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RESUMO 

Este estudo aborda sobre o uso dos conceitos e métricas da Inovação Aberta, propostas por 

Henry Chesbrough, em indústrias de papel da região Sul do Brasil. Teve como objetivo 

compreender como ocorrem as relações externas, sob a ótica da inovação aberta, para o 

desenvolvimento de inovações de produtos e de processos e propor métricas adequadas para 

mensurar a influência dessa prática sobre o desenvolvimento de inovações. A abordagem 

utilizada foi do tipo qualitativa, através de estudo de casos múltiplos, na qual, a partir de 

entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação direta, foi realizado o 

levantamento de dados em três indústrias de papel da região Sul do Brasil. A análise dos dados 

foi realizada pelo método de análise de conteúdo, por meio de triangulação com a literatura. Os 

resultados demonstraram que é comum para as indústrias de papel investigadas terem processo 

estruturado para o desenvolvimento de novos produtos e insumos e para a geração e 

reconhecimento de inovações de processo internas na empresa, propostas pelos colaboradores. 

Entretanto, há pouca intensidade nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento voltadas para 

a criação de inovações próprias, sendo essas áreas mais dedicadas para a absorção de ideias 

advindas de fora da empresa. Quanto ao uso dos conceitos da Inovação Aberta, observou-se 

que as indústrias realizam atividades de fora para dentro especialmente com fornecedores, para 

o desenvolvimento de novos insumos e com clientes para o desenvolvimento de novos produtos. 

Apenas uma das três indústrias pesquisadas apresentou relacionamento significativo com 

Universidades e Centros de Pesquisa e pouco relacionamento com outros tipos de parceiros é 

realizada pelas indústrias analisadas. Quanto à forma de dentro para fora das atividades de 

Inovação Aberta, observou-se que nenhuma empresa realiza. Isso se deve à baixa atividade de 

Pesquisa e Desenvolvimento interna, capaz de produzir ideias para serem exploradas 

externamente, quando não forem adequadas para uso interno. No que tange às métricas de 

Inovação Aberta, propostas por Henry Chesbrough, verificou-se pouca aderência nas indústrias 

pesquisadas, com alguma aderência nas métricas “tempo entre a concepção e lançamento das 

ideias” e “porcentagem de inovação gerada fora da organização”. Isso pode ter influência 

devido à concepção dessas métricas terem sido concebidas em um ambiente de alta tecnologia 

e fluxo de propriedade intelectual, o que não é a realidade das indústrias de papel pesquisadas. 

Assim, neste trabalho, foi proposto um sistema de métricas para avaliar o efeito da adoção das 

práticas de Inovação Aberta em indústrias de papel, abrangendo tanto métricas convencionadas, 

no que se pode chamar de métricas de inovação fechada, assim como métricas que se 

enquadram na característica da Inovação Aberta. 

 

Palavras-chave: Inovação Aberta, Manufatura, Métricas de Inovação e Pesquisa e 

Desenvolvimento 
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ABSTRACT 

This research discusses about Open Innovation concept and measuring, it was suggested by 

Henry Chesbrough, in paper companies from Brazil south region. It aimed to comprehend how 

external relations occurs, under open innovation concept, to developing products and process 

innovations and, propose appropriated measuring to calculate the influence of that practice on 

the development of innovations. It has used a qualitative approach, thru multiples cases study, 

with semi-structured interviews, documental analysis and direct observation, it was made a data 

mapping in three paper companies from Brazil south region. The data analysis was done by 

content analysis method, thought literature triangulation. The results showed that is common to 

paper companies studied have structured process to developing new products and inputs, and 

to creation and recognition of process innovation in the firm, proposed by employees. Although, 

there is little intensity into Research and Development activities toward to creation of own 

innovation, these areas are dedicated to absorbing ideas coming from outside the firm.  Related 

to Open Innovation concepts, it was observed that companies do activities from outside to 

inside, especially with suppliers, developing new inputs and with customers developing new 

products. Only one of the three companies studied presented a significant relationship with 

Universities and Researches Centers, and little relationship with other kinds of partners are done 

by the analysed companies. About the way from inside to outside activities of Open Innovation, 

it was observed that none of companies does. It results from low internal Research and 

Development activities, able to produce ideas to be explored externally, when they are not 

appropriated to internal use. Related to Open Innovation measuring, proposed by Henry 

Chesbrough, it was checked little adhesion in the studies companies, with some adherence in 

measuring “time between conception and releasing ideas” and “innovation percentage 

generated outside the organization”. This must have influence due to measuring concepts have 

been created in a high technological environment and intellectual property flow, what is not a 

reality into paper companies studied.  In addition, in this research, was proposed a measuring 

system to evaluate the adoption of Open Innovation practices in paper companies, covering 

conventional measuring, what can be named as closed innovation measuring, as measuring that 

have Open Innovation features.  

 

Keywords: Open Innovation, Manufacturing, Innovations Metrics and Research and 

Development.  
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RESUMEN 

La innovación es vista como una forma de las organizaciones mejoraren su rendimiento. Este 

estudio aborda sobre el uso de los conceptos y métricas de la Innovación Abierta, propuestas 

por Henry Chesbrough, en industrias de papel de la región Sur de Brasil. Tuvo como objetivo 

comprender cómo ocurren las relaciones externas, bajo la óptica de la innovación abierta, para 

el desarrollo de innovaciones de productos y de procesos y proponer métricas adecuadas para 

medir la influencia de esa práctica sobre el desarrollo de innovaciones. El abordaje utilizado 

fue del tipo cualitativo, a través del estudio de casos múltiples, donde a partir de entrevistas 

semiestructuradas, análisis documental y observación directa, se realizó el levantamiento de 

datos en tres industrias de papel de la región Sur de Brasil. El análisis de los datos fue realizado 

por el método de análisis de contenido, por medio de triangulación con la literatura. Los 

resultados demostraron que es común para las industrias de papel estudiadas tener un proceso 

estructurado para el desarrollo de nuevos productos e insumos y para la generación y 

reconocimiento de innovaciones de proceso interno en la empresa, propuestas por los 

colaboradores. Sin embargo, hay poca intensidad en las actividades de Investigación y 

Desarrollo dirigidas a la creación de innovaciones propias, siendo estas áreas más dedicadas a 

la absorción de ideas provenientes de fuera de la empresa. En cuanto al uso de los conceptos de 

la Innovación Abierta, se observó que las industrias realizan actividades de fuera para dentro 

especialmente con proveedores, para el desarrollo de nuevos insumos y con clientes para el 

desarrollo de nuevos productos. Sólo una de las tres industrias encuestadas presentó una 

relación significativa con Universidades y Centros de Investigación y poca relación con otros 

tipos de parceros es realizada por las industrias analizadas. En cuanto a la forma de dentro de 

las actividades de Innovación Abierta, se observó que ninguna empresa realiza. Esto se debe a 

la baja actividad de Investigación y Desarrollo interna, capaz de producir ideas para ser 

explotadas externamente, cuando no sean adecuadas para uso interno. En lo que se refiere a las 

métricas de Innovación Abierta, propuestas por Henry Chesbrough, se verificó poca adherencia 

en las industrias investigadas, con alguna adherencia en las métricas "tiempo entre la 

concepción y el lanzamiento de las ideas" y el "porcentaje de innovación generada fuera de la 

organización". Esto puede tener influencia debido a que el diseño de estas métricas se han 

realizado en un entorno de alta tecnología y flujo de propiedad intelectual, que no es la realidad 

de las industrias de papel investigadas. Así, en este trabajo, se propuso un sistema de métricas 

para evaluar el efecto de la adopción de las prácticas de Innovación Abierta en industrias de 

papel, abarcando tanto métricas convencionales, en lo que se puede llamar métricas de 

innovación cerrada, así como métricas que se encuadran característica de la innovación abierta. 

 

Palabras clave: Innovación Abierta, Fabricación, Métricas de Innovación e Investigación y 

Desarrollo 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Desde os estudos de Schumpeter (1961), a inovação é vista como fonte fundamental 

para o desenvolvimento econômico e às mudanças na sociedade. Além da geração de novos 

produtos, processos, serviços e métodos organizacionais, a forma como a inovação é gerenciada 

também se renova. Sabe-se que inovar é fator essencial para a competitividade e sobrevivência 

das empresas, dado que o ambiente econômico atual é marcado pela competição global.  

Uma inovação é a efetiva aplicação prática de um novo processo, técnica ou produto. 

Essa definição é coerente com o conceito schumpeteriano, pois não associa necessariamente a 

inovação ao conhecimento científico, tampouco precisa ser nova para os competidores ou para 

o país. Na prática, muitas inovações são frutos da experimentação prática ou da simples 

combinação de tecnologias existentes (TIGRE, 2006). 

Para Nelson e Winter (2005), a Teoria Evolucionária reforça a introdução de novos 

procedimentos organizacionais com substituição dos existentes, gerando um desequilíbrio 

tecnológico que impulsiona o desenvolvimento econômico. Com isso, o conceito de destruição 

criativa, introduzido por Schumpeter (1988), reflete a descontinuidade causada pelo 

crescimento econômico. Na Teoria Evolucionária, organizações com rotinas mais adequadas à 

obtenção de maior lucratividade tendem a levar a seu maior crescimento no mercado. Inovações 

que tenham potencial para gerar rotinas indutoras de maior lucratividade serão selecionadas, 

implicitamente, pelo maior sucesso competitivo das organizações portadoras dessas (POSSAS, 

2008). 

Há vários estudos que contemplam o comportamento da empresa de explorar 

oportunidades de inovação na busca de melhorias no seu desempenho (SALGE et al. 2013; 

ZOBEL, 2017; LAURSEN; SALTER, 2006). Entre as alternativas para o desenvolvimento da 

inovação, destaca-se a chamada Inovação Aberta (IA), proposta por Henry Chesbrough, que 

vêm ganhando repercussões no meio acadêmico e corporativo. Muitas empresas vêm utilizando 

esse conceito, por meio da utilização de técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de uma 

rede de inovação colaborativa, em que há um fluxo aberto para a transferência de recursos entre 

as empresas e o mercado (CHESBROUGH, 2012). 

O modelo de Inovação Aberta proposto por Chesbrough (2003) trouxe mudanças 

significativas no modo de se conduzir a inovação, pois rompe com o modelo de inovação 

tradicional, (inovação fechada), onde a pesquisa e desenvolvimento (P&D) é realizada 

internamente, e passou a explorar as transferências de conhecimento por meio de 
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relacionamentos externos. Neste novo modelo, as inovações são geradas e rentabilizadas fora 

dos limites físicos das organizações. Assim, com a Inovação Aberta, as empresas devem utilizar 

e incorporar em suas atividades o conhecimento produzido externamente (clientes, 

fornecedores, universidades, concorrentes etc.) e abandonar a prática de fazer tudo 

internamente, como se caracteriza o modelo da inovação fechada. Neste novo conceito, as ideias 

e o conhecimento externos à empresa têm tanta importância quanto as ideias e conhecimento 

produzido dentro dela (CHESBROUGH, 2003). 

A adoção de práticas de Inovação Aberta pelas organizações leva a melhoria na 

rentabilidade, diminui os custos (NOH, 2015), aumenta o desempenho inovador (GARRIGA; 

VON KROGH; SPAETH, 2013) e melhora o processo de desenvolvimento de novos produtos 

(RUBERA; CHANDRASEKARAN; ORDANINI, 2016). 

Segundo Chesbrough (2012), existem várias diferenças entre o modelo de inovação 

fechada e inovação aberta, que abrange gestão da propriedade intelectual, características do 

conhecimento, origem do conhecimento, modelo de negócio, avaliação de erros na seleção de 

projetos, fluxos para comercialização de ideias não usadas internamente, mercados 

intermediários e métricas de inovação.  

Com relação às métricas de inovação, no modelo de inovação fechada é comum o uso 

de métricas como percentual de gastos na P&D interno, número de produtos desenvolvidos, 

percentual de vendas dos novos produtos e número de patentes produzidas com os 

investimentos. Com a inovação aberta, Chesbrough (2004) e Chesbrough, Vanhaverbeke e 

West (2006) propõem o uso das métricas P&D conduzida dentro da cadeia de suprimento da 

organização, porcentagem de inovação originada fora da organização, tempo que leva para 

ideias saídas do laboratório sejam lançadas, patentes não utilizadas, investimento em 

organizações externas, percentual de vendas originadas de tecnologias licenciadas e lucro 

através de licenciamento para outras empresas. 

Essas foram algumas novas formas de medir a inovação aberta, mas que ainda não 

estão consolidadas na literatura e nas organizações. Assim, há carência de uma proposta robusta 

que atenda aos conceitos de inovação aberta, principalmente para que as organizações que 

desejarem optar por essa prática, tenham formas concretas de medir seu desempenho (ENKEL; 

GASSMANN; CHESBROUGH, 2009). 

Thomas (2009) levantou essa demanda em seu estudo sobre a perspectiva da inovação 

aberta e inovação fechada, em duas empresas do setor de produtos químicos localizadas na 

região do Vale dos Sinos. Propôs como estudos futuros a avaliação das métricas de inovação 

aberta, verificando se realmente medem o desempenho das atividades de inovação das 
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empresas, assim como de que maneira se pode medir o impacto das relações externas para o 

processo inovativo das organizações. Considerando a importância e as possibilidades da 

inovação aberta em projetos de cooperação, abre-se uma nova frente de estudos que visa avaliar 

a formação, seleção e implementação de estratégias de inovação e de crescimento, que podem 

ser aplicados em vários segmentos, inclusive nas indústrias de papel. 

Segundo Toivanen (2013), a inovação em tecnologia de papel e celulose é determinada 

pela estrutura econômica global que está inserida, onde períodos de intensa inovação no 

processamento de matérias-primas ou produtos de papel surgem como resposta à promessa de 

uma grande fonte de riqueza ou à ameaça de falência. 

De acordo com dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), apresentados no 

“Relatório IBÁ 2017”, a maior parte das empresas de papel e celulose brasileiras está localizada 

nas regiões Sul e Sudeste. Cita ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) setorial da área de 

celulose e papel alcançou R$ 71,1 bilhões em 2016, representando 1,1% de todo o PIB brasileiro 

e 6,2% do PIB industrial (IBÁ, 2017). 

Assim, a produção de celulose e papel ocupa posição de relevância no cenário nacional 

e grande importância no contexto mundial. Mesmo com um grande potencial de crescimento 

ainda não explorado, o setor brasileiro de celulose e papel figura entre os 10 maiores produtores 

mundiais de seus respectivos produtos. O Brasil vem se consolidando na quarta posição na 

produção de celulose e em sétimo na produção de papel e papelão (FIEP, 2016).  

Pela importância do setor de celulose e papel no cenário nacional e pela carência de 

métricas consolidadas para a medição da inovação aberta nas organizações e do impacto das 

relações externas no desenvolvimento de novos produtos e processos, este estudo emerge com 

o seguinte problema de pesquisa: como ocorrem as relações externas, sob a ótica da 

inovação aberta, para o desenvolvimento de inovações de produtos e de processos em 

indústrias de papel?  

Para responder a esse questionamento, foi realizado um estudo de casos múltiplos com 

três indústrias de papel, do ramo de papel branco para impressão e embalagens.  Este estudo 

teve como principal teoria de base a da Inovação Aberta, amparada nos princípios da Teoria 

Evolucionária da Inovação. No contexto da teoria da Inovação Aberta, foram utilizados, 

especialmente, os aspectos relacionados às métricas de abertura para inovação, propostas por 

Chesbrough (2004) e Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006). As métricas são importantes 

fatores que podem ser usados para explorar as formas como as indústrias de papel se relacionam 

externamente, a fim de obter inovações ao desenvolvimento de novos produtos e processos. A 
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Teoria Evolucionária da Inovação foi fundamentada no trabalho pioneiro de Schumpeter 

(1988), complementado pelos estudos de Dosi (1982) e de Nelson e Winter (2005).  

 

1.1 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como ocorrem as relações externas, sob a ótica da inovação aberta, para 

o desenvolvimento de inovações de produtos e de processos e propor métricas adequadas para 

mensurar a influência dessa prática, em indústrias de papel. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Mapear o processo de desenvolvimento de novos produtos e inovações de processos nas 

indústrias de papel; 

b) identificar as formas como as indústrias de papel se relacionam com o ambiente externo; 

c) verificar o processo de inovação nas indústrias de papel e o alinhamento com as métricas 

de inovação aberta propostas por Henry Chesbrough; 

d) propor um sistema de métricas de inovação aberta para as indústrias de papel. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

No atual cenário econômico, é evidente a importância da inovação como estratégia 

para a competitividade das organizações. As pesquisas existentes sobre o relacionamento das 

organizações com seu ambiente externo (DI BENEDETTO, 2014; DIEHL; RUFFONI, 2012; 

STAL; NOHARA; DE FREITAS, 2014; THOMAS, 2018), demonstram que as organizações 

podem proporcionar a redução de incertezas, maior agilidade no desenvolvimento de novos 

produtos, além do compartilhamento de conhecimentos.  

Em função do gasto elevado para o desenvolvimento de inovações e o ciclo de vida 

mais curto dos produtos, as companhias encontram cada vez mais dificuldades para justificar 

seus crescentes gastos em inovação. Os modelos de negócio abertos podem solucionar esses 

problemas, atuando em duas frentes: aumentando seus departamentos de P&D, mediante a 

utilização de recursos externos em projetos de desenvolvimento tecnológico e de novos 
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produtos; e pela comercialização de ideias internas por canais distintos daqueles utilizados em 

seus negócios habituais (STAL; NOHARA; DE FREITAS, 2014). 

Diehl e Rufoni (2012) destacam que a inovação aberta tem ocorrido de forma limitada 

nas organizações, exigindo adoção de mecanismos para que as ideias fluam de forma mais 

intensa. As principais fontes de informação identificadas pelas autoras no processo de inovação 

pela organização foram: clientes, funcionários, fornecedores, universidades e empresas 

parceiras. Porém, observa-se que as fontes de informação têm sido pouco exploradas e não 

ocorre de forma sistematizada, estruturada e regular. 

Sarquis et al. (2017) realizaram um trabalho para avaliar o processo de inovação, 

fatores de influência e métricas de desempenho em empresas de base tecnológica e 

identificaram que a avaliação de desempenho das inovações é feita durante o processo de 

desenvolvimento das mesmas, utilizando métricas tais como alinhamento com a estratégia da 

organização, viabilidade econômico-financeira, desempenho no teste de funcionalidade e 

homologação de produto pelo cliente. Após o desenvolvimento, a avaliação é feita com métricas 

financeiras, como taxa de crescimento de vendas, rentabilidade e volume de financiamento 

captado e não financeiras como satisfação dos dirigentes da empresa, fortalecimento da cultura 

da organização e competitividade da marca no mercado. 

Chesbrough e Brunswicker (2014) verificaram que em empresas da Europa e Estados 

Unidos o uso da Inovação Aberta tem sido mais do que um modismo passageiro, pois constaram 

que 78% das empresas estudadas adotavam práticas de inovação aberta, onde a maioria 

informou que usa mais intensamente o processo de Inovação Aberta do que 3 anos antes da 

pesquisa. 

A literatura também pode evoluir no que diz respeito às relações externas das 

organizações dentro dos conceitos da inovação aberta, assim como métricas para a medição da 

eficiência do processo de inovação aberta (THOMAS, 2009). Além disso, Chesbrough (2003) 

afirma que a inovação aberta precisa ser estudada em empresas fora dos Estados Unidos, pois 

os conceitos iniciais foram baseados na cultura norte-americana e podem ser diferentes das 

empresas existentes em países em desenvolvimento.  

A literatura de inovação aberta carece de estudos sobre segmentos mais tradicionais, 

uma vez que a maioria das evidências encontradas é de indústrias em que a dinâmica da 

inovação é mais intensa, como os setores de tecnologia da informação e comunicação e 

farmacêutico (ARMELLINI; KAMINSKI; BEAUDRY, 2014). 

Dessa forma, é bastante pertinente para a evolução dessa teoria a realização de novos 

estudos em áreas diferentes da tecnologia, onde a Inovação Aberta foi originalmente concebida. 
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Assim como, também a avaliação do potencial do uso desse conceito nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que apresentam cenários de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação consideravelmente diferentes dos países desenvolvidos. 

Embora a prática e a teoria indiquem que a abordagem da inovação aberta é benéfica 

tanto para empresas quanto para usuários, a medição da inovação ainda está buscando um 

sistema de métricas apropriado, que monitore os investimentos, benefícios e impacto de 

abordagens de inovação aberta versus fechada, a fim de ajudar as empresas a encontrar o 

equilíbrio certo (ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009; WEST; BOGERS 2017). 

Dessa forma, a escolha desse tema de pesquisa se justifica pela importância acadêmica, 

pois possibilitará melhor compreensão das práticas de inovação aberta em regiões e setores 

diferentes dos abordados pelos autores desse conceito. Mas, também pela relevância prática 

para as organizações, que estão preocupadas em melhorar seus processos de inovação. 

  

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura deste trabalho está organizada em quatro capítulos, além desta introdução, 

conforme apresentada na Figura 1. 

O Capítulo 2, inicialmente foi apresentado um levantamento bibliométrico realizado 

sobre estudos anteriores em relação ao tema. Apresenta posteriormente, neste capítulo, são 

apresentados os pressupostos e conceitos do processo de inovação, que subsidiam a teoria deste 

trabalho. Na sequência, será abordado sobre o conceito da Inovação Aberta e como se apresenta 

quanto à abertura da inovação e as formas de monetização de ideias geradas internamente. Em 

seguida, será tratado sobre as métricas de inovação, que compõe um dos objetivos específicos 

deste trabalho. Finalmente, será abordado sobre o setor de fabricação de papel, abrangendo 

mercado e a inovação nessa área. 

O Capítulo 3 aborda os detalhes da metodologia deste trabalho, abrangendo os 

procedimentos metodológicos a serem adotados para a realização do estudo de caso múltiplo. 

Posteriormente será abordada sobre a classificação da pesquisa, quanto à abordagem, 

perspectiva temporal e o tipo de trabalho. Em seguida, está descrito os instrumentos que foram 

utilizados para coleta e análise de dados, relacionados com o tipo de pesquisa que foi adotado. 

Na sequência, são expostos o modelo teórico e as categorias de análise que norteiam esta 

pesquisa. Finalmente é apresentada de forma sintetizada toda a metodologia desta pesquisa. 
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Figura 1. Estrutura da Dissertação 

 

Fonte: elaboração própria (2019). 

 

O Capítulo 4 apresenta os resultados qualitativos da avaliação da influência externa 

sobre a abertura da inovação nas indústrias de papel e as métricas para medição do desempenho 

da inovação aberta. Inicialmente são apresentadas as empresas estudadas, detalhando seus 

históricos, estrutura e processos de inovação. Posteriormente, são apresentados os resultados 

das análises das categorias: relação da empresa com fornecedores, relação da empresa com 

universidades e centros de pesquisa, relação da empresa com clientes, relação da empresa com 

outros tipos de parceiros e a P&D e o processo de inovação, que fizeram parte da estrutura deste 

trabalho.  

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais, com os principais resultados 

do estudo, as limitações e as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Neste capítulo foi realizado o embasamento teórico desta pesquisa, inicialmente por 

meio do levantamento da literatura através de bibliometria. Em seguida, foram apresentados os 

conceitos da Inovação Aberta de Chesbrough (2003), com especial ênfase nas métricas de 

inovação aberta das organizações. Como o trabalho tem foco em indústrias de papel, foi 

abordado sobre o cenário e mercado de papel, com ênfase na necessidade de aumentar as 

inovações nesse segmento. 

 

2.1 LEVANTAMENTO DA BASE TEÓRICA DO ESTUDO 

 

2.1.1 Procedimentos Iniciais de Coleta 

 

Para a compilação do portfólio bibliográfico, foram utilizadas as bases de dados Web 

of Science, Scielo e Scopus, todas vinculadas ao portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Essas bases foram selecionadas por 

apresentarem consistência nos testes preliminares, quando da verificação da aderência das 

palavras-chave. 

A bibliometria caracteriza-se pela mensuração de aspectos quantitativos de trabalhos 

científicos, recorrendo a métodos estatísticos a partir de unidades definidas, como palavras, 

textos, fontes ou bases de dados, com o objetivo de melhorar a eficiência na recuperação 

(BUFREM; PRATES, 2005). Sendo assim, o estudo bibliométrico busca identificar o que foi 

produzido de conhecimento pela comunidade acadêmica sobre o tema em estudo e, ao mesmo 

tempo, avaliar as principais tendências da pesquisa sobre ele. Parte do princípio de que, ao 

iniciar-se uma nova pesquisa acadêmica, tudo o que está sendo discutido, publicado e gerado 

de conhecimento nessa linha de pesquisa deve ser mapeado para a construção do conhecimento 

correlacionado (TREINTA, 2013). 

As palavras-chave utilizadas nesta busca foram “Open Innovation”, pois o tema central 

desta pesquisa é a inovação aberta. Posteriormente foi realizada avaliação dos resultados 

obtidos para identificar os artigos que relacionavam a inovação aberta com a performance das 

organizações.  

A busca foi limitada em títulos, resumos e palavras-chave no idioma inglês, com 

recorte temporal de 2013 a junho de 2018. As áreas de conhecimento utilizadas, de cada base, 

foram: 
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3) base: Web of Science 

Áreas do Conhecimento: Management, Business, Engineering Industrial, Planning 

Development, Operations Research Management Science, Multidisciplinary 

Sciences, Engineering Multidisciplinary e Engineering Manufacturing 

b) base: Scielo 

Áreas do Conhecimento: Engineering Multidisciplinary, Business, Management, 

Social Sciences Interdisciplinary e Engineering Industrial. 

c) base: Scopus 

Áreas do Conhecimento: Business, Management and 25ccounting, Social Sciences 

e Engineering. 

O levantamento inicial resultou na busca de 1570 artigos. Como foram realizadas 

buscas em diferentes bases e alguns artigos poderiam estar vinculados a mais de uma delas, foi 

realizado processo de eliminação de duplicidade, que resultou em 1244 artigos. Na sequência, 

foi realizada a leitura dos títulos para verificar a aderência ao tema, que resultou em 330 artigos. 

Finalmente, foi realizada a leitura dos resumos, com a finalidade de identificar se os artigos 

realmente contribuiriam para o tema investigado, definindo métricas para avaliar o grau de 

abertura da inovação, que resultou em 79 artigos. Esse processo está resumido na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Etapas de elaboração do portfólio bibliográfico 

Etapas de filtragem Eliminados Restante 

Artigos localizados pela busca  -  1570 

Eliminação de artigos duplicados  326 1244 

Eliminação de títulos desalinhados com o tema de pesquisa  914 330 

Eliminação de resumos desalinhados com o tema de pesquisa  251 79 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

2.1.2 Análise Bibliométrica 

 

Para a visualização da distribuição longitudinal do portfólio bibliográfico, os artigos 

foram classificados de acordo com o ano de publicação e estão apresentados na Figura 2. Foram 

classificados artigos com abordagem sobre inovação aberta e artigos que fizeram menção a 

alguma forma de medição ou performance do processo de inovação. 

Nota-se que o número de publicações sobre o tema Inovação Aberta vem aumentando 

gradativamente desde 2013, onde apenas em 2014 não houve aumento na quantidade de artigos 

referente ao tema. Quanto à artigos relacionados ao tema de pesquisa, nota-se comportamento 

similar, com aumento mais proeminente em 2017. Em geral, percebe-se que o número de artigos 
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que envolvem avaliação de performance e métricas corresponde a aproximadamente 6% do 

total de artigos relacionados à inovação aberta, demonstrando ser um tema ainda pouco 

explorado dentro da inovação aberta. 

 

Figura 2. Distribuição longitudinal de publicações com o tema Inovação Aberta 

 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

A indexação de citações está baseada na premissa de que uma citação bibliográfica é 

a expressão de uma relação entre dois documentos, sendo um que cita e outro que é citado. Há 

uma série de motivos para levar um autor a citar, tais como dar crédito para trabalhos 

relacionais, prestar homenagem aos pioneiros, oferecer leitura básica, sustentar declarações, 

entre outros (MACIAS-CHAPULA, 1998). 

Para evidenciar os artigos com maior destaque na literatura, os 79 artigos que estavam 

alinhados com o tema de pesquisa foram ordenados de acordo com a quantidade de citações 

que receberam em outros estudos, checadas através do Google Acadêmico. Foram identificados 

64 artigos contendo citações, sendo que estes receberam um total de 1.474 citações, conforme 

Figura 3. 

Nota-se que há uma grande concentração de citações em um número pequeno de 

artigos. O artigo mais citado recebeu 211 citações que equivalem a 14% do total. A soma das 

citações dos primeiros 23 artigos equivale a 80% das citações.  
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Figura 3. Artigos mais citados 

 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Esse comportamento é melhor evidenciado na Figura 4, onde apresenta-se um gráfico 

na forma de Pareto sobre a distribuição do número de citações por artigo. 

 

Figura 4. Pareto de citações dos artigos 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Tendo em vista o critério criado por Pareto (1996) e citado por Guedes e Borschiver 

(2005), com a Lei dos 80/20, fenômeno inicialmente observado no comércio e na indústria, 

onde de uma forma geral, 80% do resultado pode ser obtido com 20% do esforço ou conjunto 

de dados. Sendo assim, foi dada ênfase nos artigos que compunham o maior volume de citações, 
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sem desconsiderar o restante que compôs a amostra dos 79 artigos, que foram avaliados 

conforme a relevância para este trabalho. 

Para evidenciar os periódicos que mais publicam artigos sobre inovação aberta, a 

Figura 5 mostra essas quantidades. 

 

Figura 5. Número de artigos por periódico 
 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Percebe-se que o maior destaque se dá no periódico Management Decision, com 6 

artigos, seguido do periódico International Journal of Technology Management, com 5 artigos 

e R & D Management, Journal of Technology Management and Innovation, Journal of Product 

Innovation Management, Research Policy e Research-Technology Management com 3 artigos 

cada. 

De um total de 49 periódicos, 50% dos artigos estão publicados nos primeiros 14 

periódicos, que representam 18% do total de periódicos. Os outros 50% estão publicados nos 

outros 65 periódicos. 

Para a visualização dos autores que mais realizaram publicações relacionando a 

inovação aberta com, foi elaborado um gráfico, conforme apresentado na Figura 6. 

Pode-se notar que os autores Lazzarotti, Pellegrini e Manzini apresentaram o maior 

número de citações, com 6, 5 e 5 respectivamente. Apesar de Henry Chesbrough ter 

desenvolvido o termo “Inovação Aberta”, o mesmo não se destaca entre os autores com mais 

publicações, pois apresentou apenas 3. 
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Figura 6. Quantidade de publicações por autor. 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Para avaliar o número de citação entre os autores dos 23 artigos selecionados, foi 

realizado um mapa de relação, com auxílio da ferramenta VOSwiever, que está apresentado na 

Figura 7.  

 

Figura 7. Mapa de relação entre os autores 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 
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Foi estipulado número mínimo de cinco citações como ponto de corte para a 

elaboração dessa rede. Nessa ferramenta, os círculos maiores identificam os autores com maior 

representatividade sobre o assunto. Nota-se que o autor Chesbrough, criador do conceito 

Inovação Aberta, apresentou maior número de citações, seguido por Lichtenthaler e Laursen. 

Observa-se também a formação de 4 clusters nessa rede, havendo relação entre todos, 

ou seja, nenhum cluster se formou isoladamente, demonstrando relação entre os temas. O 

primeiro cluster, identificado pela cor vermelha, apresenta o maio número de autores, com 15 

autores, entre eles Chesbrough, Gassmann e West. O segundo cluster, identificado pela cor 

verde, é composto por 11 autores, como Laursen e Von Hippel. O terceiro cluster é identificado 

pela cor azul, sendo composto por 7 autores, como Lichtenthaler, Teece e Eisenhardt. 

Finalmente, o quarto cluster, identificado pela cor amarela, é composto por 5 autores, tais como 

Cohen e Cassiman.  

Realizou-se a leitura dos principais artigos contemplados na bibliometria para expor 

as suas contribuições a esta pesquisa, que estão apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Contribuições dos artigos com maior número de citações 

Autores Contribuições 

Garriga, Von 

Krogh, Spaeth 

(2013) 

Através de um estudo com empresas suíças, os autores descobriram que o 

desempenho da inovação é positivamente influenciado pelo fluxo de conhecimentos 

externos e negativamente influenciado pelas restrições. 

Hung, Chou 

(2013) 

Baseado em uma pesquisa com 176 empresas de tecnologia de Taiwan, sobre as duas 

dimensões da Inovação Aberta (aquisição tecnologia externa e exploração tecnologia 

interna), os pesquisadores descobriram que a aquisição de tecnologia externa afeta 

positivamente o desempenho da empresa, enquanto que a exploração de tecnologia 

não afeta. Descobriram também que ambas dimensções estão positivamente 

relacionadas ao desempenho da empresa sob alto investimento interno em P&D e um 

ambiente de mercado turbulento. No entanto, a turbulência tecnológica só afeta 

positivamente a relação entre a aquisição tecnológica externa, mas não a exploração 

de tecnologia e o desempenho da empresa.  

Chesbrough, 

Brunswicker 

(2014) 

Os autores pesquisaram 125 grandes empresas americanas e européias, com vendas 

anuais superiores a U$ 250 milhões para examinar até que pontos as grandes 

empresas estão praticando a inovação aberta. Foi observado que 78% das empresas 

adotam a inovação aberta e no decorrer dos 3 anos anteriores, nenhuma empresa 

abandonou a prática e ainda 82% delas aumentam a intensidade dessa prática. Além 

disso, foi identificado que as práticas de cocriação com clientes, redes informais e 

bolsas universitárias foram as três principais práticas de entrada de inovações, ou 

seja, do tipo “fora para dentro” enquanto que Joint ventures, venda de produtos 

prontos para o mercado e padronização foram as três principais práticas de saída, ou 

seja, “dentro para fora” 

Theyel (2013) 

Com base em uma pesquisa quantitativa com 293 empresas de manufatura de 

pequeno e médio porte dos EUA, o estudo avaliou a adoção de práticas de inovação 

aberta durante diferentes atividades da cadeia de valor e mede seu efeito na inovação 

de produto e processo. Os resultados mostraram um amplo uso de práticas de 

inovação aberta com clientes e fornecedores em toda a cadeia de valor das empresas, 

com forte relação entre as práticas de inovação aberta e o desempenho da inovação 

de produtos e processos. 

Holm,  Günzel, 

Ulhoiøi (2013) 
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Autores Contribuições 

Através de uma pesquisa qualitativa com dois dos maiores grupos de mídia da 

Dinamarca, os autores examinaram o efeito da abertra de modelos de negócios na 

indústria de jornais e mostraram como a Internet e os desenvolvimentos tecnológicos 

relacionados interromperam o modelo de negócios de sucesso de longa data do setor. 

Os autores chegam a conclusão que é encessária uma visão mais sutil e uma 

compreensão equilibrada do terma abertura em relação aos modelos de negócios, pois 

os modelos de negócios abertos podem ter outras implicações para sua viabilidade 

do que os relatados pela literatura até o momento. 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

De uma forma geral, verifica-se que não há muitos trabalhos sobre a avaliação e 

proposição de métricas para avaliação do processo de abertura da inovação, especialmente 

relacionadas ao mercado de fabricação de papel. Os trabalhos que mais se aproximam 

relacionam o desempenho das empresas com o advento de práticas de inovação aberta para 

atrair novas ideias ou para monetizar ideias geradas internamente. 

Na sequência, será abordado sobre o processo de inovação e seus pressupostos. 

 

2.2 PRESSUPOSTOS E CONCEITOS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

A inovação é o fator principal que promove o desenvolvimento econômico dos países, 

por meio da introdução de novos processos e tecnologias, os quais são possíveis somente 

através da perturbação do equilíbrio e através de mudanças espontâneas e descontínuas 

(SCHUMPETER, 1988). Fagerberg (2002) argumenta que, em Schumpeter, o fator 

determinante do desenvolvimento não seria a acumulação de capital, mas as inovações como 

um processo que causa mudança qualitativa na economia. 

Dessa forma, a inovação foi transformada em um fator relevante de competitividade e 

desenvolvimento econômico. Para sobreviverem e permanecer no mercado, as empresas 

precisam inovar, terem capacidade de incorporar novas tecnologias, desenvolver novos 

produtos e modernizar suas instalações e equipamentos. Portanto, a inovação é essencial para a 

competitividade e o desenvolvimento organizacional (SCHUMPETER, 1988).  

Nelson e Winter (2005) utilizam os conceitos de Schumpeter, considerando que as 

organizações buscam estratégias influenciadas pela tecnologia, que tendem a direcionar o 

mercado, como também, no processo tecnológico, na introdução de novos processos. Isto traz 

à tona o conceito de “destruição criativa”, introduzido por Schumpeter (1988), ao considerar 

que, para obter lucratividade, busca-se o novo, que desconstrói o antigo, propiciando a 

inovação. Há consenso entre analistas de que as proposições teóricas de Nelson e Winter (2005), 
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e seu modelo setorial, apesar de algumas limitações, abriram uma nova frente para a análise 

microeconômica da dinâmica industrial e tecnológica (POSSAS, 2008). 

Segundo Dosi (1982), as organizações reagem às forças do ambiente econômico, 

tentando responder a tais exigências por meio de avanços tecnológicos. Nessa perspectiva, as 

empresas incrementam sua competitividade por meio da introdução de novas tecnologias. 

Clausen, Korneliussen e Madsen (2013), argumentam que as organizações mudam não apenas 

suas principais características para terem melhor desempenho na inovação, mas também 

mudam suas abordagens para a inovação, com importante impacto na capacidade inovativa das 

empresas. Tigre (1998) acrescenta que a competitividade de uma empresa em determinada 

atividade é definida como um conjunto de competências tecnológicas diferenciadas, de ativos 

complementares e de rotinas. 

Assim, a inovação é definida, segundo Manual de Oslo, como “a introdução de um 

bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que se refere a suas características ou 

a seus usos previstos” (OECD, 2004, p. 164). Schumpeter (1961) que, pioneiramente, 

apresentou cinco tipos de inovação, sendo: novos bens de consumo, novos métodos de 

produção, novos mercados, nova fonte de matéria-prima ou de bens semimanufaturados e novas 

estruturas de organização em um setor. A partir dessa perspectiva, o conceito de inovação 

evoluiu ao incluir outras tipologias, tais como de marketing. 

Um aspecto importante da inovação é a intensidade em que a mudança ocorre, sendo 

classificada por Schumpeter (1988) em inovação incremental e inovação radical. A inovação 

incremental busca melhorar as características de elementos já existentes na empresa. Segue na 

busca contínua por melhorias e está estruturada na forma de um modelo linear. A inovação 

radical surge por meio de novos conceitos e rompe com a forma tradicional de desenvolvimento 

da empresa. Essa quebra dos conceitos até então praticados na empresa caracteriza esse tipo de 

modelo como não-linear (FREEMAN; PEREZ, 1988). 

O processo de inovação sofreu influência das transformações econômicas mundiais 

das últimas décadas, que acarretou na concepção de diversos modelos conceituais. Rothwell 

(1994) apresentou uma proposta para categorizar esses modelos em cinco gerações de inovação, 

utilizando um recorte histórico de 40 anos, em que a cada evolução, a geração anterior é 

superada. Esses modelos estão apresentados na Figura 8. 

No modelo de primeira geração, o processo de inovação é linear, sequencial e simples, 

enfatizando atividades de P&D, em que o mercado se comporta apenas como receptor dos 

produtos das pesquisas desenvolvidas. Na segunda geração, o processo também é linear e 

sequencial, porém no sentido inverso, com busca nas necessidades do mercado, que serve como 
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gerador de ideias a fim de direcionar o departamento de P&D. Na terceira geração, a inovação 

passou a ser vista como o resultado da interação entre as necessidades de mercado e a 

disponibilidade tecnológica da empresa, sendo chamado de modelo interativo de inovação. A 

quarta geração foi inspirado nas empresas japonesas, adotando duas principais características 

que são a integração e o desenvolvimento em paralelo, em que os fornecedores são integrados 

ao processo de desenvolvimento em um estágio inicial e, ao mesmo tempo, integram as 

atividades dos diferentes departamentos internos envolvidos, que trabalham no projeto 

simultaneamente e não sequencialmente. Finalmente, na quinta geração o processo de inovação 

é resultado de uma ação conjunta entre diversos elementos internos e externos às organizações, 

como empresas, fornecedores, clientes e outras instituições de caráter público ou privado 

(ROTHWELL, 1994). 

 

Figura 8. Sequência histórica dos modelos de inovação. 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Nota-se que os modelos de inovação fluíram de um conceito mais fechado, voltado 

para o P&D interno, para um modelo mais colaborativo e aberto. Muitas empresas estão nesse 

processo de mudar seu sistema de inovação, de um modelo fechado para um aberto, pois 

começaram a perceber que, para prosperar, precisam acessar conhecimento e tecnologia em um 

ambiente cada vez mais dinâmico e complexo (CHESBROUGH, 2012). Esse processo de 

abertura da inovação será abordado no tópico que segue. 

 

2.3 INOVAÇÃO ABERTA 

 

Desde a publicação do livro seminal de Chesbrough (2003) sobre Inovação Aberta, os 

pesquisadores têm direcionado atenção considerável sobre esse tema (RANDHAWA; 

WILDEN; HOHBERGER, 2016). Henry Chesbrough (2003) foi o cunhador desse termo, a qual 

define como: 

Inovação Aberta é o uso intencional de fluxos de entrada e saída de conhecimento 

para acelerar a inovação interna e expandir os mercados para uso externo de 

inovação, respectivamente. A inovação aberta é um paradigma que pressupõe que 
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as empresas podem e devem usar ideias externas, bem como ideias internas, assim 

como caminhos internos e externos para o mercado, à medida que buscam o 

avanço de sua tecnologia (CHESBROUGH, 2006, p.1) 

 

Esse autor apresentou o conceito com base no fenômeno observado em grandes 

corporações como IBM, Intel e Xerox. Nessas empresas foi percebido um considerável aumento 

no desempenho inovador ao terceirizar a geração e desenvolvimento de ideias para empresas 

com excelência de mercado, usando cooperação para desenvolver projetos inovadores. 

Também, ao utilizarem o ambiente externo para rentabilizar ideias não utilizadas internamente 

(CHESBROUGH, 2003). 

Esse termo surge em comparação com o paradigma da Inovação Fechada, em que 

ideias são geradas, desenvolvidas e conduzidas ao mercado pela própria empresa. Apesar de 

existirem exemplos de sucesso na condução de processos guiados pela inovação fechada 

(MANZINI; LAZZAROTTI; PELLEGRINI, 2017), Chesbrough (2012) destaca que ficou mais 

difícil para as empresas impedirem o compartilhamento de informações confidenciais, devido 

à maior facilidade que se tornou a mobilidade de informações e conhecimento entre os 

funcionários. Isso, somado com o aumento da disponibilidade de capital de risco, permitiu a 

criação de novas empresas, possibilitando assim a realização de inovações por meio de 

combinação de diversas fontes, até mesmo fora da empresa. Tudo isso levou à redução da 

importância do modelo de inovação fechada. 

A Figura 9 apresenta as diferenças entre os modelos de inovação aberta e fechada. 

 

Figura 9. Representação dos Modelos de Inovação Fechada e Aberta. 

 

Fonte: adaptado de Chesbrough (2003). 

 

Essas diferenças entre os modelos de inovação fechada e aberta podem ser melhor 

entendidas, analisando-se o Quadro 2, que apresenta as principais diferenças na forma de 

visualizar os dois paradigmas. 
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Quadro 2. Principais alterações da inovação fechada para a aberta 

Parâmetro Inovação Fechada Inovação Aberta 

PESSOAS 
Os melhores talentos em nosso campo 

trabalham conosco. 

Nem todos os talentos trabalham conosco, 

assim devemos encontrar e reter o 

conhecimento e a expertise de indivíduos 

brilhantes de fora de nossa organização. 

LUCRO 
Para lucrar com P&D, devemos 

conceber, desenvolver e comercializar. 

P&D externo pode criar o valor 

significativo; P&D interno é necessário 

para reivindicar alguma parcela desse 

valor. 

PESQUISA 

Se descobrirmos uma inovação, 

conseguiremos introduzir no mercado 

primeiramente. 

Não temos que originar a pesquisa a fim de 

lucrar com ela. 

COMERCIALI-

ZAÇÃO 

Se somos os primeiros a comercializar 

uma inovação, nós venceremos. 

Construir um modelo de negócio é melhor 

do que conseguir introduzir no mercado 

primeiramente. 

IDEIAS 

Se criamos mais e melhores ideias do 

que os outros competidores na 

indústria, nós venceremos. 

Se fizermos o melhor uso de ideias 

externas e internas, nós venceremos. 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Devemos controlar nossa propriedade 

intelectual de modo que nossos 

concorrentes não lucrem com nossas 

ideias. 

Devemos lucrar com o uso de nossa 

propriedade intelectual por outros, e 

devemos comprar a propriedade intelectual 

de outros sempre que gerar vantagem para 

nosso próprio modelo de negócio. 
Fonte: adaptado de Chesbrough (2012). 

 

Um dos principais pontos de diferenciação da inovação aberta é a igual importância 

dada ao conhecimento firma-externo, em comparação com o conhecimento desenvolvido 

internamente (CHESBROUGH; VANHAVERBEKE; WEST, 2006). 

Na Inovação Aberta as empresas devem utilizar e incorporar em suas atividades o 

conhecimento produzido externamente (por clientes, fornecedores, universidades, 

concorrentes, etc.) e abandonar a ideia característica da Inovação Fechada de fazer tudo 

internamente. Neste novo conceito, as ideias e o conhecimento que vem de fora da empresa têm 

tanta importância quanto as ideias e conhecimento produzido na própria empresa 

(CHESBROUGH, 2003). 

Segundo Harryson (1997), o relacionamento com fornecedores dentro da cadeia de 

suprimentos é um dos mais importantes para o desempenho das inovações. Essa comunicação 

aberta e direta entre as organizações é um fator crítico de sucesso nessa relação entre clientes e 

fornecedores, que pode ser potencializado quando os fornecedores percebem uma expectativa 

positiva do relacionamento com o cliente (PULLES et al. 2016). 

Algumas das vantagens do relacionamento com os fornecedores, especialmente na fase 

inicial do desenvolvimento de projetos é acelerar o processo de desenvolvimento de produtos e 

processos, especialmente diante de mudanças de mercado (SCHUSTER; BREM, 2015) e 

disponibilizar o acesso a mais recursos (LAGER; TANO; ANASTASIJEVIC, 2015). 
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Assim, em ambiente competitivo, impulsionado pela alta velocidade das mudanças 

tecnológicas, o encurtamento do ciclo de vida dos produtos e o aumento da concorrência a nível 

global, fornecedores se tornam um recurso valioso para as empresas, pois tem impacto direto 

sobre o custo, qualidade, velocidade, tecnologia e, portanto, na velocidade de resposta sobre as 

empresas (RAGATZ; HANDFIELD; SCANNELL, 1997).  

Outra forma muito comum de relacionamento com o ambiente externo no processo de 

Inovação Aberta se dá através do relacionamento com clientes. Algumas pesquisas demonstram 

que levantar informações de mercado através dos clientes, até mesmo envolvendo os 

pesquisadores de P&D da empresa, pode aumentar a efetividade e reduzir o tempo de 

desenvolvimento de novos produtos (CHANG; TAYLOR; 2016; VON HIPPEL, 1978). Em 

muitos casos, os clientes são os parceiros preferidos para adquirir ideias externas para inovações 

(ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009). As vantagens proporcionadas pelos clientes 

e usuários como fontes de informação sugerem que eles podem ser usados com mais frequência 

pelas empresas quando as inovações carregam maior grau de novidade (AMARA; LANDRY, 

2005). 

A participação dos clientes no processo de desenvolvimento de novos produtos ajuda 

a criar produtos mais difíceis de imitar, além de resolver as necessidades dos clientes e reduzir 

custos (MORGAN; OBAL; ANOKHIN, 2018). Porém, os mesmos autores ressaltam que para 

obter maior proveito das inovações advindas de clientes, é necessário que a empresa tenha boa 

capacidade de absorção das ideias advindas de clientes. Assim, as empresas precisam estar 

hábeis a adquirir, assimilar e explorar o conhecimento para maximizar qualquer impacto que a 

inovação aberta possa ter na vantagem competitiva. 

O relacionamento com universidades e centros de pesquisa é outra forma de 

relacionamento com o ambiente externo, apresentada por Chesbrough (2003). Algumas das 

principais vantagens nesse tipo de cooperação são redução de custos, redução de riscos 

envolvidos nos projetos de P&D, acesso a novos conhecimentos, identificação de talentos 

dentro da instituição de ensino e solução de problemas técnicos (SEGATTO-MENDES, 2006), 

aumento da competitividade e desenvolvimento de capital intelectual (GONÇALO; 

ZANLUCHI, 2011). Isso faz com que a relação com universidades seja colocada como uma 

das principais fontes de inovação para as empresas, junto com o próprio departamento de P&D 

e com as organizações externas (PRADO; PORTO, 2002). 

Por outro lado, estudos realizados no Brasil destacam outras dificuldades encontradas 

na relação empresa-universidade, como burocracia (BERNI et al. 2015), dificuldades na 

definição de direitos de patentes (GONÇALO; ZANLUCHI, 2011), dificuldades na definição 
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de objetivos e prazos, baixa velocidade com que a universidade entrega os resultados, diferença 

de linguagem entre universidade e empresa e falta de recursos humanos para gerenciar o 

processo (PUFFAL et al. 2012). 

Por fim, Perkmann e Walsh (2007) identificaram que a organização e gestão de 

relacionamento colaborativos e a busca e afinidade de processos entre a universidade e 

empresas necessita de mais estudos para ser compreendida. 

O relacionamento com o ambiente externo pode ainda ser realizado por outras formas, 

como funcionários terceirizados, consultores, instituições de testes, ensaios e certificações, 

associações setoriais, órgãos de financiamento, feiras e exposições, incubadoras e até mesmo 

concorrentes. A relação com esse tipo de parceiros apresenta vantagens como possibilidade de 

compartilhamento de riscos, obter acesso a novos mercados e tecnologias, maior velocidade no 

lançamento de produtos ao mercado, reunir habilidades complementares, salvaguardar direitos 

de propriedade quando contratos completos ou contingentes não são possíveis e agir como um 

veículo chave para obter acesso ao conhecimento externo (REZENDE, 2013; PITTAWAY et 

al. 2004). Além disso, Nieto e Santamaria (2007) ressaltam que a maior diversidade e 

continuidade de parcerias reflete positivamente no resultado das inovações das empresas. 

Além dessas formas de inovação aberta, algumas empresas estão adotando práticas de 

caráter misto, ou seja, conjugando os procedimentos tradicionais da inovação fechada com as 

várias possibilidades da atuação aberta, para encontrar o melhor caminho para inovar. Pode-se 

afirmar que estamos vivenciando um novo paradigma na gestão da inovação (STAL; 

NOHARA; DE FREITAS, 2014).  

Dahlander e Gann (2010), a partir de uma revisão da literatura, criaram definições para 

indicar o grau de abertura e sua influência sobre a capacidade de inovação e apropriação dos 

benefícios resultantes pelas empresas. Com base nos trabalhos avaliados, chegaram a uma 

classificação que envolve dois processos de fora para dentro – busca e aquisição – e dois 

processos de dentro para fora das empresas – revelação e venda. Dos quatro processos, dois 

envolvem recompensas financeiras (aquisição e venda), enquanto a revelação e a busca visam 

benefícios indiretos para as empresas. Quanto aos processos de adoção da Inovação Aberta, 

Chiaroni, Chiesa e Frattini (2011) apresentam as etapas de descongelamento, movimentação e 

institucionalização. No descongelamento ocorre o reconhecimento da importância e urgência 

da criação de um canal de comunicação com diferentes parceiros. Na movimentação, ocorre a 

implementação de comportamentos de relacionamento com esses parceiros, com adoção de 

políticas, procedimentos, metas, entre outros, a fim de encontrar a melhor forma de condução 

que se adapte ao contexto interno e externo da empresa. Por fim, na institucionalização, ocorre 
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a consolidação dos procedimentos adotados na fase anterior, com objetivo de se tornar o 

processo de Inovação Aberta mais robusto. 

Chesbrough (2003) sugere que as empresas, ao descobrirem novas ideias que não 

pretendem utilizar, abram seus modelos de negócios e permitam que outras empresas 

desenvolvam seu potencial. Ao mesmo tempo, devem explorar ideias externas para desenvolver 

internamente. Entretanto, a maioria das pesquisas realizadas seguem o processo de fora para 

dentro, enquanto o processo de dentro para fora permanece menos explorado (ENKEL; 

GASSMANN; CHESBROUGH, 2009; CHESBROUGH; BRUNSWICKER, 2014).  

Lind, Holmen e Pederson (2012), no contexto aberto da inovação, afirmam que pode-

se ocorrer de quatro maneiras diferentes, conforme apresentadas na Figura 10. 

 

Figura 10. Sentidos dos fluxos de Inovação Aberta 

 
Fonte: adaptado de Lind, Holmen e Pedersen (2012). 

 

Dessa forma, pode-se descrever as formas de ocorrência da inovação aberta como: 

a) as ideias de fora da organização podem ser desenvolvidas e utilizadas internamente; 

b) as ideias podem ser geradas internamente e enviadas para desenvolvimento e 

utilização fora da organização; 

c) as ideias podem ser geradas internamente, desenvolvidas fora da organização e 

posteriormente retornar para serem comercializadas pela própria organização; e 

d) serem geradas fora da organização, desenvolvidas internamente e utilizadas fora da 

organização. 

Krause, Schutte e Du Preez (2012) consideram que a Inovação Aberta traz benefícios, 

como: o encurtamento dos ciclos de inovação, redução de investimentos, maior possibilidade 



39 

 

de consulta a especialistas, compartilhamento de risco com os colaboradores, ampliação da 

capacidade de desenvolvimento de projetos em paralelo ao negócio principal e a exploração de 

sinergias. No entanto, Garriga, Von Krogh e Spaeth (2013) verificaram que o uso da Inovação 

Aberta apresentou considerável efeito sobre o desempenho das inovações incrementais, não 

sendo tão representativa para as inovações radicais. 

As práticas de inovação aberta podem ser realizadas entre vários tipos de parceiros, 

como entre diferentes segmentos de indústrias (FANG; PALMATIER; GREWAL, 2011), 

crowdsourcing (POETZ; SCHREIER, 2012) e até mesmo concorrentes (RITALA; KRAUS; 

BOUNCKEN, 2016). O caso da adoção da Inovação Aberta pela Procter & Gamble é bastante 

abordado por pesquisadores como um exemplo de sucesso. A empresa criou o programa 

Conectar e Desenvolver, onde reconheceu que para cada um de seus próprios pesquisadores, 

havia 200 cientistas e engenheiros de outras partes do mundo que eram tão bons quanto, o que 

totalizava cerca de 1,5 milhão de potenciais talentos (HUSTON; SAKKAB, 2006). Além disso, 

a empresa remodelou seus processos de inovação em torno da inovação aberta de tal forma que 

atualmente um terço de suas inovações se origina de fora da empresa. Ela ainda possui meta de 

que metade de suas inovações seja gerada fora da empresa (DODGSON; GANN; SALTER, 

2006). 

Chesbrough e Crowther (2006) avaliaram a adoção de práticas de Inovação Aberta em 

outros segmentos (além do segmento de alta tecnologia que esse conceito foi concebido), como 

indústria química, equipamentos médicos, lubrificantes, tintas e revestimentos e aeroespacial e 

identificaram que a Inovação Aberta é pertinente para esses segmentos, visando complementar 

as atividades de P&D e busca por crescimento em receita e em novos produtos. Entretanto, as 

práticas de “dentro para fora” da Inovação Aberta ainda são tímidas, provavelmente por falta 

de condições ambientais (como existência de investidores de risco e mercado para propriedade 

intelectual) para que essas práticas se difundam ou por fontes de inércia para que esse tipo de 

mudança organizacional ocorra. 

Embora as possibilidades de abertura do processo de inovação estejam crescendo, os 

sistemas de métricas ainda não estão adaptados para monitorar e medir o valor das atividades. 

No entanto, sabe-se que apenas sistemas de medição adaptados permitem a implementação 

bem-sucedida da inovação aberta e suportam as capacidades certas (GASSMANN; ENKEL; 

CHESBROUGH, 2010).  

A inovação aberta não é um sucesso automático, mas exige ferramentas e métricas 

adequadas que lhe permitam mudar sua estratégia antes que os erros se tornem caros ou que 

grandes ideias sejam recusadas (ERKENS, 2013). Esse tema será abordado no próximo tópico. 
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2.4 MÉTRICAS DE INOVAÇÃO ABERTA 

 

A medição do desempenho têm três funções básicas: controle, comunicação e melhoria 

(FRANCESCHINI; GALETTO; MAISANO, 2007) e tem sido um problema tecnicamente 

difícil na maioria das áreas de gerenciamento, porque está inevitavelmente influenciando as 

decisões sobre a alocação de recursos e sistema de recompensas e causa o receio de que o 

controle possa restringir a criatividade. Em processos de P&D, soma-se ainda a complexidade 

e dinâmica que lhes são característicos e o alto tempo entre as entradas e os resultados de suas 

atividades (KERSSENS‐VAN DRONGELEN; NIXON; PEARSON, 2000) 

Dentro do contexto da inovação, a avaliação do desempenho possibilita a compreensão 

e o monitoramento do desenvolvimento de inovações, o uso de conhecimentos científicos e 

tecnológicos e a formulação de políticas de inovação (VIOTTI; MACEDO, 2003). As medidas 

de desempenho funcionam como norteadores para medir a eficácia da estratégia de inovação 

da organização (RADNOR; NOKE, 2006). 

Segundo Bes e Kotler (2011), a avaliação do desempenho de inovações possibilita 

comparar a performance da empresa com outras organizações, verificar os resultados do 

processo de inovação ao longo do tempo e analisar o desempenho comparativo de duas ou mais 

unidades de negócios. Scherer e Carlomagno (2009) apontaram que o desempenho de inovações 

precisa ser mensurado de forma abrangente, sob diferentes dimensões e métricas, definidas 

segundo o modelo de avaliação de desempenho da organização. No entanto, pouca atenção tem 

sido dada às ferramentas que as organizações podem usar para apoiar e monitorar a 

implementação da Inovação Aberta (LAMBERTI et al. 2017).  

A organização pode apresentar um desempenho bom em relação ao passado, mas ruim 

comparado com os concorrentes ou às expectativas dos clientes, por exemplo. Assim, o 

processo de avaliação deve abranger um conjunto de métricas apropriadas, elaboradas a partir 

das necessidades dos clientes e dos objetivos da organização. Em geral, um processo de 

inovação requer disponibilidade de tempo, de informações, conhecimento especializado e 

comprometimento dos gestores (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006), na sua concepção e descrição sobre a IA, 

apresentam um sistema de métricas, distinguindo o processo de Inovação Fechada da Aberta, 

apresentados no Quadro 3. Porém, é comum ainda que empresas que adotam a inovação aberta 

ainda utilizem métricas de inovação fechada (THOMAS, 2018). 
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Quadro 3. Distinção dos tipos de métricas na inovação fechada e aberta 

Inovação fechada Inovação aberta 

 - Percentual de gastos na P&D interno 

 - Quantidade de produtos desenvolvidos 

 - Percentual de faturamento com novos 

produtos  

 - Número de patentes registradas. 

 - P&D conduzida dentro da cadeia de 

suprimentos da organização 

 - Porcentagem de inovação originada fora 

da organização 

 - Tempo que leva para ideias saídas do 

laboratório sejam lançadas 

 - Patentes não utilizadas,  

 - Investimento em organizações externas, 

 - Percentual de vendas originadas de 

tecnologias licenciadas 

 - Lucro através de licenciamento para outras 

empresas 

Fonte: elaboração própria, a partir de Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006) e Chesbrough (2004). 

 

Pesquisas recentemente realizadas sobre métricas de inovação aberta usam medidas de 

desempenho como taxa de lançamentos de novos produtos, desempenho de produtos, 

crescimento de receita ou vendas inovadoras. Isso demonstra que tais pesquisas tendem a focar 

na medição de criação de valor, ao invés da captura de valor e negligencia os efeitos de 

eficiência, eficácia e o impacto nas demais áreas envolvidas no processo de inovação (WEST; 

BOGERS, 2017) 

Hierro Parolin (2013) estudou sobre atividades inovativas em quatro indústrias 

brasileiras de médio e grande portes, de diferentes segmentos, densidades tecnológicas e 

históricos com inovação. Apontou que há necessidade de melhorar o encadeamento das 

atividades de inovação e o envolvimento dos funcionários no processo de inovação e que, 

quanto maior o alinhamento entre inovação e estratégia, melhor o desempenho do processo de 

inovação.  

No trabalho de Pitassi (2014), verificou-se que, quanto às métricas de gestão de P&D 

no processo de IA, ainda é comum que as empresas concentrem suas métricas em indicadores 

tradicionais, tais como participação dos gastos de P&D na receita e o percentual de geração de 

receita de novos produtos. Isso em detrimento de indicadores que induzam ao uso mais efetivo 

de inovação aberta, tais como receitas geradas da propriedade intelectual ou o percentual de 

utilização de conhecimentos gerados fora da empresa.  

Dessa forma, um processo de inovação requer um certo grau de estruturação, com 

atividades executadas de forma deliberada, sistemática, consistente e controlada (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008). Segundo Oliveira, Proenca e Caulliraux (2017), muitas empresas 

não dispõem de processo de inovação estruturado, empregam diferentes metodologias de gestão 

e têm problemas nas etapas sequenciais com que realizam as atividades de inovação. 
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Longanezi, Coutinho e Bomtempo (2008) afirmam que, no processo de inovação, o 

modelo de gestão mais utilizado é o Stage-Gate, desenvolvido por Cooper (2013). O modelo é 

composto por etapas que, ao serem concluídas, requerem decisão sobre a validade e 

continuidade do desenvolvimento. A decisão pode resultar na realização de correções ou 

cancelamento, seja definitivo ou temporário, do projeto. 

Enfim, a abordagem de inovação aberta escolhida pelas empresas deve depender de 

sua coerência com seus contextos estratégico, organizacional e gerencial, além de haver um 

equilíbrio aceitável entre benefícios e custos. Assim, a adoção da abordagem precisa ser 

cuidadosamente monitorada e controlada, para que seja possível chegar a conclusões sobre o 

sucesso da implementação. Se nenhuma métrica ou métricas inadequadas forem utilizadas, não 

ficará claro para a organização sobre quais ações devem ser tomadas para aumentar as chances 

de sucesso na prática de uma estratégia de Inovação Aberta (BRAU; REINHARDT; 

GURTNER, 2013). 

 

2.5 SETOR DE FABRICAÇÃO DE PAPEL 

 

Nos tópicos a seguir será explorado os temas sobre o mercado de fabricação de papel 

no Brasil além das práticas de inovação nesse mercado. 

 

2.5.1 Mercado de Fabricação de Papel 

 

Segundo dados do BNDES (2019), os papéis têm um amplo espectro de utilização e 

são geralmente agrupados nas seguintes categorias: 

a) papel imprensa: destinado majoritariamente à impressão de jornais, mas também 

inclui periódicos, revistas, listas telefônicas, suplementos e encartes promocionais; 

b) imprimir e escrever (I&E): costumam ser divididos em quatro subgrupos, 

dependendo de duas características: revestimento – revestidos (coated) ou não 

revestidos (uncoated); e fabricação – se a partir da celulose química (woodfree) ou 

de pasta mecânica (woodcontaining); o revestimento e a não utilização de pasta 

mecânica conferem maior qualidade e valor ao papel; a categoria de I&E é muitas 

vezes agrupada com o papel imprensa, na denominação de papéis gráficos; 

c) papelão ondulado (P.O.): os papéis destinados à fabricação do P.O. são o miolo e a 

capa; este último, quando fabricado com fibras virgens, denomina-se kraftliner 

(maior qualidade e resistência) e, quando fabricado a partir de fibras recicladas, 
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denomina-se testliner; o P.O. é majoritariamente dirigido para a produção de 

embalagens para transporte das mais variadas mercadorias; 

d) papel-cartão: papel fabricado em múltiplas camadas, especialmente utilizado na 

produção de embalagens de bens de consumo imediato, como remédios, alimentos 

industrializados, cosméticos e brinquedos, entre outros; alguns dos demais usos do 

papel-cartão incluem capas de livros ou cadernos, cartelas e displays; 

e) sanitários: também chamados de tissue, cujo principal produto é o papel higiênico, 

mas também engloba a produção de toalhas, guardanapos e lenços, entre outros 

produtos; 

f) demais: inclui outros papéis para embalagens e os papéis especiais. 

Já a celulose de madeira destinada à fabricação de papéis costuma ser classificada de 

acordo com três critérios: tipo de fibra (curta ou longa); processo de fabricação (entre químico, 

semiquímico e alto rendimento); e destinação (mercado ou integrada). A fibra curta é originada 

de folhosas (como o eucalipto) e a longa de coníferas (como o pinus) e cada fibra tem 

propriedades que as tornam mais adequadas à fabricação de determinados tipos de papéis 

(BNDES, 2019). 

Segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2017), a produção brasileira 

de papel, em 2016, totalizou 10,3 milhões de toneladas, volume que fez o Brasil saltar uma 

posição no ranking mundial, atingindo a oitava posição (Tabela 2) dos maiores produtores de 

papel. 

 

Tabela 2. Ranking dos principais produtores mundiais de papel 

Posição País Produção Milhões (t) 

1º China 111,2 

2º EUA 72,4 

3º Japão 26,2 

4º Alemanha 22,6 

5º Índia 15,0 

6º Coréia do Sul 11,6 

7º Canadá 10,6 

8º Brasil 10,3 

9º Finlândia 10,3 

10º Indonésia 10,2 

Fonte: Ibá (2017). 
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A maior parte das empresas brasileiras produtoras de celulose e/ou papel estão 

localizadas próximas ao mercado consumidor nas regiões Sul e Sudeste do País. Na Figura 11 

pode-se visualizar a distribuição das empresas pelo território nacional. 

 

Figura 11. Distribuição geográfica das empresas produtoras de papel e celulose. 

 
Fonte: Ibá (2017). 

 

Segundo dados da Fiep (2016), em 2015, a região Sul do Brasil concentrava 44% das 

indústrias de papel e 45% das indústrias de celulose. Quanto ao porte das empresas do setor, 

nota-se que, no segmento de papel, 67% das empresas são de micro e pequeno porte, 26% são 

de médio porte, enquanto as grandes empresas representam 7% do total. Por sua vez, no 

segmento de celulose, 66% das empresas são de micro e pequeno porte, 14% de médio porte e 

20% de grande porte. 

 

2.5.2 A Inovação no Mercado de Fabricação de Papel 

 

Historicamente, a indústria de celulose e papel do Brasil começou desenvolvendo 

capacidades tecnológicas em tecnologia de fibra longa, inicialmente por líderes globais. Em vez 

de seguir uma trajetória semelhante, essas empresas acumularam capacidades inovadoras que 

levaram ao desenvolvimento da trajetória de fibra curta (FIGUEIREDO, 2016). 

De modo geral, a indústria de celulose e papel é predominantemente governada por 

escala de produção, pelo fato de seus produtos apresentarem um comportamento de 

“commodity” quanto ao preço. Com isso, ocorre maior tendência que os esforços se enfoquem 
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para quantidades e estoques, visando à melhoria de processos com intuito de aumento de 

produtividade e redução de custos (FOEKEL, 1997). 

As empresas brasileiras produtoras de celulose são referência em relação às melhores 

práticas internacionais e têm como principais pontos fortes: base florestal altamente produtiva 

e integrada à indústria; elevada escala produtiva e baixa idade tecnológica das plantas 

industriais; e equipes qualificadas em P&D florestal. Já em relação aos principais pontos fracos, 

podem-se citar: dependência de um único produto (celulose fibra curta de eucalipto); foco no 

mercado externo, fazendo com que o preço da celulose e o câmbio expliquem 80% da margem 

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das empresas; longa 

distância para os principais mercados consumidores (Europa, América do Norte e Ásia); e 

pouca expertise em P&D industrial (HORA, 2017). 

Apesar dos desafios, muitos investimentos estão sendo feitos no país. Estes 

investimentos estão direcionados em sua grande maioria para a base florestal. O foco principal 

são os ganhos de eficiência e produtividade, seguindo a expectativa de um novo ciclo de 

expansão do setor. Já o segmento de papel apresenta perspectivas mais modestas, devido ao 

fato de que, atualmente, a indústria de celulose nacional apresenta rentabilidade muito superior 

à indústria de papel (TORRES FILHO; PUGA; MEIRELLES, 2011). 

Diferentemente do setor florestal, que apresenta alto investimento em inovação no 

Brasil, devido sua alta competitividade, a capacidade inovativa do setor produtor de papel e 

celulose brasileiro ainda é tímida, limitando-se aos processos de absorção de conhecimentos do 

exterior (SPEROTTO, 2014). Toivanen e Lima-Toivanen (2009) demonstram que a pesquisa 

brasileira no setor de celulose e papel tem sido fundamental em seu sucesso comercial, 

sugerindo que instituições de conhecimento desempenham papel crítico no desenvolvimento 

das capacidades de inovação, aliados a outras instituições de apoio e a um quadro de 

capacitação. A estrutura de pesquisa e desenvolvimento do setor de celulose e papel está 

sintetizada no Quadro 4.  

A indústria brasileira de papel e celulose está desfrutando de um acelerado 

crescimento, devido à sua vantagem competitiva e à inovação em fibra de eucalipto. A indústria 

nacional está se tornando um centro global chave para a produção de celulose. Para essa 

finalidade, o país e a indústria também construíram um extenso sistema de inovação setorial, 

que assegura uma atitude desbravadora de limites no setor (TOIVANEN, 2013). 

De forma geral, verifica-se que os investimentos em pesquisa básica exploram as 

vantagens oferecidas pelo plantio do eucalipto. Para o caso de pesquisa e desenvolvimento em 

outras áreas, como processos químicos, energia, máquinas e equipamentos, o sistema está 
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habilitado para criar capacidades de utilizar as melhores práticas e tecnologias disponíveis 

globalmente (TOIVANEN; LIMA-TOIVANEN, 2009). 

 

Quadro 4. Estrutura de P&D do setor de celulose e papel no Brasil 

  Governo Federal Indústria 
Organizações 

Brasileiras 

Organizações 

estrangeiras 
Internacional 

Tipos de Atores 
Ministérios e 

agências federais 

Associações de 

indústria e 

associações 

técnicas 

Indústrias de 

papel e 

celulose, 

alianças 

estratégicas 

Indústrias de papel 

e celulose, 

serviços de 

engenharia, 

fornecedores de 

máquinas e 

equipamentos, 

alianças 

estratégicas 

Organização de 

cientistas, 

iniciativas 

técnicas 

Atores Centrais 

MCT, MDIC, 

MMA, MAPA, 

CNPq 

ABTCP, 

BRACELPA 

Fíbria, 

Cenibra 

Empresas de 

serviços de 

engenharia, 

fornecedores de 

máquinas e 

equipamentos, 

alianças 

estratégicas 

FAO, Banco 

Mundial, Banco 

de 

Desenvolvimento 

Latino 

Americano, 

associações 

técnicas e 

cientista 

Treinamento 

Universidades: 

UFV, UFRGS, 

UFRRJ, UFPR 

      FAO 

Pesquisa Básica 

Universidades: 

UFV, UFRGS, 

PUC, programa 

EMBRAPA 

    

  

FAO, Congresso 

Eucalyptus 

World. 
Programas: Organização para análise e 

sequenciamento dos nucleotídeos – network / SP, 

Projeto Consórcio para sequenciamento do genoma 

da floresta de Eucalyptus / SP, Projeto Genoma 

Brasileiro - Genolyptus Project 

Pesquisa 

Aplicada 

Institutos de 

Pesquisa setorial: 

EMBRAPA, 

CNPF 

Instituto de 

pesquisa 

setorial: IPEF. 

Programa 

Especial PPI 

Organizações 

de P&D para 

PPI 

Organizações de 

P&D para PPI 

FAO, Congresso 

Eucalyptus 

World. 

Financiamento 

de pesquisa 
CNPq, MCT   

Organizações 

especializadas 

em P&D, 

Programa 

Especial PPI 

  

Desenvolvimento 

Industrial e 

Financeiro 

BNDES       

IFC, Banco de 

Desenvolvimento 

Latino 

Americano 

Regulação e 

Padronização 

Leis florestais, 

leis de 

biossegurança 

ABNT, 

ABTCP 
      

Fonte: adaptado de Toivanen e Lima-Toivanen (2011). 
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Com o objetivo de levantar informações para a construção de indicadores nacionais 

das atividades de inovação das empresas brasileiras, o IBGE realiza, a cada 3 anos, a Pesquisa 

de Inovação Tecnológica – PINTEC, cobrindo os setores da indústria, serviços, eletricidade e 

gás. A última pesquisa com dados disponíveis foi realizada em 2014, apresentados na Tabela 

2, com alguns dados do setor de celulose e papel, comparado com a média geral das indústrias 

de transformação (IBGE, 2016). 

 

Tabela 3. Dados taxa de inovação pesquisa PINTEC, de 2014 

Atividade 

Taxa de 

Inovação 

(2012 - 

2014) 

Percentual dos dispêndios sobre a 

receita líquida de vendas 

Inovativas Internas de P&D 

2014 

Média Geral das Indústrias Extrativas 42,0 1,37 0,48 

Média Geral das Indústrias de 

Transformação 
36,3 2,16 0,68 

Fabricação de papel, embalagens e 

artefatos de papel 
30,4 2,14 0,44 

Fonte: adaptado de PINTEC (IBGE, 2014). 

 

Os dados revelam que a taxa de inovação do setor de celulose e papel no Brasil no 

período entre 2012 e 2014 foi de 30,3%, enquanto que a média das indústrias de transformação 

foi de 36,3%. O mesmo ocorre com o percentual de dispêndios sobre atividades inovativas e 

internas de P&D que foram 2,14% e 0,44% respectivamente, inferior aos 2,16% e 0,68% que 

foi realizado pelas indústrias de transformação em média. Isso demonstra que esse setor não é 

o mais proeminente em atividades inovativas no Brasil. Entretanto, tanto a taxa de inovação 

como o percentual dos dispêndios em atividades inovativas não pode ser considerado 

irrelevante, pois ficou menos de 20% abaixo da média geral das indústrias de transformação. 

Quanto à informação das empresas que implementaram inovações, apresentam-se os 

dados, comparando com o setor, na Tabela 3. 

Nota-se que 35,2% das empresas de papel implementaram inovações na área de 

fabricação de papel, sendo que 38,7% foram através de atividades internas de P&D. 

No ramo de celulose e papel observam-se ações para fomento interno e externo da 

inovação. A Eldorado Brasil1, em 2015, implantou o programa Inovar, o que já computou mais 

de 500 ideias, muitas delas já implementadas nas áreas produtivas, resultando em processos 

 
1 Eldorado é uma fábrica de celulose localizada na cidade de Três Lagoas, MS. Pertencia ao grupo J&F e em 

setembro de 2017 foi vendida para o grupo Holandês Paper Excellence. 
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mais estáveis e eficazes. No primeiro ano do programa, os dez primeiros colocados levaram a 

um retorno médio de 30 milhões de reais para a empresa (MARTIN, 2018).  

 

Tabela 4. Dados das empresas que implementaram inovações, PINTEC 

Atividade da indústria 

Empresas que 

implementaram 

inovações 

Valor dos dispêndios realizados nas atividades 

inovativas 

Total 
Atividades internas 

de P&D 

Aquisição de máquinas e 

equipamentos 

Total 3,2 10,5 11,3 14,4 

Indústrias Extrativas 22,3 22,1 19,1 27,5 

Indústrias de Transformação 3,4 8,3 7,5 7,4 

Fabricação de papel, embalagens e 

artefatos de papel 
35,2 28 38,7 32,5 

Fonte: adaptado de PINTEC (IBGE, 2014). 

 

A Irani Celulose e Papel2 mantém um programa sistematizado de gestão de parcerias 

com universidades, clientes, fornecedores, concorrentes e Institutos Científico-Tecnológicos 

(ICTs), com o objetivo principal de gerar a inovação tecnológica de forma aberta (IRANI, 

2018). Esse programa atendeu as expectativas da empresa e está auxiliando no levantamento de 

oportunidades com fornecedores, clientes e desenvolvedores independentes (LUCHESE, 

2016). 

De modo geral, observa-se que a teoria da Inovação Aberta tem alto potencial para 

contribuir com a pesquisa e desenvolvimento no Brasil, pois auxilia no cumprimento do desafio 

das empresas de realizar P&D e desenvolver inovações com agilidade e baixo custo. Essa 

alternativa pode ser mais bem explorada pelas indústrias de papel como estratégia para 

desenvolvimento de inovações do segmento. 

A partir da base conceitual apresentada até aqui, o próximo capítulo trata da 

estruturação metodológica, por meio da abordagem qualitativa. 

  

 
2 Irani Celulose e Papel é uma indústria de papel pardo para embalagem, localizada na cidade de Vargem Bonita, 

SC.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo foi abordado sobre os procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho. Foram apresentadas a classificação da pesquisa, processos de coleta de dados, 

instrumento para coleta de dados e finalmente o processo de análise de dados, baseado no 

modelo teórico que se propõe. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à classificação geral, esta pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, tanto 

para a coleta como análise dos dados. Segundo Creswell (2007), a pesquisa de abordagem 

qualitativa tem como característica principal a interpretação, fazendo com que seja 

potencialmente utilizada na descrição ou interpretação de cenários, análise de dados, 

identificação de temas ou categorias, fazendo com que o pesquisador tenha capacidade de filtrar 

os dados situados em momento ou recorte específico. No enfoque qualitativo, o pesquisador é 

o instrumento-chave, em que o ambiente é a fonte direta dos dados e não requer o uso de 

técnicas e métodos estatísticos. Em geral, o principal objetivo é a interpretação do fenômeno 

objeto de estudo (GODOY, 1995) 

Quanto à perspectiva temporal, o estudo é do tipo transversal, pois as entrevistas e 

visitas foram realizadas entre novembro de 2018 e abril de 2019. 

A pesquisa de caracterizou pelo tipo exploratória, a qual, segundo Yin (2005), é 

indicada para debater-se mais a fundo proposições pertinentes a inquirições adicionais. Como 

busca-se descobrir de que maneira as indústrias de papel se relacionam com o ambiente externo 

para gerir inovações e se os indicadores propostos por Henry Chesbrough são apropriados para 

a medição do desempenho do processo de inovação aberta nas indústrias de papel, a escolha 

dessa característica se justifica dessa forma. 

A estratégia de pesquisa definida para este trabalho foi o estudo de casos múltiplos, 

com três empresas. Yin (2005, p. 32) define estudo de caso como “uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Os estudos 

de caso múltiplos são úteis para verificar similaridades ou diferenças entre empresas 

pesquisadas (YIN, 2005). Porém é necessário que os casos selecionados possuam algumas 

semelhanças (STAKE, 2006), para que os resultados possam ser comparáveis e, com isso, possa 

ser obtido maior conhecido com o trabalho realizado. 
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A seleção das empresas estudadas foi realizada pelo critério de acessibilidade, por 

meio de contatos profissionais do pesquisador. Além disso, foram consideradas empresas com 

porte similar de produção e que apresentassem processos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação para novos produtos e processos.  Através desses contatos, foram identificados os 

profissionais responsáveis pelo processo de inovação e desenvolvimento de produtos das 

empresas, que foram posteriormente entrevistados.  

Por motivos de confidencialidade, os nomes das organizações não serão publicados. O 

Quadro 5 faz uma descrição geral das empresas, que serviu para a contextualização dos casos 

estudados e para as análises comparativas.  

 

Quadro 5. Caracterização das empresas pesquisadas 

Empresa A B C 

Segmento 
Papel Branco para Impressão, 

Escrita e Embalagem 

Papel Cartão para 

Embalagem 

Papel Pardo para 

Embalagem 

Localização Paraná Paraná Santa Catarina 

Faturamento Anual R$ 330 milhões R$ 400 milhões R$ 933 milhões 

Quantidade de 

Pessoas 

entrevistadas 

4 4 4 

Departamentos 

Entrevistados 

Gerente de inovação, supervisora 

de engenharia de processos, 

executivo de vendas e assistente 

técnico de clientes 

Diretor de inovação, 

analista de recursos 

humanos, 

Especialista em 

produto e 

especialista em 

embalagens 

Analista de inovação 

pleno, analista de 

melhoria contínua, 

engenheiro de P&D e 

coordenador P&D 

Industrial 

Fonte: elaboração própria (2019). 

 

3.2 INSTRUMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A importância do método na pesquisa qualitativa está relacionada com seu conjunto 

de técnicas. Não é possível realizar inferência se não houver domínio sobre os conceitos básicos 

das teorias que estão alimentando o conteúdo das mensagens. Outra questão importante é a da 

inferência que pode partir das informações fornecidas pelo conteúdo das mensagens ou das 

premissas que se levantam como resultado do estudo dos dados disponíveis ao pesquisador 

(TRIVIÑOS, 1987). 

Conforme abordado por Eisenhardt e Graebner (2007), os estudos de caso requerem a 

utilização de diversas técnicas de coleta de dados, como exploração de fontes documentais, 

entrevistas e observações. Yin (2005) reforça que essas técnicas são consideradas evidências 

para a coleta de dados. Por esta pesquisa se enquadrar na estratégia de estudo de casos múltiplos, 
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o principal instrumento para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, sendo 

complementada pela observação direta e análise documental. 

A entrevista é um dos métodos mais utilizados para a coleta de dados nos estudos 

qualitativos. Entrevistas qualitativas são encontros interacionais nos quais a origem do 

conhecimento é influenciada pela dinâmica desta técnica de pesquisa. Na entrevista 

semipadronizada ou semiestruturada, o entrevistado possui um conhecimento considerável 

sobre o assunto a ser tratado e o pesquisador possui certo grau de flexibilidade para a inserção 

de novas questões, caso for necessário (GODOI; MATTOS, 2010). O roteiro das entrevistas 

está apresentado no Apêndice A deste trabalho, com registro de Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), apresentado no Apêndice B. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente e por vídeo conferência, com 4 

pessoas de cada empresa, no período entre 13/11/2018 a 01/04/2019. Os detalhes das entrevistas 

realizadas estão apresentados no Quadro 6.  

 

Quadro 6. Relação dos entrevistados de cada empresa 

Empresa Função Método Tempo Gravação Data 

A Gerente de Inovação Presencial 43 m 22/11/18 

A Supervisora de Engenharia de Processos Presencial 37 m 13/11/18 

A Assistente Técnico de Clientes Vídeo Conferência 35 m 28/03/19 

A Executivo de Vendas Presencial 25 m 08/02/19 

B Especialista em Produto Presencial 1 h 07 m 03/12/18 

B Analista de Gestão de Pessoas Pleno Presencial 44 m 03/12/18 

B Diretor de P&D Presencial 1 h 25 m 26/11/18 

B Especialista em Embalagens Vídeo Conferência 36 m 13/12/18 

C Analista de Inovação pleno Presencial 1 h 44 m 07/12/18 

C Analista de Melhoria Contínua Presencial 1 h 03 m 07/12/18 

C Engenheiro de P&D Vídeo Conferência 1 h 08 m 01/04/19 

C Coordenador de P&D Industrial Vídeo Conferência 54 m 31/01/19 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Ao se realizar uma visita de campo ao local escolhido para um estudo de caso, segundo 

Yin (2005), cria-se oportunidade de fazer observações diretas. Se considerar que os fenômenos 

de interesse não são puramente de caráter histórico, estarão disponíveis para observação alguns 

comportamentos e condições ambientais relevantes. “Essas observações servem como outra 

fonte de evidências em um estudo de caso” (YIN, 2005, p. 115). Assim, o pesquisador deve 

registrar as informações do campo de pesquisa, a partir das observações das atividades dos 

indivíduos e comportamentos (CRESWELL, 2007). Para esta pesquisa, foram realizadas as 

observações durante as visitas nas empresas estudadas, através de quadros de indicadores de 

desempenho, comportamento dos funcionários e nas entrevistas, registradas através de diário 
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de pesquisa. Diário de pesquisa, segundo Flick (2005), é um método de documentação utilizado 

para registrar as experiências e os problemas no contato com o campo ou com os entrevistados. 

Durante a pesquisa, foi feito o uso do diário de pesquisa, conforme modelo apresentado no 

Apêndice C. 

Essas observações foram realizadas através das visitas nas empresas durante a 

realização das entrevistas. Foi observada a estrutura da empresa, departamentos direcionados 

em pesquisa e desenvolvimento, murais e folders para divulgação de programas de melhorias e 

até mesmo o comportamento dos entrevistados durante as conversas. 

Outra técnica utilizada neste trabalho é a consulta a documentos, que, segundo 

Creswell (2007), servem como evidências escritas e fonte de informações relevantes à pesquisa. 

Os documentos complementam outras fontes da pesquisa e tem o propósito de auxiliar o 

pesquisador na melhor compreensão do fenômeno investigado. Pode-se entender como 

documentos, fotos, vídeos, materiais escritos, as estatísticas e outros tipos de registros 

organizados em banco de dados (GODOY, 1995; CRESWELL, 2007). Nesta pesquisa, foram 

realizadas análises de documentos como procedimentos, fluxogramas, web sites das empresas, 

folders, registros de projetos de inovação já realizados, formulários, entre outros. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Na pesquisa 

qualitativa, ela se caracteriza pela ausência ou presença de determinada característica ou 

conjunto de características de conteúdo presentes em um fragmento de mensagem que está 

sendo analisado (BARDIN, 2004). Triviños (1987) salienta que a análise de conteúdo constitui-

se num conjunto de técnicas, em que o pesquisador necessita possuir amplo campo de clareza 

teórica. O autor afirma que não é possível fazer a inferência se não dominar os conceitos básicos 

dessa teoria.  

Bardin (2004) organiza a análise de conteúdo em três polos cronológicos, que são: 1) 

pré-análise, caracterizada por um período de intuições com a finalidade de sistematizar e 

operacionalizar as ideias iniciais, sendo que compreende a escolha dos documentos, a 

formulação dos objetivos da análise e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final; 2) exploração do material, que consiste na codificação, desconto e 

enumeração em função de regras previamente formuladas, que são as categorias de análise; e 

3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação, onde os resultados são tratados de forma 

a se tornarem significativos e válidos.  

O tipo de análise de conteúdo utilizado neste estudo é a análise categorial, que se refere 

ao desmembramento do texto em unidades (categorias) para a investigação do tema. Segundo 

Bardin (2004), o critério de categorização pode ser semântico (classificando as informações 
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conforme seu significado), sintático (através de verbos, adjetivos), léxico (classificação das 

palavras conforme seu sentido e sinônimos) e expressivos (como categorias que classificam as 

diversas perturbações da linguagem). Neste trabalho foi utilizada a categoria semântica, como 

forma de agrupar as informações obtidas nas entrevistas e demais dados primários e 

secundários, por meio do uso de unidades de análise temáticas. 

Além disso, foi usada a triangulação dos dados, a qual é considerada por Creswell 

(2007) como método que busca a convergência das informações, aplicando-se à estudos de 

caso. Para a análise dos dados coletados neste estudo, foram trianguladas as informações 

obtidas por meio de estratégias e técnicas da abordagem qualitativa (YIN, 2005), confrontando 

os dados com o referencial teórico de base, no sentido de aprofundar os resultados do estudo. 

 

3.3 MODELO TEÓRICO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Neste tópico será apresentado o modelo teórico desta pesquisa, partindo do problema 

de pesquisa com as etapas que se seguem para responder a esse problema. Como já supracitado, 

esta pesquisa foi desenvolvida sob a ótica da Inovação Aberta, em indústrias de papel, com 

ênfase nas métricas de desempenho do processo de abertura da inovação. O modelo teórico está 

apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12. Modelo Teórico da Pesquisa. 

Fonte: elaboração própria (2018). 
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A elaboração das categorias de análise e suas definições constitutivas contribui com a 

melhor compreensão dos conceitos definidos a partir do embasamento teórico que se deseja 

relacionar com o modelo teórico. As categorias que foram analisadas neste estudo estão 

apresentadas no Quadro 7.  

 

Quadro 7. Categorias de análise deste trabalho 

Categoria O que será analisado Autores 

Relação da empresa 

com fornecedores 

Meios de apresentação de novas matérias-

primas e processos, envolvimento dos 

fornecedores no desenvolvimento de novos 

produtos e contratos de exclusividade. 

Harryson (1997), Lager, Tano 

e Anastasijevic (2015), Pulles 

et al. (2016), Ragatz et al. 

(1997), Schuster e Brem 

(2015)  

Relação da empresa 

com universidades e 

institutos de pesquisa 

Pesquisa contratada pela empresa e realizada 

na universidade ou em institutos de pesquisa, 

contatos informais, trabalhos realizados na 

empresa com vínculo de universidades e 

participação da empresa em editais de 

inovação (programas de fomento à inovação). 

Berni et al. (2015), Gonçalo e 

Zanluchi (2011), Prado e 

Porto (2002), Perkmann e 

Walsh (2007), Puffal et al. 

(2012), Segatto-Mendes, 

(2006), Zanluchi, (2008). 

Relação da empresa 

com clientes 

Solicitação de novos produtos por parte dos 

clientes, envolvimento dos clientes durante o 

desenvolvimento dos produtos, prospecção da 

empresa de novos produtos junto a seus 

clientes. 

 

Amara, Landry (2005), Chang 

e Taylor (2016), Enkel, 

Gassmann e Chesbrough 

(2009), (Fang, Palmatier e 

Grewal (2011), Von Hippel 

(1978), 

Relação da empresa 

com outros tipos de 

parceiros 

Laboratórios, prestadores de serviço, 

consultorias, empresas concorrentes. 

Pittaway et al. (2004), 

Nieto; Santamaría 

(2007), Rezende (2013) 

A P&D e processo 

de inovação 

Modelos de inovação adotados pela empresa, 

processo de desenvolvimento de novos 

produtos, fontes e registros usados nesse 

processo 

Chesbrough, Vanhaverbeke e 

West (2006), Cooper (2013) 

Métricas de Inovação 

Métricas de inovação fechada adotada, 

métricas de inovação aberta, carências do 

processo de medição de abertura da inovação,  

 

Chesbrough, Vanhaverbeke e 

West (2006), Chesbrough 

(2004) Oliveira, Proenca e 

Caulliraux (2017), Lamberti et 

al. (2017), Chesbrough e 

Crowther (2006), Kerssens-van 

Drongelen, Nixon e Pearson 

(2000) 

Fonte: elaboração própria, a partir de Thomas (2009). 

 

Para cada categoria de análise é necessário determinar suas definições operacionais 

(DO) e constitutivas (DC). As DCs se referem ao conceito ou definição do que será investigado, 

que se constituem ainda como ideias abstratas e a busca de significados. Já as DOs especificam 

as características e como elas devem ser observadas ou mensuradas (COOPER; SCHINDLER, 

2011). A seguir, serão apresentadas as definições constitutivas e operacionais das categorias de 

análise. 

 

Relação da empresa com fornecedores 
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DC – Segundo Lambert (2008), o processo de relacionamento com fornecedores é 

aquele que define como uma empresa interage com seus fornecedores. Esse tipo de relação 

ocorre através da solicitação de apoio na solução de problemas, atualização sobre novos 

lançamentos e parcerias para desenvolvimento de novos produtos ou tecnologias.  

 

DO – Essa categoria foi analisada com base na avaliação do processo de apresentação 

de novas matérias-primas, novas tecnologias e o envolvimento dos fornecedores em 

desenvolvimento de novos produtos. A operacionalização foi realizada através de observação 

direta, avaliação de documentos (como contratos com fornecedores, projetos de inovação já 

realizados, procedimentos e formulários) das empresas pesquisadas e das questões 1 e 4a, das 

entrevistas com os responsáveis pelo desenvolvimento de produtos e de fornecedores, com 

registro no diário de pesquisa. 

 

Relação da empresa com universidades e Centros de pesquisa 

DC – Relação da empresa com professores, laboratórios, institutos de pesquisa, com 

fins a desenvolver melhorias nos processos, novos produtos e apoio para busca de informações 

especializadas. As cooperações universidade-empresa representam importante instrumento na 

geração de ciência e tecnologia, pois possibilita dividir custos e riscos entre as duas instituições, 

permite maior investimento na geração de novas tecnologias e ampliação de conhecimento 

científico, voltados a produtos e processos que garantam maior competitividade às organizações 

(SEGATTO-MENDES, 2006) 

 

DO – Foram avaliados os projetos que as empresas conduziram ou estão conduzindo 

com universidades e institutos de pesquisa, os objetivos traçados e/ou resultados obtidos com 

essas parcerias. Além disso, foi realizada observação direta e o relato das entrevistas, 

especificamente da questão 4c, e registro no diário de pesquisa, para levantar mais informações 

sobre como ocorre esse relacionamento. 

 

Relação da empresa com os clientes 

DC – Relacionamento da empresa com o cliente para o atendimento de expectativas, 

desenvolvimento de novos produtos, prospecção de demandas latentes do mercado e parcerias 

com os clientes para desenvolvimento de soluções inovadoras. Os clientes dispõem de 

informações importantes que são vitais para o processo de inovação. Através da combinação de 

suas demandas e seus esforços, como partes de um bloco de construção, é possível trazer os 
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clientes para o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de produtos que seja 

mutuamente proveitoso para a empresa e cliente (CHESBROUGH, 2012). 

 

DO – Nessa categoria foi avaliado o desenvolvimento de novos produtos em 

solicitação ou com parceria de clientes, através de observação direta, análise documental 

(projetos de desenvolvimento já realizados, contatos por e-mail, informações no web site das 

empresas, etc) e entrevistas (questões 1 e 4b) com pessoas envolvidas no desenvolvimento de 

novos produtos e inteligência de mercado, registrando-se no diário de pesquisa. 

 

Relação da empresa com outros tipos de parceiros 

DC – Outros tipos de parceiros podem ser identificados como empresas e funcionários 

terceirizados, consultores, instituições de testes, ensaios e certificações, associações setoriais, 

órgãos de financiamento, feiras e exposições, incubadoras e até mesmo concorrentes, com 

vistas a desenvolver inovações no que esses parceiros tenham de melhor a oferecer (REZENDE, 

2013).  

 

DO – Foi avaliado documentos de parcerias das empresas com outros parceiros, tais 

como citados na definição constitutiva, observação direta, análise documental (e-mails, 

procedimentos, projetos já realizados etc.) e entrevistas com pessoal envolvido na área de 

projetos e desenvolvimento de novos produtos, através da questão 4d e registros através do 

diário de pesquisa. 

 

P&D e o processo de inovação 

DC – Descrição do processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos, com 

a metodologia adotada, tipos de registros, fomento para pesquisa e remuneração para os projetos 

de sucesso. Dentre a inovação, distinguem-se os processos de inovação fechada e aberta, 

propostas por Chesbrough (2003), nos quais as empresas podem e devem intensificar os 

relacionamentos externos e ampliar o uso de conhecimentos e tecnologias internas e externas 

para alavancar seu processo de inovação. A proposta do modelo de Inovação Aberta tem como 

função central capturar e criar valor com base em fontes e oportunidades localizadas dentro e 

fora da organização. 

O desenvolvimento de produtos e inovações requer a estruturação de processos, para 

que seja realizado de forma organizada e registrada. Um dos processos mais utilizados para esse 

fim é o método Stage-Gate desenvolvido por Cooper (1990), sendo um mapa conceitual e 
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operacional para conduzir projetos de novos produtos desde o surgimento da ideia até seu 

lançamento, que continua posteriormente – apresenta um esquema de gestão do processo de 

desenvolvimento de novos produtos para melhorar a eficácia e a eficiência. Esse processo está 

sintetizado na Figura 13. 

 

Figura 13. Fluxo do processo Stage-Gate 

Fonte: adaptado de Cooper (1990). 

 

Conforme Cooper (2013), o fluxo geral do Stage-Gate segue as seguintes etapas: 

a) descoberta: trabalho preliminar projetado para descobrir e revelar oportunidades e 

gerar ideias; 

b) definição do escopo: investigação preliminar rápida do escopo do projeto – uma 

pesquisa amplamente burocrática; 

c) criação do plano de negócios: investigação muito mais detalhada envolvendo 

pesquisa básica – tanto técnica como de mercado – que leva ao plano de negócios, 

inclusive a definição do projeto do produto, a justificativa do projeto e o plano do 

projeto; 

d) desenvolvimento: o projeto e o desenvolvimento detalhado real do novo produto e 

o projeto das operações ou de produção; 

e) teste e validação: testes e experimentações no mercado, no laboratório e na fábrica 

para verificar e validar o novo produto proposto, bem como suas operações de 

marketing e produção; 

f) lançamento: comercialização – início pleno da produção, do marketing e da venda 

ou das operações. 
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Segundo Cooper (2013), precedendo cada etapa existe um controle ou ponto de 

decisão para prosseguir ou descartar, os chamados gates. Eles são os pontos nos quais a equipe 

converge e nos quais todas as informações são examinadas. Além disso, funcionam como 

pontos de verificação de controle de qualidade, como pontos de decisão e priorização sobre 

prosseguir/descartar e, também, como pontos nos quais se decide o caminho a seguir e a 

próxima etapa do processo é combinada.  

 

DO – Para essa categoria, foram realizadas observação direta e avaliados documentos, 

como procedimentos, fluxogramas, normas etc., com a descrição do processo de inovação e 

desenvolvimento de novos produtos, registros desses processos, fontes de informação utilizadas 

e o modelo de inovação adotado pela empresa. Além disso, foram utilizadas as questões 1, 5 e 

6, das entrevistas com as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de melhores e 

novos produtos. 

 

Métricas de Inovação Aberta 

DC – São formas de medição do processo de inovação e desenvolvimento de novos 

produtos, abrangendo indicadores de entrada do processo (como prospecção e número de ideias 

geradas), do processo (como gasto com P&D e taxa de projetos abortados) e saída (como 

aumento de margem com desenvolvimento de novos produtos e quantidade de ideias lançadas) 

do processo de inovação de processos ou desenvolvimento de novos produtos. Indicadores de 

desempenho são informações qualitativas ou quantitativas de um fenômeno (processo ou 

resultado), que torna possível a avaliação de sua evolução ao longo do tempo e se os objetivos 

estão sendo alcançados, orientando assim as decisões e ações dos gestores. A maioria das 

grandes empresas implementam sistemas de indicadores a fim de dar visibilidade aos 

resultados. Elas utilizam indicadores para vários propósitos, como vendas, medição de 

satisfação de clientes, alocar ativos e definir quais estratégias implementar (FRANCESCHINI; 

GALETTO; MAISANO, 2007). 

 

DO - Foram avaliados indicadores de programas de sugestões de melhoria, 

desenvolvimento de novos produtos e melhorias de processo, alinhados com as propostas de 

Chesbrough (2003), de forma a verificar se as propostas pelo autor atendem às necessidades 

das empresas estudas. Além disso, através das entrevistas, nas questões 2, 3 e 6 a 11, foram 

avaliadas as carências de métricas para mensuração do processo de abertura de inovação das 
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empresas, a fim de identificar formas para realizar essa medição e propor um sistema de 

métricas para as indústrias do segmento de papel. 

 

3.4 SÍNTESE DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste tópico está apresentada a síntese do método de pesquisa que foi empregado para 

a execução deste trabalho, que está apresentada no Quadro 8. 

 

Quadro 8. Resumo Metodológico 

Aspecto Metodológico Classificação Metodológica 

Objetivo geral 

Compreender como ocorrem as relações externas, sob a ótica da 

inovação aberta, para o desenvolvimento de inovações de 

produtos e de processos e propor métricas adequadas para 

mensurar a influência dessa prática, em indústrias de papel. 

Característica Exploratória 

Abordagem Qualitativa 

Temporalidade Transversal 

Estratégia de pesquisa Estudo de Casos múltiplos 

Sujeitos de pesquisa Três Indústrias de Papel 

Técnicas de coleta de dados 
Entrevista semiestruturada, observação direta e análise 

documental 

Técnica de análise de dados Análise de conteúdo e triangulação dos dados 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

  



60 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

 

O levantamento dos resultados compreendeu a realização das entrevistas, análise de 

documentos e observação direta realizada durante as visitas e entrevistas. As entrevistas foram 

realizadas através de visita nas empresas e escritório das empresas, assim como por vídeo 

conferência. Foram entrevistadas 4 pessoas de cada empresa, com funções relacionadas às 

atividades de pesquisa e desenvolvimento e/ou inovação para produtos e processos. Além disso, 

nas três empresas foi identificado um programa de incentivo ao desenvolvimento de melhorias 

internas, através dos colaboradores, de onde obteve-se informações através de entrevistas e 

análise documental. 

Foi realizado levantamento prévio com as pessoas responsáveis desses departamentos 

para realizar as primeiras entrevistas e, através delas, foram identificadas outras pessoas para 

levantamento de mais informações, através de análise de documentos e realização de 

entrevistas. O objetivo foi de obter saturação dos resultados, ponto no qual se iniciam resultados 

similares dentre os entrevistados. 

No Quadro 9 estão caracterizados os entrevistados das empresas. 

 

Quadro 9. Perfil dos entrevistados das empresas 

Empresa Função Gênero Escolaridade 
Tempo de 

Empresa (anos) 

A Gerente de Inovação M Engenheiro Químico 30 

A 
Supervisora de 

Engenharia de Processos 
F Química, Mestrado em Bioenergia 5 

A 
Assistente Técnico de 

Clientes 
M Engenheiro de Materiais 13 

A Executivo de Vendas M Administração 13 

B Especialista em Produto M 
Engenheiro Químico, Mestrado em 

Bioenergia 
7 

B 
Analista de Gestão de 

Pessoas Pleno 
F Administração 7 

B Diretor de P&D M Engenheiro Químico 30 

B 
Especialista em 

Embalagens 
F Engenheiro Químico 4 

C 
Analista de Inovação 

pleno 
F 

Economia, Mestrado em Propriedade 

Intelectual 
1,5 

C 
Analista de Melhoria 

Contínua 
F 

Engenharia de Materiais e Mestrado 

em Engenharia de Materiais 
4 

C Engenheiro de P&D M Engenheiro Químico 5 
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Empresa Função Gênero Escolaridade 
Tempo de 

Empresa (anos) 

C 
Coordenador de P&D 

Industrial 
M Engenheiro Químico 11 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Nos tópicos que seguem, serão apresentados os dados das empresas analisadas. 

 

4.1.1 O Caso da Empresa A 

 

A empresa A é uma indústria de papel de gestão familiar, localizada no Paraná. A 

empresa iniciou suas atividades em 1962, a princípio no ramo madeireiro, com serrarias para 

atender o mercado moveleiro nacional. Sua trajetória histórica está assim apresentada: 

a) década de 1960: lançamento das atividades com serraria para atendimento do 

mercado brasileiro e uma fábrica de pasta mecânica; 

b) década de 1970: ampliação da área florestal, construção da primeira central 

hidrelétrica para suprir a demanda de energia elétrica da primeira máquina de papel, 

que foi construída nesse período; 

c) década de 1980: construção da segunda máquina de papel, com foco em papéis para 

impressão e escrita, juntamente com a construção da segunda pequena central 

hidrelétrica, com maior capacidade de geração de energia; 

d) década de 1990: expansão do grupo, abrangendo outros negócios, como agricultura 

e madeireira (fabricação de painéis para exportação); 

e) década de 2000: flexibilização da unidade de fabricação para produção de papel 

cartão, que após alguns anos, foi interrompida; 

f) década de 2010: ampliação de capacidade da segunda pequena central hidrelétrica, 

tornando-se um negócio independente dentro do grupo. 

No ano de 2019, quando essa pesquisa foi concluída, a empresa contava com 389 

funcionários. Possui duas máquinas de papel e atua na fabricação de papéis branco para 

impressão, escrita, embalagens e especiais, em gramaturas que variam de 45 g/m² a 210 g/m², 

com produção anual de 110 mil toneladas.  

Os tipos de produtos fabricados por essa empresa, assim como suas finalidades estão 

apresentados no Quadro 10. 

Essa empresa classifica esses produtos de três formas, sendo commodities, semi-

especiais e especiais. Os produtos commodities possuem ampla concorrência a nível nacional 
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e internacional e apresentam alta escala de produção. Por outro lado, são produtos com maior 

pressão sobre preços, especialmente devido à concorrência, e tendem a apresentar menores 

margens. Já os produtos semi-especiais, por possuírem características direcionadas para 

determinadas finalidades, usam outros tipos de matérias-primas, possuem menores escalas de 

produção e pouca concorrência a nível nacional. Devido à baixa concorrência, tendem a 

apresentar margens melhores que os produtos commodities. Quanto aos produtos especiais, que 

tratam-se de papéis extremamente especializados, chegando a possuir especificações 

segregadas por cliente, ao invés de somente por produto, como das classes anteriores. Possuem 

alto valor agregado, baixa concorrência e escala de produção, com melhores margens. 

 

Quadro 10. Tipos de produtos fabricados pela empresa A 

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO FINALIDADE 

Papel apergaminhado, alcalino, produzido com fibra curta 

virgem 
Cadernos escolares, agendas e refis para fichários 

Papel off-set alcalino, com alta resistência superficial e 

produzido com fibra curta virgem 

Encarte de revistas, catálogos, bulas, sacolas, 

envelopes, impressos promocionais e cartolinas 

Papel off-set alcalino, com teor reduzido de umidade, 

produzido com fibra curta virgem 
Corte em A4 e Impressão de dados variáveis 

Papel branco alcalino, com brilho em uma das faces, 

produzido com fibra curta virgem 

Embalagens de sabonete, laminação, papel 

fantasia, outdoors, rótulos, base para 

revestimentos, selos vedativos, sublimação e 

etiquetas autoadesivas 

Papel branco alcalino, com elevada resistência mecânica, 

produzido com misto de fibras curta e longa virgens 

Sacos de farinha, sacolas e folhas externas de saco 

multifolhados 

Papel branco alcalino, com brilho em uma das faces e 

elevada resistência mecânica, produzido com misto de 

fibras curta e longa, virgens 

Sacos e sacolas de lojas e shoppings e embalagem 

de alimentos 

Papel sem alvejantes, com brilho em uma das faces, 

elevada absorção, com resistência a úmido e produzido 

com fibra curta virgem 

Fita de borda de móveis, decalque em cerâmica e 

laminação de pvc 

Papel branco alcalino, com menor porosidade e teor de 

umidade, produzido com fibra curta virgem 
Papel térmico de baixa gramatura 

Papel branco revestido com resina para impressão digital, 

produzido com fibra curta virgem 
Impressão digital sublimática 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

  

A estratégia da empresa A para os próximos anos é aumentar a participação de 

produtos especiais e semi-especiais em seu portfólio, a fim de agregar maior valor em seus 

produtos. Para isso, ela conta com um comitê de inovação, composto por uma equipe 

multidisciplinar, envolvendo funcionários de diversos setores, como produção, processos, 

qualidade e assistência técnica, comercial e controladoria. Não há pessoas focadas somente nas 

atividades de desenvolvimento de novos produtos. Assim, cada desenvolvimento de novo 
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produto é tratado como um projeto, o qual é conduzido por um líder, através do processo 

simplificado apresentado na Figura 14.  

 

Figura 14. Processo de desenvolvimento de novos produtos na empresa A. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O processo de gestão do desenvolvimento de novos produtos foi baseado na 

metodologia Stage-Gate, de Cooper (1990), e teve apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial do Paraná (SENAI) para sua implementação a partir de 2015. Conta com formulários 
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estruturados para o apontamento de cada fase do projeto e critérios para avaliação passa/não-

passa, que são os gates dentro do processo mapeado.  

Além disso, a empresa conta com um programa interno para geração de ideias, 

denominado Programa Sugestão de Melhorias. Esse programa está estruturado dentro do 

sistema de gestão TPM (Total Productive Maintenance) e tem o objetivo de estimular os 

funcionários a gerar ideias de inovação, possibilitando recompensas financeiras e morais para 

esses colaboradores. Esse processo está apresentando de forma sucinta na Figura 15. 

 

Figura 15. Processo de gestão de inovação de processo da Empresa A. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Esse é um processo sintetizado da avaliação das ideias geradas internamente. O 

processo completo abrange avaliações de alçadas de acordo com investimentos necessários para 

implementação das ideias e das áreas envolvidas na implementação e funcionamento da ideia. 
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4.1.2 O Caso da Empresa B 

 

A empresa B está localizada também no estado do Paraná e foi fundada em 1955. 

Atualmente é um dos maiores fabricantes de papel cartão do Brasil, com produção anual de 140 

mil toneladas. Atua no mercado nacional e internacional, fornecendo produtos que são usados 

em setores como medicamentos, farmacêuticos, alimentação, bebidas, cosméticos, calçados, 

vestuário, higiene pessoal e do lar, brinquedos, editorial e promocional.  

A trajetória história da empresa está apresentada a seguir: 

a) década de 1950: início das atividades onde hoje se encontra no ramo madeireiro, 

com serraria; 

b) década de 1960: implantação de área florestal, de uma pequena central hidrelétrica 

e de uma fábrica de pasta mecânica e de papel cartão; 

c) década de 1970: construção de uma fábrica de papel em outro município do Paraná; 

d) década de 1980: implantação de uma nova pequena central hidrelétrica e de uma 

nova máquina de papel cartão; 

e) década de 1990: definição de direcionamento estratégico da empresa para papel 

cartão; 

f) década de 2000: implantação de uma nova pequena central hidrelétrica e de uma 

terceira máquina de papel, com finalidade de produção de papel cartão; 

g) década de 2010: incorporação de uma nova unidade fabril no estado de São Paulo 

e associação com outra grande fabricante de papel cartão do Brasil. 

A empresa conta com um portfólio de produtos de papel cartão voltado para o ramo 

da embalagem de alimentos e cosméticos. A lista dos tipos de produtos, suas características e 

finalidades está apresentada no Quadro 11. 

 

Quadro 11. Tipos de produtos fabricados pela Empresa B 

CARACTERÍSTICA FINALIDADE 

Cartão triplex, com fundo branco e alta rigidez 
Embalagens para o mercado de cosméticos e 

farmacêutico 

Cartão triplex, sem alvejantes ópticos, com alta 

rigidez 

Embalagens para o mercado de cosméticos, farmacêutico 

e alimentício 

Cartão triplex, com dupla aplicação, verso branco Mercado Editorial e promocional 

Cartão duplex, com duplo revestimento e verso 

creme 

Embalagens de produtos de higiene, limpeza, sacolas e 

alimentos pré-embalados 

Cartão triplex, composto por 50% de fibras 

recicladas e fundo branco 

Embalagens farmacêutica, cosméticos e alimentos pré 

embalados 
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CARACTERÍSTICA FINALIDADE 

Cartão duplex, com duplo revestimento, verso creme 

e uso de fibras recicladas 

Embalagens de produtos de higiene, limpeza e alimentos 

pré-embalados 

Cartão solid, não alvejado, revestido ou não 

revestido, com baixa absorção nas laterais 
Copos e potes de papel 

Cartão triplex, com dupla aplicação e fundo branco Embalagens blisters (como pilhas e escovas de dente) 

Cartão triplex, alta rigidez e sem alvejantes ópticos Embalagens de cigarro 

Cartão triplex, com duplo revestimento, laminado 

com polietileno 
Embalagens de alimentos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A estrutura de inovação dessa empresa começou com a contratação de um especialista 

em processos em 2011, em um departamento inicialmente denominado Processo e Produto, o 

qual era subordinado à Diretoria Industrial. Em 2016, foi criada uma diretoria exclusiva para 

inovação, com uma estrutura conforme apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Estrutura da área de inovação da Empresa B 

Função Quantidade de Pessoas 

Diretor 1 

Especialista em Produto 2 

Técnico em Processo 1 

Especialista em Embalagens 1 

Fonte: dados de pesquisa (2019). 

  

Ainda em 2016, o departamento ora denominado Processo e Produto passou a se 

chamar P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), sendo responsável pelas atividades de 

desenvolvimento de novos produtos e novos insumos e processos químicos voltados para a 

fabricação do papel. Além disso, essa estrutura contava com uma especialista em embalagens, 

responsável por capturar demandas do mercado de embalagens através de visitas em clientes, 

feiras e eventos do setor, para desenvolver na empresa.  

Essas demandas podem surgir de todas as fases que compõem a cadeia produtiva da 

fabricação de papel cartão, conforme mencionado pelo diretor de inovação e ilustrado na Figura 

16. 
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Figura 16. Ciclo produtivo do papel cartão, apresentado pelo diretor de inovação. 

 

Fonte: dados de pesquisa (2019). 

 

Das demandas que surgem, quando se tratam de um novo produto, o processo de 

desenvolvimento ocorre conforme demonstrado na Figura 17. Entretanto, todas as demandas 

de novos produtos passam por uma pré-avaliação com clientes, para checar a pertinência do 

projeto e o interesse do cliente pelo produto. Dessa forma, os clientes são uma das principais 

entradas de novos desenvolvimentos para essa empresa, assim como servem de filtro para 

avaliação de projetos de novos produtos advindos de outras fontes.   

Apesar de haver apenas um ponto de decisão apresentado nesse fluxograma, o 

processo de desenvolvimento de novos produtos na empresa B usa os princípios do método 

Stage-Gate, de Cooper (1990), em que cada etapa do desenvolvimento (entenda-se estágio ou 

Stage) passa por uma fase de decisão do tipo passa/não passa, a partir de critérios definidos pela 

empresa (que são os gates do método Stage-Gate). Se o estágio é aprovado, passa para a etapa 

seguinte. Se não passa, pode-se retornar para a etapa anterior para levantar mais informações 

ou encerrar o projeto devido sua inviabilidade técnica e/ou comercial. 

Além disso, a empresa conta com um processo para atração e tratativa de ideias geradas 

internamente pelos colaboradores, a fim de implementar melhorias de processos. Esse fluxo 

também segue os princípios do método Stage-Gate, passando por vários estágios de avaliação 

e decisão, podendo as ideias serem aprovadas para implantação, arquivadas em banco para 

possível uso futuro ou reprovadas. O funcionamento desse programa está sintetizado na Figura 

18. 
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Figura 17. Diagrama simplificado do processo de desenvolvimento de novos produtos na empresa B 

 

 

Fonte: dados de pesquisa (2019). 
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Figura 18. Processo de gestão das ideias de melhoria de processo da empresa B 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Acerca dos investimentos em novos equipamentos para atualização tecnológica, a 

empresa se baseia em estudo que foi realizado com consultoria especializada, que avaliou a 

infraestrutura e portfólio da empresa. Esse estudo prevê o investimento em equipamentos para 

os próximos 10 anos, alinhado com a estratégia de aumento de capacidade produtiva e entrada 

em novos mercados. Esses dados são estratégicos e restritos para uso interno e por isso não 

puderam ser disponibilizados para essa pesquisa. 
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4.1.3 O Caso da Empresa C 

 

A empresa C é uma indústria de papel pardo e papelão ondulado, com sede localizada 

no estado de Santa Catarina. Possui quase 80 anos de fundação, com 3 máquinas de papel, que 

produzem aproximadamente 280 mil toneladas anuais. 

A trajetória histórica dessa empresa está assim sintetizada: 

a) década de 1940: é dado início à construção da fábrica de papel no estado de Santa 

Catarina; 

b) década de 1950: foi construída a segunda máquina de papel, juntamente com uma 

pequena central hidrelétrica para suprir a demanda de energia elétrica para a 

indústria; 

c) década de 1960: foram intensificados os investimentos na área florestal, 

especialmente com a introdução de espécies de pinus, adequadas para o cliente e 

produto da empresa. Além disso, entra em operação a terceira máquina de papel. 

Os papéis produzidos até então eram o buffom, jornal e manilhinha, com baixa 

gramatura; 

d) década de 1970: a empresa investe na produção de papéis kraft, através da 

introdução de uma quarta máquina de papel; 

e) década de 1980: acompanhando a demanda de energia elétrica, a empresa constrói 

uma segunda pequena central hidrelétrica, juntamente com um sistema de 

recuperação de produtos químicos e uma caldeira para biomassa; 

f) década de 1990: a empresa passa por mudanças e seu controle acionário e faz 

aquisição de outras empresas, como fábrica de papel ondulado e fábrica de móveis;  

g) década de 2000: é inaugurada a quinta máquina de papel, juntamente com uma nova 

fábrica de embalagens e uma usina de co-geração de energia elétrica, a partir da 

queima de biomassa; 

h) década de 2010: é feita aquisição de uma nova fábrica de papelão ondulado em São 

Paulo, com unidades fabris em Minas Gerais e São Paulo. 

Os negócios da empresa são compostos de três segmentos (papel ondulado, papel para 

embalagens e florestal e resinas) e estão organizados de acordo com o mercado de atuação. São 

independentes em suas operações e integrados de modo a otimizar o uso das florestas plantadas 

de pinus, a reciclagem de papel e a verticalização dos negócios. 

O segmento Embalagem de Papel Ondulado (PO) produz caixas e chapas de papelão 

ondulado, leves e pesadas, e possui três unidades industriais em Santa Catarina e São Paulo. 
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No segmento de Papel para Embalagens, tem por finalidade a produção de papéis Kraft 

de baixa e alta gramaturas e de papéis reciclados, destinados ao mercado externo e interno, além 

de direcionar a maior parte da produção para o Segmento Embalagem PO. Conta com uma 

fábrica com quatro máquinas de papel, localizada em Santa Catarina e uma fábrica com uma 

máquina em Minas Gerais. 

Já no segmento Florestal e Resinas, comercializa madeira, breu e terebintina. 

Industrializa produtos de base florestal no estado do Rio Grande do Sul, a partir do ativo 

florestal de propriedade da empresa localizado na região. A partir da resina natural da floresta 

de pinus, uma unidade de negócio localizada no Rio Grande do Sul, produz breu e terebintina, 

que são utilizados na manufatura de vernizes, tintas, sabões, colas, adesivos, dentre outros. O 

breu e a terebintina são destinados principalmente ao mercado externo. 

O principal segmento de atuação da empresa é o de Embalagem de PO, responsável 

por 60% da receita líquida consolidada em 2018, seguido pelos segmentos Papel para 

Embalagens com 30% e Florestal e Resinas, com 10%, conforme Figura 19. 

 

Figura 19. Participação dos segmentos da empresa C 

Fonte: dados de pesquisa (2019). 

 

No ramo de papel, a empresa está focada em papéis pardo para embalagens. São 7 

tipos de papel, com gramaturas variando de 30 g/m² a 200 g/m² e produção anual de 276 mil 

toneladas. Os papéis produzidos pela empresa C estão apresentados no Quadro 12. 

A estrutura de inovação da empresa C iniciou em 2012, com duas subdivisões, sendo 

uma de Inovação e a outra de Pesquisa e Desenvolvimento. No ano seguinte, foi incorporado o 

processo de melhoria contínua, sob a mesma gerência, e está assim desde então. 
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Quadro 12. Tipos de produtos fabricados pela empresa C 

CARACTERÍSTICA FINALIDADE 

Monolúcido, reciclado com percentual de fibra 

virgem 
Sacolas para lojas de varejo 

Papel reciclado, alisado, com parte de fibra virgem Sacos de compras para lojas de varejo 

Papel kraft com fibras virgens e recicladas, nas cores 

parda a marrom 
Envelopes 

Papel monolúcido, com fibra longa virgem, de 

diversas cores 
Sacos leves e envelopes 

Papel monolúcido com fibra longa virgem 
Sacos leves para rede fast food e panificadoras, 

mascaramento de pintura, moldes de costura e plotter 

Papel monolúcido pardo, com fibra longa virgem sacolas, sacos industriais, fitas gomadas e embrulhos 

Papel alisado pardo com fibra longa virgem, de alta 

gramatura 
Sacos industriais e embrulhos 

Papel kraft extensível, pardo, com fibra longa 

virgem 
Sacos industriais 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

As ações de inovação da Empresa C são conduzidas por uma equipe de Inovação e 

Melhoria Contínua e fazem parte de um programa denominado Programa Inova, que, além de 

ser o responsável pela gestão de ideias, realiza iniciativas de cultura da inovação e inovação 

aberta. A estrutura da equipe está apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Estrutura da equipe de inovação da Empresa C 

Função Quantidade de Pessoas 

Gerente 1 

Analista de Inovação Pleno 1 

Analista de Inovação Júnior 1 

Assistente de Inovação 1 

Analista de Melhoria Contínua 8 

Especialista de Melhoria Contínua 8 

Fonte: dados de pesquisa (2019). 

 

O Programa Inova reúne os módulos organizadores da inovação e tem como principal 

objetivo disseminar a cultura da inovação por meio da geração de ideias, da capacitação de 

colaboradores e da difusão da inovação aberta. Esse programa abrange todas as unidades da 

empresa e conta com a participação de colaboradores, de universidades, de instituições 

científico-tecnológicas, de fornecedores e de clientes. 



73 

 

Dentro do programa Inova, está o programa Inova Ideias, responsável pela gestão e 

reconhecimento de ideias geradas pelos colaboradores. O fluxo desse programa está 

apresentado sucintamente na Figura 20. 

 

Figura 20. Processo de gestão de inovação de processo da Empresa C 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O programa é aberto para participação de colaboradores, jovens aprendizes, 

estagiários, supervisores, encarregados, coordenadores e até gerentes. Apenas ficam de fora 

diretores e superintendentes de áreas. Porém, há classificação dos prêmios para gestores, onde 

participam gerentes e coordenadores dos demais colaboradores, com o objetivo de reconhecer 

os gestores que instigam mais inovações nas áreas.  

A Empresa C também mantém um programa sistematizado de gestão de parcerias com 

universidades, clientes, fornecedores, concorrentes e Institutos Científico-Tecnológicos (ICTs). 

Este, tem por objetivo principal gerar a inovação tecnológica de forma aberta, a qual, 

deliberadamente chama de Inovação Aberta.   

Colaborador identifica uma ideia  

Preenche formulário, identificando qual 

é a ideia, como, por quê e onde deve ser 

implantada, além dos benefícios e 

vantagens a serem obtidos 

Submete a ideia no programa, onde é 

avaliada a aplicabilidade, prioridade e 

disponibilidade de recursos 

A ideia é avaliada quanto ao resultado, se 

qualitativo ou quantitativo 

Prêmios para colaboradores com mais 

ideias e pagamento de % do ganho para 

ideias com retorno quantitativo 
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Algumas parcerias de destaque são realizadas com as instituições Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Contestado (UnC). 

Quanto ao desenvolvimento de novos papéis e insumos para a fábrica de papel, a 

empresa conta com um processo conforme apresentado na Figura 21.  

 

Figura 21. Processo de desenvolvimento de novos produtos e insumos na empresa C 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Esse processo foi baseado na metodologia Stage-Gate, de forma similar às empresas 

anteriores, assim como às recomendações da ISO 9001. Apesar de não estar explícito nessa 

figura, cada etapa passa por um portão de validação para checar se os critérios necessários para 

passar para a próxima fase do projeto foram atendidos.  

Esse processo é executado por dois engenheiros de P&D e uma estagiária, 

respondendo para uma gerência, que também é responsável pela fabricação de papel e 

expedição. Devido à estrutura enxuta do departamento, o processo de P&D é voltado para 

assimilação das ideias vindas de fora, especialmente de fornecedores e clientes para o 

desenvolvimento de novos insumos e produtos.  

 

4.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

4.2.1 Relação da Empresa com Fornecedores 

  

Nas três empresas estudadas ficou bastante evidente a participação dos fornecedores 

para o desenvolvimento de novos produtos e processos, sendo uma das principais fontes de 

inovação. Na maioria dos casos, esse relacionamento ocorre na fase inicial de algum 

desenvolvimento, onde como identificaram Lager, Tano e Anastasijevic (2015), é uma das fases 

mais importantes para ocorrer a cooperação com os fornecedores. A interação com os 

fornecedores ocorre especialmente para atendimento de alguma demanda da empresa ou pela 

oferta de uma nova tecnologia pelo fornecedor. A literatura destaca que o potencial de inovação 

dos fornecedores é amplamente reconhecido (HARRYSON, 1997; PULLES et al. 2016; 

LAURSEN; SALTER, 2006; RAGATZ; HANDFIELD; SCANNELL, 1997). A pesquisa 

PINTEC de 2014 revela também que os fornecedores são uma das principais fontes de inovação 

para as indústrias, com 70,7% delas revelando que usam esse canal para o desenvolvimento de 

inovações (IBGE, 2016). 

A prática mais usual do relacionamento com os fornecedores é a assimilação de novos 

insumos ou tecnologias prontas desses fornecedores, o que para todas as empresas, foi 

considerada uma forma de inovação. O gerente de inovação da empresa A citou um exemplo 

da assimilação de uma nova tecnologia de um fornecedor para aumentar o uso de carbonato de 

cálcio na fabricação de papel, sem a perda de qualidade e produtividade. Ele mencionou 

“pegamos ideias de fornecedores, trouxemos pra cá e já virou produto e está rodando. O [nome 

da tecnologia] foi uma delas”. Isso reduziu o consumo de celulose, que apresenta maior custo 

que o carbonato de cálcio, trazendo vantagem competitiva para a empresa. Esse caso ilustra as 
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situações em que ocorre a oferta ativa de novos insumos e tecnologias dos fornecedores. Esse 

achado está de acordo com a literatura recente que enfatiza os esforços externos de busca e 

escaneamento como um elemento essencial da Inovação Aberta (SALGE et al. 2013; ZOBEL, 

2017). 

O diretor de inovação da empresa B destacou sua inquietação diante da necessidade 

de a empresa ter atratividade para seus fornecedores oferecerem novos produtos ou soluções o 

mais rapidamente possível. Ele menciona “por que que o fornecedor vai dar a tecnologia mais 

nova, por que ele vai oferecer primeiro aqui pra nossa empresa? Se ele pode oferecer primeiro 

pra Klabin, pra Suzano, International Paper, pra Santa Maria”. Reforçou ainda que: 

“infelizmente recentemente tenho encontrado, por incrível que pareça mas é verdade, 

que algumas coisas mais óbvias a [empresa B] está fazendo por último do setor, que 

provavelmente a empresa fornecedora do processo foi fornecendo para as empresas e 

tal e uma coisa boa, foi funcionando, foi funcionando, e acho que ninguém da 

[empresa B] sabia, também ninguém pediu, nem nós, nem suprimentos, até que 

chegou... e o negócio é bom é uma economia de dinheiro, então por que só agora?” 

DIRETOR DE INOVAÇÃO – EMPRESA B 

 

Dessa forma, demonstra que já se deparou com situações em que sua empresa foi uma 

das últimas a ter acesso a determinada tecnologia oferecida por um fornecedor. Pulles et al. 

(2016) destacam a importância dessa atratividade com os fornecedores, a fim de se tornar um 

de seus clientes preferenciais e aumentar o desempenho do negócio.  

Há outro tipo de situação que é recorrente quando as empresas, diante da necessidade 

do desenvolvimento de novo produto, melhoria de processo ou resolução de problemas, 

consulta seus fornecedores para buscar alternativas prontas disponíveis para fornecimento. A 

empresa C citou situações em que, diante da necessidade de se desenvolver algumas 

propriedades no papel que eram desejadas pelos clientes, consulta seus fornecedores para 

verificar o que há disponível para oferecer. O engenheiro de P&D da Empresa C menciona: 

“teve um papel que a gente precisava, o cliente pediu capilaridade alta. Nós não 

tínhamos conhecimento nenhum de como fazer isso internamente sem a adição de 

algum insumo, então nós abrimos nosso problema para os nossos fornecedores 

maiores e mais antigos. Contatamos [5 fornecedores], enfim, chamamos eles, temos 

essa demanda aqui e precisamos de ajuda. Contamos muito com esse corpo técnico de 

fora e acabamos abrindo um desenvolvimento de insumos juntamente com o papel.” 

  

Entretanto, esse tipo de atividade, apesar de ser motivada por alguma demanda da 

inovação, como desenvolvimento de um novo produto ou melhoria de processo, tem um viés 

característico de transações de mercado, ou seja, equivale a relações comerciais entre cliente e 

fornecedor (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008) 
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Por outro lado, não é usual para as empresas estudadas contar com a estrutura de P&D 

dos fornecedores para o desenvolvimento das ideias geradas dentro da empresa ou mesmo o 

estabelecimento de parcerias com fornecedores para desenvolvimento de inovações a partir do 

zero, seja de produtos ou processos. Isso está em consonância com os resultados encontrados 

por Schuster e Brem (2015) onde verificaram que, apesar da maior parte da criação de inovações 

serem advindas de fornecedores, as empresas fazem pouco uso das possibilidades das 

contribuições de P&D dos mesmos. 

De uma forma geral, percebe-se que os fornecedores são a principal fonte para 

desenvolvimento de novos insumos, sendo absorvidas pelas equipes de P&D ou engenharia de 

processos das empresas pesquisadas. Isso pode ser caracterizado uma forma de uso da inovação 

aberta para o advento de novas ideias.  

 

4.2.2 Relação da Empresa com Universidades e Centros de Pesquisa 

 

As três empresas estudadas apresentaram intensidades bastante distintas no seu 

relacionamento com universidades e centros de pesquisa. A empresa A exerce esse 

relacionamento com baixa intensidade, havendo apenas algumas iniciativas pontuais realizadas 

nos anos anteriores. Um exemplo, verificado através da análise documental, foi a 

disponibilização de dados e amostras para a condução de uma tese de doutorado em engenharia 

química, concluída em 2015, sobre a influência da topografia dos papéis sobre a variável 

coeficiente de atrito. A abordagem foi realizada por iniciativa do pesquisador e teve poucos 

resultados práticos para a empresa. 

Outro exemplo de relacionamento foi realizado com o Senai, através do programa 

Edital Senai de Inovação, com o objetivo de desenvolver um novo tipo de papel, o qual foi 

concluído em 2018. Essa abordagem e mesmo a elaboração do projeto foi realizado pelo próprio 

Senai. Dessa forma, as poucas relações que houve com as universidades e centros de pesquisa 

não partiram de iniciativas da própria empresa, e sim dessas instituições, de forma que se pode 

caracterizar como inovação aberta fraca na empresa A.  

O caso da empresa B não foi muito diferente. Houve iniciativas no passado de 

envolvimento com universidades, mas que não teve sequência. Um exemplo de relação foi 

realizado por um especialista em produto que, em 2015, concluiu mestrado em bioenergia em 

uma universidade, em parceria com a empresa. Entretanto, o diretor de inovação demonstrou 

que há interesse em retomar esse relacionamento, mas com centros de pesquisas, inclusive com 

instituições fora do Brasil. O especialista em produto demonstrou que no Brasil ainda há 
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carências de universidades e centros de pesquisa que atendam às especificidades do segmento 

de fabricação de papel e cartão, levando essas empresas a buscarem instituições fora do Brasil. 

Ainda existe pouca relação entre universidade e empresa no Brasil, sendo apontado como um 

dos fatores para o baixo índice de inovação gerado no país (SEGATTO; MENDES, 2006). Isso 

difere do observado em países europeus, em que as relações universidade-indústria são 

amplamente praticadas, com algumas diferenças entre indústrias e áreas científicas 

(PERKMANN; WALSH, 2007). 

Por outro lado, a empresa C apresentou várias iniciativas de relacionamento com 

universidades e centros de pesquisa, conduzidas dentro do programa que intitulam de Inovação 

Aberta. Esses projetos são predominantemente conduzidos nas áreas florestal e ambiental, 

especialmente com instituições de ensino públicas da região. Da mesma forma que as empresas 

A e B, essa empresa está buscando centros de pesquisa fora do Brasil para atender algumas 

demandas específicas de desenvolvimento de papéis.  

Entretanto, a analista de inovação da empresa C destacou que um evento que foi 

bastante importante para a melhoria da relação entre empresa-universidade foi o marco legal de 

ciência, tecnologia e inovação, em 2016, que facilitou e desburocratizou a negociação entre 

essas partes. Nas palavras dela “eu vejo que é bem importante para a inovação aberta o marco 

legal de ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que o marco legal facilita bastante esse 

processo, principalmente com a universidade que era muito travado”. Alguns trabalhos 

realizados no Brasil já vêm destacando algumas dificuldades no estabelecimento de parcerias 

entre empresa e indústria, como a burocracia e diferença de expectativas na velocidade da 

condução dos projetos e na linguagem entre as partes (BERNI et al. 2015; GONÇALO; 

ZANLUCHI, 2011; PUFFAL et al. 2012). 

De uma forma geral, notou-se baixo relacionamento com universidades nas empresas 

de papel estudadas, o que é comum com outras indústrias do Brasil, conforme o estudo da 

PINTEC de 2014, em que a indústria apresentou o menor percentual de desenvolvimento de 

cooperações, com 16,4% (IBGE, 2016). Isso reforça que esse tipo de relacionamento é pouco 

explorado no Brasil, possivelmente devido às dificuldades já apresentadas. 

 

4.2.3 Relação da Empresa com Clientes 

 

Essa forma de relacionamento foi a mais citada quando abordado sobre o 

desenvolvimento de novos produtos, reforçando Enkel, Gassmann e Chesbrough (2009), os 

quais mencionaram que os clientes são os parceiros preferidos para o desenvolvimento de 
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inovações. Os clientes são usados como fonte de ideias para novos produtos ou como parceiros 

para o desenvolvimento de novos produtos, através da disponibilização de sua estrutura para 

testes e validação dos produtos.  

O diretor de inovação da empresa B cita que todas das inovações são realizadas a partir 

do cliente, no sentido que, mesmo uma ideia que não foi originada do cliente, precisa passar 

por uma avaliação prévia de interesse e relevância pelos clientes, antes de se iniciar o processo 

de desenvolvimento do novo produto. Nas palavras dele, apresentando o fluxograma do 

processo de inovação: “é 100% daqui para cá, mesmo que a ideia venha daqui” (DIRETOR DE 

INOVAÇÃO – EMPRESA B), apresentando que as ideias precisam ser validadas com os 

clientes para verificar se são pertinentes, mesmo que a proposição venha de outras fontes. Isso 

se relaciona com o mencionado por Chang e Taylor (2016) em sua pesquisa, os quais reforçam 

que, para garantir o sucesso no desenvolvimento de novos produtos, a participação do cliente é 

essencial. 

As demandas dos clientes podem vir diretamente do cliente, mas também através das 

áreas comercial e assistência técnica. A empresa C reforça que a busca de inovações a partir 

dos clientes é focada no entendimento da necessidade do cliente. A analista de inovação pleno 

menciona: 

“uma das principais diretrizes que a [empresa C] segue pra toda a companhia é a 

questão do foco do cliente. Para cada desenvolvimento de produto ou de nova 

embalagem ela sempre entende primeiro qual o problema do cliente pra desenvolver 

não exatamente o projeto que ele solicitou, mas pra resolver o problema que ele tem.” 

 

Isso se justifica devido à necessidade de entender o real problema e/ou demanda do cliente 

e, a partir daí, desenvolver o produto que atenda a esse fim. Isso reforça a observação de alguns 

trabalhos que demonstram que a integração dos clientes, compartilhando necessidades e até 

mesmo soluções que a empresa pode carecer internamente, cria um ambiente prolífico para o 

processo de desenvolvimento de novos produtos (AMARA; LANDRY, 2005, CHANG; 

TAYLOR 2016; POETZ; SCHREIER, 2012). 

Além disso, há casos em que a demanda é buscada no cliente do cliente. A empresa B 

tem uma pessoa especializada em buscar demandas no mercado, dando especial ênfase às 

demandas do final da cadeia. Dessa forma, é possível encontrar demandas que não foram 

expressas pelos clientes diretos e propor produtos que criem demanda. Essa tática de integração 

de usuários finais em vários estágios do processo de desenvolvimento tanto pequenas quanto 

grandes, pode ser descrita como participação do cliente (FANG; PALMATIER; GREWAL, 

2011). 
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De uma forma geral, observou-se que os clientes são uma das principais fontes de 

inovações nas empresas estudadas, o que é comum entre as indústrias, conforme revelado pela 

pesquisa PINTEC de 2014, na qual os clientes são usados por 73,3% das indústrias pesquisadas 

(IBGE, 2016). A participação dos clientes ocorre especialmente para o desenvolvimento de 

novos produtos, seja como uma fonte de ideias para desenvolvimento nas empresas, mas 

também como parceiros para a implementação. Isso se relaciona com o observado na relação 

das empresas com os fornecedores, que são utilizados para o desenvolvimento de novos 

insumos. Dessa forma, percebe-se que é muito produtiva e intensa essa relação cliente e 

fornecedor no que tange ao desenvolvimento de novos produtos e insumos. 

 

4.2.4 Relação da Empresa com Outros tipos de parceiros 

 

A relação com outros tipos de parceiros foi abordada com exemplos como 

concorrentes, consultores e empresas que tivessem clientes em comum, mas não que não fossem 

concorrentes. Um exemplo é uma gráfica, que consome papel e tinta, onde os fabricantes de 

papel e tinta poderiam fazer parceria para desenvolver um novo produto que atendesse às 

demandas de todos os envolvidos. Outro exemplo desse tipo de parceria ocorreu com a 

Whirpool (dona das marcas Consul, Brastemp e KitchenAid) e Ambev, que em 2015 

anunciaram uma parceria para a fabricação e venda de uma máquina de bebida em cápsulas. A 

Whirpool entrou com a tecnologia da máquina e a Ambev com as bebidas, produzindo um 

produto único no mercado (AMBEV, 2015). 

O tipo de parceria mais citada foram as consultorias, as quais ocorrem nas três 

empresas estudadas, como forma de apoio no desenvolvimento de inovações e, em menor 

intensidade, como fonte de inovações para serem implementadas na empresa. Um exemplo foi 

citado pela Analista de inovação pleno da empresa C, “nós temos um produto que ele veio de 

fora com um pesquisador, que agora ele está de licença da instituição da IST, e está 

desenvolvendo um produto que já foi testado na nossa fábrica e vai ser adquirido”. De forma 

similar ocorreu na empresa A, que contou com o apoio de uma consultoria para o 

desenvolvimento de um novo papel. Esse consultor forneceu o know-how sobre máquina e 

insumos necessários para fabricar o papel e passou a receber royalties sobre a venda do novo 

papel. 

As parcerias com concorrentes foram as menos citadas, sendo que nenhum 

entrevistado recordou de algum exemplo de parceria com concorrente para o desenvolvimento 

de alguma inovação que pudesse favorecer ambas. Nota-se que essa prática não é tão comum 
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como em outros segmentos, como ocorreu com a Toyota e a General Motors, que juntas 

desenvolveram uma tecnologia para células de combustível para automóveis. Também a Sony, 

Sharp e Samsung, com os televisores de tela plana; e a Hewlett Packard, IBM e Seagate, com 

a LTO (linear tape-open), fita magnética para armazenamento de dados (RITALA; KRAUS; 

BOUNCKEN, 2016). Por outro lado, não é incomum que os concorrentes sejam uma das 

instituições que as empresas estão menos propensas a fazer parcerias, como identificado por 

Rezende (2013). 

De modo geral, essa prática de relacionamento com outros tipos de instituições ainda 

não é muito explorada pelas empresas estudadas, demonstrando que pode ser uma oportunidade 

a ser aproveitada, conforme destacado por Pittaway et al. (2004). Esses autores mencionam que 

as associações com intermediários, como associações comerciais e profissionais, são 

importantes agentes que influenciam o desempenho e a produtividade da inovação.  

 

4.2.5 P&D e o Processo de Inovação 

 

As três empresas estudadas apresentaram um processo bem estruturado e similar para 

assimilação de ideias internas dos colaboradores, com possibilidades de recompensas 

financeiras pelas ideias submetidas. Porém, apresentaram estrutura diversificada para o 

processo de Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos e processos. Houve caso que não 

tinha um departamento específico focado nessa tratativa, sendo as atividades desenvolvidas no 

formato de comitê multidisciplinar, envolvendo várias áreas. Além disso, houve caso em que 

havia departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos e outro 

departamento voltado para fomento de inovações, o qual conduzia, entre outras atividades, o 

programa de inovação aberta, realizando parcerias com instituições de pesquisa. A estrutura e 

o processo detalhado das empresas foram apresentados na seção 4.1. As empresas apresentaram 

em comum a característica de haver etapas de avaliação entre as fases de desenvolvimento dos 

projetos, conforme os princípios do método Stage-Gate, de Cooper (2013). 

De modo geral, observou-se que a estrutura de P&D das empresas está voltada para 

absorver ideias externas de fornecedores e clientes principalmente. Os fornecedores são a 

principal fonte de ideias para desenvolvimento de novos insumos e os clientes para novos 

produtos. Por um lado, pode-se considerar que essas empresas utilizam os conceitos da 

inovação aberta para aumentar seu funil de oportunidades de inovação e expandir sua área de 

P&D, que são algumas das vantagens da adoção dessa prática (CHESBROUGH, 2003). Por 

outro lado, foi praticamente ausente a adoção de práticas de dentro para fora, pois as empresas 
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não apresentam estrutura de P&D capaz de criar inovações de produto e processo em seus 

laboratórios, tanto para uso interno, assim como para disponibilização em um processo de 

revelação e venda, conforme definido por Dahlander e Gann (2010).  

Em outras palavras, essas empresas adotam modestamente o conceito de inovação 

fechada, com desenvolvimentos voltados em seus laboratórios de P&D a fim de lançar produtos 

novos para o mercado. Isso ficou evidente no questionamento sobre o que as empresas 

consideravam inovação. Nas três empresas estudadas houve a afirmação de que algo novo para 

a empresa era considerado inovação, não necessitando ser necessariamente novo para o 

mercado. Da mesma forma, consideram que o desenvolvimento de um produto ou processo 

novo para o mercado é muito raro no segmento.  

A falta dessa prática reduz as possibilidades de uso da exploração das ideias criadas 

internamente, através de patenteamento, licenciamento, venda, entre outros. Uma entrevistada 

da empresa C sintetizou bem essa situação, mencionando que “a inovação aberta só acontece 

bem quando você tem uma inovação fechada “bem feita” e “a inovação aberta é um plus da 

inovação fechada”. Nesse entendimento, para usufruir plenamente da inovação aberta, é 

necessário antes ter a adoção de medidas da inovação fechada, como a estruturação de um 

departamento de P&D voltado para investigação e descoberta de inovações que poderiam ser 

monetizadas, adotando-se os princípios da inovação aberta. Entretanto, uma abordagem para 

inovação fechada requer grandes investimentos em pessoas e em suas competências, a fim de 

alimentar a lacuna de know-how em todas as atividades do funil de inovação (MANZINI; 

LAZZAROTTI; PELLEGRINI, 2017). 

Apesar do aparente formato conservador dos processos de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação das empresas estudas, há que se considerar que o despertar da importância das 

atividades de P&D nessas empresas foi relativamente recente, pois a maioria delas tinha pouco 

mais de 5 anos de existência e investimento pouco intensivo em pesquisa interna. Isso pode 

indicar que essas empresas estão ainda em uma fase de reconhecimento ou, como define 

Chiaroni, Chiesa e Frattini (2011), uma fase de descongelamento diante dos conceitos de 

inovação aberta, que implica no estabelecimento de um senso de urgência de mudança e uma 

mudança cultural em direção à abertura.  

 

4.2.6 Métricas de Inovação 

 

As três empresas estudadas apresentaram algum tipo de indicador de desempenho para 

avaliar o processo e o resultado das atividades de inovação, seja pelo desenvolvimento de novos 



83 

 

produtos ou insumos ou pelo desenvolvimento de melhorias de processo. Esses indicadores 

estão apresentados no Quadro 13. 

Percebe-se que a grande maioria das métricas, especialmente de desenvolvimento de 

novos produtos, são pecuniárias, ou seja, avaliam retorno financeiro envolvido com as 

inovações ou mesmo as relações de investimento e custo relacionado com inovações. Isso está 

relacionado com o que mencionam Chesbrough e Crowther (2006), onde as características 

pecuniárias são inatas na definição do próprio paradigma da Inovação Aberta, através de 

licenciamento interno e externo, investimentos em participações minoritárias, aquisições, 

contratos de P&D, spin-offs e venda de projetos de inovação. Apesar do propósito estratégico 

que a inovação e desenvolvimento de produtos apresenta, em todas as empresas ela não deixa 

de ser avaliada pelo seu viés de custo, com demanda de retorno financeiro pelas atividades que 

realiza. Isso é ilustrado pelo indicador usado pela Empresa C, denominado “Percentual de 

retorno sobre os custos fixos de P&D”, no qual o retorno das atividades da área em função do 

seu custo fica bastante evidente. 

 

Quadro 13. Métricas de inovação atualmente utilizadas pelas empresas 

Tipo de Métrica Empresa A Empresa B Empresa C 

Desenvolvimento 

de Novos 

Produtos e 

Insumos 

Percentual de faturamento de 

novos produtos últimos 3 anos 

Volume de Faturamento 

de Novos Produtos 

Criatividade: percentual de 

produtos novos para a empresa 

Incremento de margem de 

novos produtos 

Custo de Reposição de 

Materiais 

Efetividade: melhoria da 

rentabilidade (margem de 

contribuição) 

  

Redução de Custo de 

Matérias-primas 

Percentual de investimento em 

inovação 

  

Percentual de retorno da 

inovação 

Percentual de retorno sobre 

custo fixo de P&D 

Inovações de 

Processo 

Quantidade de ideias geradas 
Eficiência das Ideias 

Implementadas 
Ideias Geradas 

Ideias de melhoria aprovadas 

Envolvimento dos 

Gestores com o 

programa de ideias 

Ideias aplicadas 

Retorno financeiro das ideias 

de melhoria 

  

Ideias válidas 

  

Retorno financeiro das ideias 

implantadas 

Ideias geradas por colaborador 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Entretanto, em nenhuma empresa, mesmo a Empresa C que usa explicitamente práticas 

de Inovação Aberta, foi visualizado o uso de indicadores específicos para avaliar os efeitos do 

uso da inovação aberta sobre os resultados de inovação. Durante as entrevistas, foram 

submetidas aos entrevistados as métricas propostas por Chesbrough, Vanhaverbeke e West 

(2006) e Chesbrough (2004) e apresentadas no Quadro 3 (tópico 2.4 do referencial teórico), 

questionando se aquela métrica era pertinente ao seu processo de inovação, especialmente com 

ênfase nos conceitos de inovação aberta. Os resultados das percepções dos entrevistados estão 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Aderência da proposição das novas métricas pelos entrevistados 

Proposta de Métrica 
Empresa 

A 

Empresa 

B 

Empresa 

C 

Porcentagem de inovação originada fora da organização 50% 33% 50% 

Fração da Pesquisa e Desenvolvimento desenvolvida dentro da cadeia de 

suprimentos da organização 
50% 0% 50% 

Tempo entre a concepção e o lançamento das ideias 75% 100% 100% 

Número de patentes que foram concebidas, mas não foram utilizadas 0% 0% 0% 

Investimento em organizações externas 0% 0% 0% 

Percentual de faturamento originado de tecnologias licenciadas (adquiridas) de 

fora da empresa 
0% 0% 25% 

Percentual de faturamento através de licenciamento de tecnologias próprias, para 

outras empresas 
0% 0% 0% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Percebe-se que a métrica que mais apresentou aderência entre os entrevistados foi a 

“Tempo entre concepção e lançamento das ideias”. Como foi observado, a maioria das 

empresas utiliza pouco as práticas de inovação aberta em seus processos de inovação, focando-

se principalmente nos relacionamentos com fornecedores e clientes, que é uma prática de 

desenvolvimento de novos produtos e insumos de usual de empresas de vários segmentos, 

independente das práticas de inovação aberta. Isso influenciou na preferência dos entrevistados 

por essa métrica, que foi mais familiar no contexto da inovação que as empresas estão.  

De forma similar, pelo fato de as empresas não exercerem as práticas “de dentro para 

fora” da inovação aberta, como licenciamento de tecnologias próprias para outras empresas e 

não terem a prática de utilizar patentes, seja como mecanismo de propriedade intelectual ou 

como aquisição de tecnologia de terceiros, esses indicadores foram considerados de pouca 

relevância para as empresas. Isso pode ser ilustrado pelos indicadores “Número de patentes que 

foram concebidas, mas não foram utilizadas”, “Investimento em organizações externas” e 

“Percentual de faturamento através de licenciamento de tecnologias próprias, para outras 

empresas”, que nenhum entrevistado considerou relevante para a sua organização. Isso vai de 
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encontro ao observado por Chesbrough e Crowther (2006) que identificaram, mesmo quando 

os princípios de Inovação Aberta são utilizados em outros segmentos diferentes do setor de alta 

tecnologia (onde esse conceito foi concebido), as práticas de “dentro para fora” da Inovação 

Aberta são pouco comuns. Isso pode ter origem em várias causas, como falta de cultura de 

comercialização de ideias geradas internamente, excesso de burocracia para a 

operacionalização dessas atividades e, no contexto investigado, pouca atividade de P&D interno 

suficiente para produzir ideias que não sejam absorvidas ou viáveis de serem implementadas 

na própria empresa. 

Os entrevistados relataram algumas dificuldades e necessidades quanto à métricas de 

inovação. Uma entrevistada da Empresa C destacou a dificuldade em isolar o efeito do resultado 

do processo de inovação com outras atividades da empresa que influenciam no mesmo 

resultado. Kerssens-van Drongelen, Nixon e Pearson (2000) destacam que um problema da 

medição do desempenho da inovação é a dificuldade de isolar com precisão a contribuição da 

P&D para o desempenho da empresa em relação às outras atividades empresariais, porque são 

sempre os esforços entrelaçados que acabam gerando resultados no mercado. Pela dificuldade 

em se avaliar objetivamente a contribuição da P&D, deve-se considerar também avaliações 

subjetivas para mensurar o resultado. Um entrevistado da empresa B ilustrou essa necessidade, 

expressando o anseio de existir um “evidenciômetro”, que teria a capacidade de evidenciar os 

esforços que as equipes de P&D desprendem no caminho do resultado, mesmo que muitas vezes 

esse resultado tarda a chegar. Ele cita um exemplo no qual um cliente dá um feedback positivo 

sobre a equipe de P&D para o presidente da empresa, citando os esforços e a determinação do 

time, mesmo ainda não tendo atingido a especificação desejada para o produto em 

desenvolvimento.  

Outras demandas e dificuldades foram apresentadas pelos entrevistados e estão 

sintetizadas no Quadro 14. 

 

Quadro 14. Demandas e dificuldades de medição de desempenho para inovação nas empresas estudadas 

Empresa A Empresa B Empresa C 

Retorno financeiro das 

parcerias que foram 

estabelecidas 

Percepção do mercado sobre as 

inovações lançadas pela 

empresa 

Calcular retorno financeiro de ideias, 

onde o retorno pode ser advindo de mais 

de uma ação, além da ideia 

Percentual de faturamento 

investido em ideias inovadoras 

"Evidenciômetro" para as ações 

de P&D 
  

Penetração de novos produtos 

no mercado 

Os projetos de inovação não 

são iguais (abrangem produto, 

sacola, parcerias etc.) 
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Somente um indicador para 

avaliar muitos trabalhos 
  

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Uma demanda apresentada por um entrevistado da Empresa A se relaciona bastante 

com os conceitos de inovação aberta, que é uma métrica denominada “retorno financeiro das 

parcerias que foram estabelecidas”. Dessa forma, tem-se uma métrica para mensurar práticas 

da Inovação Aberta, do tipo “de fora para dentro”, com cunho pecuniário, que é pertinente com 

a realidade das indústrias, que precisam demonstrar a viabilidade financeira das atividades que 

realizam. 

 

4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

Os principais pontos constatados nessa pesquisa estão apresentados no Quadro 15. 

 

Quadro 15. Síntese dos resultados das categorias analisadas. 

Categoria Empresa A Empresa B Empresa C 

Relação da 

empresa com 

fornecedores 

Fornecedores participam 

como fonte de ideias, 

especialmente para 

inovações de processo. A 

estrutura de P&D dos 

fornecedores é usada, mas 

principalmente para análise 

de problemas. Não utiliza 

para o desenvolvimento de 

novos produtos. Inovação 

Aberta fraca 

Fornecedores são a principal 

fonte de ideias para 

inovações de processo. A 

estrutura de P&D dos 

fornecedores é usada 

somente para análise de 

problemas. Não utiliza para 

o desenvolvimento de novos 

produtos. Inovação Aberta 

fraca 

Fornecedores atuam como 

fonte de ideias para 

inovações de processo e 

apoiam o desenvolvimento 

de novos produtos, através 

de conhecimento técnico e 

estrutura. Inovação Aberta 

Relação da 

empresa com 

universidades 

e institutos de 

pesquisa 

Realiza parcerias ocasionais 

com universidades e 

instituições de pesquisa, sem 

processo estruturado para 

fomento e absorção de 

ideias. Inovação Aberta 

fraca 

Realizou práticas de 

parcerias com universidades 

brasileiras para 

desenvolvimento de 

inovações de processo e 

produto, mas agora está 

voltando para parcerias com 

instituições de pesquisa fora 

do Brasil, ainda sem 

processo sistematizado. 

Inovação Aberta fraca 

Realiza parcerias com 

universidades e instituições 

de pesquisa no Brasil e no 

exterior. Possui processo 

estruturado para prospectar e 

conduzir as parcerias, 

atualmente mais utilizadas 

para inovações de processo e 

sustentabilidade. Inovação 

Aberta 



87 

 

Categoria Empresa A Empresa B Empresa C 

Relação da 

empresa com 

clientes 

Clientes são a principal fonte 

de inovações de produto e 

disponibilizam sua estrutura 

para o desenvolvimento em 

parceria com a empresa. 

Existe processo estruturado 

para conduzir o fluxo da 

inovação. Inovação Aberta 

Clientes são os 

direcionadores dos esforços 

de inovação em produto e 

participam como fonte de 

ideias e no apoio ao 

desenvolvimento de 

produtos. Possui processo 

estruturado para prospecção 

e desenvolvimento de 

inovações advindas de 

clientes. Inovação Aberta 

O foco do desenvolvimento 

das inovações de produto 

está voltado para solucionar 

o problema do cliente, os 

quais participam fornecendo 

ideias e apoiando no 

desenvolvimento. Possui 

processo estruturado para 

captação e desenvolvimento 

de ideias. Inovação Aberta 

Relação da 

empresa com 

outros tipos 

de parceiros 

Pratica esporadicamente 

com consultores, em uma 

relação fornecedor-cliente. 

Não existe processo 

estruturado para gerir esse 

tipo de relação. Inovação 

Fechada 

Não realiza parcerias com 

outros tipos de parceiros. 

Eventualmente são 

realizados contatos 

informais com concorrentes 

para o apoio na solução de 

algum problema. Inovação 

Fechada 

Existe parcerias com 

consultores para 

desenvolvimento de novos 

produtos, ainda de forma 

embrionária. Apesar de 

apresentar estrutura voltada 

para inovação aberta, ainda 

não fez parcerias com 

startups e empresas de 

outros segmentos. Inovação 

Fechada 

A P&D e 

processo de 

inovação 

Possui processo estruturado 

para absorção de ideias para 

desenvolvimento de 

produtos e processos, mas 

não tem equipe dedicada no 

P&D interno e na 

prospecção de ideias de fora. 

Não tem práticas de 

exploração de ideias que 

possam ser geradas 

internamente e não possuem 

capacidade de geração de 

ideias internas, através de 

um P&D estruturado. 

Inovação Fechada 

Possui departamento voltado 

para P&D interno, com 

pessoa dedicada para 

prospectar ideias do 

mercado. Tem processo 

estruturado para o 

desenvolvimento de 

inovações de processo e 

produto, mas não exercem 

práticas de exploração de 

ideias geradas internamente 

para o mercado. Inovação 

Aberta fraca 

Possui estrutura e processo 

de P&D voltada para 

Inovação Aberta, com 

prospecção de parceiros para 

o desenvolvimento de 

inovações. Tem P&D 

interno dedicado para 

absorção das ideias advindas 

do mercado, mas não chega 

a explorar ideias no 

mercado, o que não é prática 

nesse segmento. Inovação 

Aberta fraca, pois não 

pratica formas de dentro 

para fora da inovação aberta 

Métricas de 

Inovação 

Utiliza somente métricas de 

inovação fechada, como 

quantidade de ideias 

geradas, retorno financeiro 

das ideias implementadas e 

percentual de produtos 

novos.  Inovação Fechada. 

Utiliza métricas para avaliar 

volume de novos produtos e 

custo de matérias-primas, 

além da eficiência da 

implementação das ideias e 

envolvimento dos gestores. 

Inovação Fechada. 

Utiliza métricas para avaliar 

a efetividade, criatividade, 

questões relacionadas ao 

gasto com inovação, além de 

métricas para processo, 

como quantidade de ideias 

geradas, aplicadas, 

implementadas e o retorno 

das ideias. Inovação Fechada 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

De uma forma geral, notou-se que as empresas apresentaram similaridades na forma de 

relacionamento com o ambiente externo quando ocorre com clientes e fornecedores, sendo 

ligeiramente distintos no relacionamento com outros tipos de parceiros e distintas na forma de 

relacionamento com as universidades. As três empresaas possuíam processo estruturado de 
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inovação, sendo que apenas a Empresa A não tinha pessoas dedicadas à essas atividades, sendo 

realizada na forma de comitê multidisciplinar. 

Na sequência será apresentada as considerações finais desse trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central deste trabalho foi compreender como as indústrias de papel se 

relacionam com o ambiente externo para a realização de inovações de produto e processo, 

utilizando os princípios da inovação aberta, proposta por Chesbrough (2003). Além disso, teve 

como propósito avaliar se as métricas de inovação propostas por esse autor são pertinentes para 

o segmento indústrias de papel e propor um sistema de métricas apropriadas para esse segmento 

avaliar os efeitos da adoção das práticas de inovação aberta em seus processos. 

Um dos principais pontos constatados nessa pesquisa é que as indústrias de papel 

estudadas apresentam uma estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltada para a 

absorção de ideias de fora da empresa, ao invés de pesquisa intensiva para a identificação de 

inovações desenvolvidas internamente na empresa. Os fornecedores são a principal fonte de 

inovações de processo, especialmente insumos para a fabricação de papel, mas ainda são poucos 

explorados quanto ao uso de suas estruturas de P&D para apoiar no desenvolvimento de novos 

produtos. Geralmente suas estruturas de P&D são usadas para apoio na solução de problemas e 

para o desenvolvimento de novos insumos. Nenhuma empresa apresentou processo 

sistematizado de prospecção de novas ideias a partir de fornecedores. O advento das ideias 

acontece por iniciativa dos fornecedores ou sob demanda, quando a empresa solicita apoio em 

função de alguma necessidade específica. Portanto, as empresas apresentaram características 

de inovação aberta, porém em baixa intensidade pois podem explorar mais esse tipo de parceria 

para o desenvolvimento de inovações de produto. 

Os clientes foram apresentados como o principal parceiro para inovações de produto, 

tanto na forma de fonte de ideias de novos produtos como parceiro para disponibilizar sua 

estrutura para o desenvolvimento das inovações. As empresas analisadas apresentaram processo 

estruturado para o desenvolvimento das inovações, chegando ao caso de ter equipe dedicada à 

prospecção de novas ideias nos clientes e no mercado. Dessa forma, as empresas apresentaram 

práticas de inovação aberta nesse tipo de relacionamento. 

Quanto ao relacionamento com instituições de ensino e pesquisa, houve formas 

distintas com uma das empresas, apresentando essa prática de forma mais usual, em um 

programa que denomina de Inovação Aberta. Entretanto, nas outras duas empresas, essa não é 

uma prática comum, sendo utilizada de esporadicamente, mas de forma não sistematizada. Essa 

prática ainda pode ser mais bem explorada pelas empresas, para o desenvolvimento de 

inovações de produto ou processo, através de um processo estruturado de submissão para essas 

instituições de necessidades de inovações. 



90 

 

Os outros tipos de parcerias, como com concorrentes ou empresas de outros segmentos 

são as menos utilizadas por essas empresas. Quando acontece, se dá através de um processo de 

aquisição, no tipo de relação cliente-fornecedor ou por relações ocasionais que surgem através 

de contatos informais ou submissão de uma consultoria. Não existe processo estruturado para 

a gestão desse tipo de relacionamento, tampouco práticas de parcerias com empresas de outros 

segmentos com a finalidade de desenvolver produtos inovadores. De modo geral, as empresas 

analisadas ainda não vislumbraram essa modalidade de relacionamento dentro da inovação 

aberta. 

Essas modalidades de relacionamento demonstram a maior pretensão das empresas em 

estudo na adoção de uma das faces da inovação aberta, caracterizada pelo fomento de iniciativas 

para busca de inovações de fora para dentro, assim como para otimização dos custos de P&D. 

Este foi identificado nas empresas com o propósito de absorver as ideias geradas externamente 

ou até mesmo, prospectar parcerias para o desenvolvimento de inovações. Nenhuma das 

empresas analisadas apresentou forte prática de P&D interno, com intenção de desenvolver 

inovações somente com sua estrutura de pesquisa, apesar de uma das empresas apresentar 

estrutura de P&D voltada explicitamente para o estabelecimento de parcerias de inovação 

aberta. Por um lado, isso reforça a tendência de abertura das empresas para o estabelecimento 

de parcerias com agentes externos, o que é típico das empresas que praticam inovação aberta. 

Por outro lado, isso desfavorece a adoção da face “de dentro para fora” da inovação aberta, com 

a exploração e monetização de ideias geradas internamente devido à pouca ou nenhuma geração 

de ideias internas. Somado a isso, existe uma questão cultural para o segmento das indústrias 

de papel, onde não é comum a comercialização de patentes ou ideias entre as empresas, quando 

identificado que essas não são viáveis no cenário da empresa onde a ideia foi concebida.  

No que tange às métricas de inovação, de forma similar ao verificado no processo de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, constatou-se pouca pertinência às métricas voltadas 

para medição das práticas de monetização de ideias geradas internamente. Quanto às métricas 

que visam avaliar a eficácia do uso da inovação aberta para aumentar a captação das ideias e 

acelerar o processo de desenvolvimento, observou-se alguma pertinência, especialmente nas 

denominadas “Porcentagem de inovação originada fora da organização” e “Tempo entre a 

concepção e o lançamento das ideias”. Essa pouca aderência das métricas de inovação aberta 

nas empresas estudadas pode ser relacionada com a adoção ainda incipiente de práticas de 

inovação aberta por essas empresas e por não se caracterizarem como um segmento de alta 

tecnologia, onde esse conceito e essas métricas foram desenvolvidos. Práticas de licenciamento, 
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aquisição de patentes e relacionamento com startups são mais comuns nesse segmento de alta 

tecnologia do que em segmentos industriais tradicionais, como as indústrias de papel. 

Pode-se considerar que algumas das métricas atualmente utilizadas para avaliação dos 

processos de inovação predominantemente fechadas, o que se pode denominar de métricas de 

inovação fechada, também podem ser usadas para avaliar os sistemas que utilizem inovação 

aberta. Essa avaliação pode ser realizada especialmente quando ocorrer o advento dessa prática, 

avaliando de forma comparativa o desempenho da inovação antes e após a adoção das práticas 

de inovação aberta. 

Nesse sentido, baseado na investigação realizada durante esta pesquisa, propõe-se as 

métricas, apresentadas no Quadro 16, tanto das classificadas como métricas de Inovação 

Fechada como as da Inovação Aberta, para uso da avaliação dos efeitos do uso das práticas de 

inovação aberta para as indústrias de papel.  

Nessa proposta, foram incluídas métricas que foram testadas neste trabalho, sugestões 

de métricas reunidas nas empresas pesquisadas e métricas reunidas a partir da pesquisa 

bibliográfica que compôs este trabalho. Apesar de algumas métricas, como “Receita obtida com 

licenciamentos” e “Receitas obtidas com aquisição de licenças” não terem se mostrado 

aderentes nas empresas pesquisas, acredita-se que, quanto mais as empresas adotarem as 

práticas de inovação aberta, mais relevantes serão para mensurar o efeito dessas práticas sobre 

o resultado da empresa. 

 

Quadro 16. Proposta de métricas para avaliação da eficácia da adoção de práticas de Inovação Aberta 

Etapa Inovação Aberta Inovação Fechada 

Entrada 

Quantidade de projetos que foram 

estabelecidos com parcerias 
Percentual de gasto em P&D 

Porcentagem de ideias que foram originadas 

fora da empresa 

Percentual de retorno sobre o custo fixo de 

P&D 

Percentual de faturamento investido em ideias 

inovadoras 
Quantidade de ideias geradas 

Processo 

Redução de tempo dos projetos através do uso 

de parcerias 
Duração dos projetos de inovação 

Tempo entre a concepção e lançamento dos 

projetos 

Porcentagem das ideias geradas que foram 

aprovadas 

Redução de custo dos projetos através de 

parcerias 

Porcentagem de pessoas alocadas em 

processos de P&D 

Saída 

Retorno financeiro das parcerias que foram 

estabelecidas 

Incremento de margem através de novos 

produtos 

Receitas obtidas com licenciamentos Percentual de Venda de novos produtos 

Patentes não utilizadas Número de patentes geradas 

Receitas obtidas com aquisição de licenças Número de produtos desenvolvidos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Espera-se que este trabalho possa contribuir, em termos teóricos, para o entendimento 

do processo de funcionamento da pesquisa, desenvolvimento e inovação, no segmento das 

indústrias de papel. Além disso, espera-se que possa contribuir com a avaliação do uso dos 

conceitos da Inovação Aberta dentro do segmento manufatureiro em países em 

desenvolvimento, diferente dos segmentos usualmente estudados e onde foi originalmente 

concebido, que são os setores de alta tecnologia em países desenvolvidos. 

Em termos práticos, espera-se que este trabalho possa contribuir com a identificação 

da aplicabilidade do uso dos conceitos da Inovação Aberta para as indústrias de papel, como 

estratégia para potencializar a geração de inovações, a redução dos custos com P&D interno e 

com a possibilidade de agregação de valor em ideias que forem geradas internamente, mas que 

não são pertinentes com a realidade que a empresa se situa. Além disso, espera-se contribuir 

com a proposição de um sistema de métricas que possa ser usado para avaliar os efeitos do uso 

da Inovação Aberta sobre o desempenho da inovação, utilizando métricas convencionais, 

originados do conceito da inovação fechada, assim como métricas específicas para mensurar 

atividades ligadas à Inovação Aberta. 

Há que se considerar que este trabalho possui limitações. Uma delas diz respeito ao 

caráter qualitativo da pesquisa que, apesar de seguir técnicas adequadas para coleta e análise de 

dados, está sempre sujeita à interpretação do pesquisador frente ao corpus de pesquisa. Seria 

prudente em trabalhos futuros a análise por um conjunto de pesquisadores para reduzir a 

subjetividade que é implícita nas análises qualitativas. Outra limitação se refere ao número 

reduzido de casos estudados, devido a dificuldade para operacionalização de uma quantidade 

maior de empresas pelo método qualitativo. Isso diminui a possibilidade de generalizar o estudo 

para além das organizações analisadas. Uma terceira limitação se refere à escolha das empresas 

que compõem este trabalho, sendo todas da região Sul do Brasil, limitando à essa região o 

entendimento das formas de relacionamento das indústrias de papel para o desenvolvimento de 

inovações. Por fim, há que se considerar que o trabalho realizado abrangeu somente indústrias 

do segmento de fabricação de papel, o que delimita os resultados somente para esse setor 

industrial. 

Sugere-se como trabalhos futuros o estudo da forma de relacionamento para o 

desenvolvimento de inovações, com ênfase na Inovação Aberta, em outros segmentos 

industriais, para verificar a aplicabilidade desses conceitos com a realidade desses segmentos. 

Além disso, sugere-se ampliar o estudo realizado neste trabalho para uma pesquisa quantitativa, 

avaliando a pertinência do uso dos conceitos da Inovação Aberta e do uso das métricas que 

foram propostas neste trabalho. Dada as peculiaridades dos processos industriais, como o 
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segmento de fabricação de papel, sugere-se a criação de um modelo para implantação e 

condução do processo de Inovação Aberta para o segmento manufatureiro, a fim de auxiliar 

empresas que tenham a pretensão de adotar essa abordagem da inovação. Nessa mesma linha, 

sugere-se um estudo para identificar as competências necessárias para profissionais 

responsáveis pela condução da Inovação Aberta nas organizações, onde acredita-se que sejam 

distintas das competências dos profissionais envolvidos no P&D interno, que são 

predominantemente técnicas. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Prezado (a) senhor (a), 

 

Sou mestrando do curso de Mestrado Profissional em Administração, da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e minha pesquisa está sob a orientação da Professora 

Dra. Marlete Beatriz Maçaneiro. 

Sua contribuição é crucial para o desenvolvimento de minha pesquisa, que tem como 

objetivo mapear o processo de inovação das indústrias de papel, com o intuito de estabelecer 

conjunto de métricas mais apropriadas para indústrias de papel. 

Comprometo-me a encaminhar, após o término do estudo, cópia com as conclusões para 

cada participante da pesquisa, se assim desejar. Além disso, comprometo-me a não identificar 

no trabalho o respondente desta entrevista e nem mesmo as organizações, a fim de preservar 

seus dados específicos. 

Agradeço pela sua colaboração e me coloco à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Anderson Luiz Wittmann 

andersonlw84@gmail.com 

 

Data: _____/_____/________ 

Duração da gravação: _____________________________________________ 

 

1) PERFIL DA EMPRESA 

Localidade:______________________________________________________ 

Tempo de atuação da unidade:______________________________________ 

Número de funcionários:____________________________________________ 

 

2) DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo na empresa:________________________________________________ 

Tempo de atuação na empresa: _____________________________________ 

 

3) QUESTÕES 

SEÇÃO SOBRE MAPEAMENTO DO PROCESSO DE PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

1) Como a sua empresa entende o conceito de inovação e qual a sua importância na estratégia 

da sua empresa? 

2) Existe uma área especializada em inovação? Se sim, a quanto tempo existe essa área? 

3) Como é o processo de desenvolvimento de novos produtos e inovações de processo em sua 

empresa? Vocês seguem algum modelo de gestão? 

mailto:andersonlw84@gmail.com
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4) Quais são os indicadores de desempenho atualmente utilizados para avaliar o desempenho 

do processo de inovação? 

5) Quais são as suas dificuldades no que se refere à mensuração dos resultados e da eficácia 

do processo de desenvolvimento de inovações? 

6) Com relação às seguintes informações, avalie o quanto sua empresa se identifica e 

justifique sua resposta. 

a. Nem todos os talentos trabalham para a empresa. Então, é preciso encontrar e 

reter talentos foram da empresa. 

b. Pesquisa e Desenvolvimento internos são somente uma parte do valor. Por isso, 

Pesquisa e Desenvolvimento externos podem criar valores significativos para a 

empresa. 

c. Mais vantajoso que ser pioneiro no mercado é desenvolver um modelo de 

negócio melhor. 

d. Para obter vantagem competitiva, melhor do que usar somente ideias de dentro 

da empresa, é fazer melhor uso de ideias de dentro e de fora da empresa. 

e. A empresa deve tirar proveito utilizando sua propriedade intelectual, além de 

adquirir outras propriedades intelectuais sempre que isso permita melhorar seu 

negócio. 

7) Vocês utilizam mecanismos de Inovação Aberta para fomentar o desenvolvimento de 

inovações? (EXPLICAR EXEMPLOS DE MECANISMOS DE INOVAÇÃO ABERTA) 

a. Existe parceria com fornecedores para desenvolvimento de inovações? Se sim, 

como isso ocorre? 

b. Existe parceria com clientes para desenvolvimento de inovações? Se sim, como 

isso ocorre? 

c. Existe parceria com Universidades e Centros de Pesquisa para desenvolvimento 

de inovações? Se sim, como isso ocorre? 

d. Existe parceria com outros tipos de parceiros, até mesmo concorrentes, para 

desenvolvimento de inovações? Se sim, como isso ocorre? 

e. Em sua empresa já ocorreu ou está ocorrendo a abertura de spin offs, a partir de 

ideias que foram geradas internamente? Se sim, como ocorre? 

f. Sua empresa já fez a aquisição de startup ou outras empresas consolidadas, em 

função de uma nova ideia ou tecnologia dessa empresa? Se sim, como ocorre? 

SEÇÃO SOBRE MÉTRICAS DE INOVAÇÃO 
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8) Vocês exploram externamente ideias ou inovações que foram desenvolvidas internamente, 

mas que não foram úteis para a sua empresa? 

9) Qual o percentual de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é realizando dentro da cadeia 

de suprimentos da sua empresa e o quanto é realizado exclusivamente dentro da empresa? 

10) Quais são outros indicadores de desempenho para mensurar a inovação de processos e 

produto na sua empresa? 

11) Você sente carência de alguma métrica para medição do processo de abertura de inovação 

e para a comercialização de inovações geradas dentro da sua empresa? 

12) Avalie os seguintes indicadores e mencione se sua empresa utiliza algum desses 

indicadores. Se não utilizada, informe o quanto seria pertinente para o seu negócio, para 

avaliar a eficiência da abertura do processo de inovação, utilizar esses indicadores: 

a. Fração da Pesquisa e Desenvolvimento desenvolvida dentro da cadeia de 

suprimentos da organização 

b. Porcentagem de inovação originada foram da organização 

c. Tempo entre a concepção e o lançamento das ideias 

d. Número de patentes que foram concebidas, mas não foram utilizadas 

e. Investimento em organizações externas 

f. Percentual de faturamento originado de tecnologias licenciadas de fora 

g. Percentual de faturamento através de licenciamento de tecnologias próprias, 

para outras empresas 

h. Quais são os indicadores financeiros de inovação usados por sua empresa? 

13) Você sente carência de alguma métrica para medição do processo de abertura de inovação 

e para a comercialização de inovações geradas dentro da sua empresa? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa MÉTRICAS DE INOVAÇÃO ABERTA: 

ESTUDO MULTI CASOS EM INDÚSTRIAS DE PAPEL, sob a responsabilidade de Anderson Luiz 

Wittmann e supervisão da Profa. Dra. Marlete Beatriz Maçaneiro.  
       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você está sendo convidado a 

participar de entrevista, onde será abordado acerca do tema processo de inovação e desenvolvimento de 

novos produtos e os indicadores utilizados ou que sejam necessários para o eficaz monitoramento do 

processo de inovação, com foco na teoria da Inovação Aberta, processo no qual as empresas buscam 

novas ideias de inovação através de parcerias com fornecedores, clientes, universidades, etc e procuram 

monetizar ideias que foram desenvolvidas internamente mas não foram adequadas para a sua empresa. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode 

desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciada entrevista sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são compreender como ocorre o processo de 

inovação em indústrias de papel sob a perspectiva da inovação aberta e propor um sistema de métricas 

para a mensuração da abertura da inovação desse segmento. 

 

3. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que você nos fornecer ou que sejam conseguidas 

por entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus relatos ficarão em segredo e seu nome 

não aparecerá em lugar nenhum dos documentos quando forem apresentados.  

      

4. ESCLARECIMENTOS: Caso aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma compensação 

financeira. Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na mesma, pode 

procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Anderson Luiz Wittmann  

Endereço: Rua Luiz Carolo, 633, Guarapuava, PR    

Telefone para contato: (42) 99941-6688 

             

5. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se estiver de acordo em participar deverá preencher e 

assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará 

com você.     

   

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

____________________________________________, portador(a) da cédula de identidade 

__________________________, declara que, após leitura do TCLE, teve oportunidade de fazer 

perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos 

serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 

e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa bem como autoriza a gravação em áudio para fins de transcrição dos relatos produzidos. 

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

____________________, _______ de _________________ de ________. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 
 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C 

 

REGISTRO DE DIÁRIO DE CAMPO 

                      

 

Categoria   Notas Descritivas Notas Reflexivas Origem 

Relação da 

empresa com 

fornecedores 

      

Relação da 

empresa com 

universidades 

e institutos 

de pesquisa 

      

Relação da 

empresa com 

clientes  

      

Relação da 

empresa com 

outros tipos 

de parceiros  

      

A P&D e 

processo de 

inovação 

      

Métricas de 

Inovação 
      

 


