela apresentação desta necessidade logo no 
início, retornando aqui a esta discussão.

Sabemos que esta escolha tem desvantagens. Você deve ter tido muita dificuldade 
quando se deparou com a apresentação das propostas de modelagem do negócio 
(Osterwalder e FNQ), no capitulo 2, e com a estrutura-base para a gestão e a 
tabela de avaliação da maturidade da gestão, no capítulo 3. 

Retorne agora a eles e, utilizando o que leu durante nossa jornada, busque 
revisar sua modelagem inicial. Perceba que, ao entender melhor os conceitos 
de clientes, agregação de valor, cadeia de valor, processos etc., fica mais fácil 
modelar o seu negócio. Da mesma forma, agora você conseguirá responder mais 
facilmente sobre a posição de sua MPE em cada um dos quadrantes da tabela 
de maturidade da gestão.

 Mas não é somente isso. A maturidade que esperamos é que, na medida em 
que for aplicando cada uma das ferramentas apresentadas em sua organização, 
você se torne ainda mais capaz de modelar seu negócio e sua gestão. Lembra-
se, no capítulo 3, quando falamos da avaliação contínua da sua organização 
para alcançar a maturidade? É disso que estamos falando.

Vamos tentar ilustrar. Então imagine:

Você implementa as ferramentas capazes de identificar os objetivos financeiros 
de sua organização, realizando as projeções e estimativas necessárias. Pode, 
ainda, avaliar a viabilidade financeira das premissas que assumiu para seu 
negócio, identificando fragilidades e oportunidades. 

Integradamente, você realiza seu planejamento estratégico, analisando seu 
ambiente interno e externo. Neste momento, as informações de objetivos 
financeiros e viabilidade do negócio (com as fragilidades e oportunidades) 
tornam-se importantes nas análises e decisões estratégicas a tomar. Seus 
direcionadores estratégicos e desdobramentos (estratégias, metas, projetos etc.) 
permitem que você entenda formas adequadas de agregar valor a todas as 
partes interessadas.

Mas como analisar o ambiente externo e definir estratégias se não sabemos o 
que o cliente percebe como valor agregado? Em “Marketing Empreendedor” 
(capítulo 6) você encontra conceitos, processos e ferramentas para buscar esta 
resposta.

Perceba que, em nossa ilustração, você já tem informações (que devem ser 
gerenciadas adequadamente, recorrendo ao capítulo 11) que lhe auxiliam a 
responder mais adequadamente algumas das questões para a modelagem do 
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seu negócio.  A assertividade de seu modelo de negócio aumentou e, obviamente, 
sua capacidade de conduzi-lo corretamente também. 

Da mesma forma, se retornar à matriz de avaliação de maturidade, você verá 
que sua gestão, implementada com algumas ferramentas citadas acima, subiu 
de quadrante em algumas linhas. É isso aí: a sua gestão amadureceu!

Continuemos ...

Onde paramos? Temos em nossa ilustração informações e decisões sobre os 
objetivos financeiros, viabilidade do negócio (com fraquezas e oportunidades), 
estratégias (com alternativas) e seus desdobramentos para a criação de valor 
para as partes interessadas. Podemos agora direcionar melhor a gestão de 
nossos processos.

Aplicar ferramentas de análise e melhoria dos processos, agora, permitirá atuar 
sobre os pontos mais adequados, construindo alternativas mais efetivas na 
busca dos valores a serem agregados.

Estamos aqui em uma ilustração sucinta, mas você pode perceber que já 
chegamos a um ponto em que, “tudo junto e misturado”, a nossa organização 
hipotética tem condições de buscar, agora, maior competitividade e estabelecer 
soluções para problemas não resolvidos, ou seja, inovações.

Vamos em frente ... ou melhor, voltemos um pouco. Para que tudo que foi 
dito em nossa ilustração aconteça são necessárias pessoas. E não quaisquer 
pessoas, em qualquer organização e condições de competências. São necessárias 
pessoas estimuladas, corretamente lideradas, adequadamente selecionadas, 
organizadas e capacitadas.

Precisamos então introduzir processos e ferramentas citadas no capítulo 8. 
Implementados, eles nos conduzirão a uma nova posição no quadrante da 
matriz de maturidade e a novas informações sobre nossa composição de força 
de trabalho, que permitirão responder um novo conjunto de perguntas na 
modelagem de nosso negócio.

Acho que não precisamos continuar nossa ilustração. Você entendeu? É um 
Lego que vamos montando peça a peça. Neste manual, preocupamo-nos em lhe 
fornecer as peças ou, pelo menos, informações para que você possa buscá-las. 
Procuramos também trazer a você a consciência de que o uso das ferramentas 
de gestão em uma MPE que busca a inovação deve ser feito de forma integrada 
nos diferentes aspectos da gestão.
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E DAQUI PARA FRENTE?

Existe um interessante entendimento que deve existir ao final do uso deste 
manual. Diferentemente de outros documentos, ele não é uma leitura que deve 
ficar na estante. 

Ele inicia um ciclo de outras leituras individualizadas de suas partes e outras 
referências, diversas delas citadas ao longo dos capítulos. Por exemplo, 
esperamos que em ciclos periódicos você avalie sua gestão por meio da tabela 
de maturidade e revise seu modelo de negócio. Com isso, você buscará novos 
patamares de maturidade, o que criará a necessidade da leitura mais detalhada 
de um ou outro capítulo e da busca de leituras complementares. 

Em seguida, você vai definir as ferramentas a serem aplicadas em sua MPE, 
iniciando um novo ciclo de melhoria em sua organização. Como esse ciclo 
termina? Exatamente: indo novamente à avaliação da maturidade e iniciando 
uma nova revisão do seu modelo de negócio.

Parabéns e mãos à obra!
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