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RESUMO 

 
O desenvolvimento de novos produtos é um fator importante para a existência e 

sustentabilidade das empresas. Ao invés de deixar novos produtos ao acaso, as empresas 

estabelecem processos sistemáticos de inovação para seu desenvolvimento. Isso acontece em 

diversos setores, e essa pesquisa é focada no setor químico, em um contexto de três 

organizações brasileiras similares. O objetivo é analisar os processos de inovação para 

desenvolvimento de novos produtos e seus resultados financeiros, visando responder se o 

processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos pode influenciar os indicadores 

de resultado de inovação dessas empresas. Os resultados da pesquisa foram obtidos através de 

um estudo de caso múltiplo com foco em identificar os componentes do processo de inovação 

das empresas, analisar seus indicadores de resultado para novos produtos e avaliar a relação 

desses indicadores com o processo de inovação. Os dados obtidos na pesquisa foram avaliados 

frente a literatura e foi possível identificar os principais fatores recomendados para um processo 

de inovação trazer resultados, através do desenvolvimento de novos produtos centrado no 

cliente, que são: equipe de pesquisa e desenvolvimento dedicada, uso de metodologia Stage 

Gate® flexível, fazer inovação aberta, ter marketing integrado ao processo de inovação, ter 

comunicação clara e funcional entre as interfaces e a formalização dos papéis no processo de 

inovação. Para medir o desempenho do processo de inovação usa-se indicadores, não só de 

resultado, sendo este o mais comum a porcentagem da margem de contribuição da empresa 

oriunda de novos produtos, mas também indicadores de processo que permitem que ele seja 

melhorado e orientado, de acordo com a necessidade da empresa. 

 

 

Palavras-chave: desenvolvimento de novos produtos, processo de inovação, pesquisa e 

desenvolvimento, setor químico e indicadores de inovação. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The new products development is an important factor for the existence and sustainability of 

companies, instead of leaving the new products to chance, companies set systematic 

innovation processes for their development, this occurs in many sectors, and this research is 

focused on chemical sector, in a context of three similar Brazilian organizations, with the 

objective of analyzing the innovation processes for the new products development and  

financial results related, aiming to answer if the innovation process for new products 

development can influence the innovation result indicators of these companies. The research 

results were obtained through a multiple case study with a focus on identifying the 

components of the innovation process of the case study companies, analyzing their innovation 

result indicators for new products and evaluating the relationship of these indicators with the 

innovation process. The data obtained in the research were evaluated with the literature and it 

was possible to identify the main factors recommended for an innovation process to bring 

results, through the new customer centered products development, which are: dedicated 

research and development team, use of flexible Stage Gate® methodology, open innovation, 

marketing integrated to the innovation process, clear and functional communication between 

the interfaces and formalize the roles in the innovation process. To obtain the measured the 

innovation process, indicators are used, not only of result, the most common being the 

percentage of the company's contribution margin from new products, but also process 

indicators that allow the process to be improved and oriented, according to the needs of the 

company. 

 

 

Keywords: new products development, innovation process, research and development, 

chemical sector and innovation indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtos químicos têm papel fundamental na sociedade, para sua produção existem 

as indústrias químicas que, tal como outras indústrias, passam por mudanças tecnológicas e 

mudanças orientadas a necessidades de consumo, meio ambiente ou saúde. Adaptar-se a essas 

mudanças e necessidades e até mesmo criar e fomentá-las pode trazer vantagens competitivas 

importantes para os negócios químicos. Isso pode ser feito através de um processo de inovação, 

onde uma forma de conduzir novas ideias e projetos de forma estruturada é criada, envolvendo 

toda a empresa e gerando um novo produto ou processo que trará valor para a empresa. Esse 

processo de inovação pode incluir parcerias com clientes, fornecedores, universidades e 

instituições de pesquisa, até mesmo consumidores, fazendo um processo de inovação aberta. 

Segundo Bessant e Tidd (2019) não é preciso ir muito longe para perceber a necessidade 

da inovação. Ela fica evidente nas milhares de declarações de missão empresarial e documentos 

sobre estratégia, cada qual enfatizando o quão importante é a inovação para “nossos clientes / 

nossos acionistas / nosso negócio / nosso futuro” e, mais comumente, para “nossa sobrevivência 

e nosso crescimento”. Não é apenas propaganda: se as empresas não mudarem o que oferecem 

ao mundo e como criam e ofertam esses produtos, correm o risco de serem superadas por outras 

que o façam.  

Para exemplificar como uma indústria química pode se transformar ao longo do tempo, 

tem-se o caso da Basf, uma das maiores indústrias químicas do mundo, foi fundada em 1865, 

na Alemanha, e produzia corantes a base de alcatrão e anilina para a indústria têxtil. Hoje, a 

Basf é uma indústria química global, com presença em mais de 80 países e 353 unidades 

produtivas, possui um portfólio amplo de produtos como intermediários químicos que atendem 

outras indústrias químicas, produtos de alto desempenho, soluções e materiais funcionais para 

indústria automotiva, elétrica, construção, cosmética, farmacêutica, óleo e gás, agricultura entre 

outras. Ou seja, é uma empresa completamente diferente daquela de 1865 e para toda essa 

transformação passou por diversas fusões e aquisições e processos de negócio, mas também se 

dedicou a pesquisa e desenvolvimento (P&D) para criar novos produtos, processos e 

tecnologias. Em 2017, a Basf teve um faturamento de 65 bilhões de euros e investiu 1,9 bilhões 

de euros em P&D, ou seja, 2,9% do seu faturamento. Tem mais de dez mil pessoas trabalhando 

em P&D, possui cerca de 3.000 projetos no seu pipeline de pesquisa e depositou 800 pedidos 

de patente no mundo todo. Essas informações estão disponíveis no site da empresa (Basf, 2020) 

e mostram a importância da atividade de P&D para seus negócios.  
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Portanto, a inovação como desenvolvimento de novos produtos é um fator importante 

para a existência e sustentabilidade das empresas, seja para manutenção de vendas, para 

aumentar participação no mercado, alcançar novos clientes e aplicações, criar novos mercados 

etc., o que é corroborado por Kotler (2012) que diz que o desenvolvimento de novos produtos 

molda o futuro da companhia. Com o aumento da concorrência e o desenvolvimento 

tecnológico é cada vez mais importante saber se transformar e desenvolver novos produtos. 

Rozenfeld et al (2006), já consideravam que o desenvolvimento de produtos é um 

processo de negócio cada vez mais crítico para a competitividade das empresas, principalmente 

com a crescente internacionalização dos mercados, aumento da diversidade e variedade de 

produtos e redução do ciclo de vida dos produtos no mercado. Novos produtos são demandados 

e desenvolvidos para atender a segmentos específicos de mercado, incorporar tecnologias 

diversas, integrar-se a outros produtos e usos e se adequar a novos padrões e restrições legais. 

Com o passar do tempo, essa necessidade de desenvolvimento de novos produtos só aumentou.  

Este é o tema central do trabalho, ou seja, o processo de inovação para desenvolvimento 

de novos produtos, importante atividade para existência e competitividade das empresas. Neste 

capítulo serão apresentados a contextualização, o problema de investigação, os objetivos, a 

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

 

 

1.1 Contextualização 

 

Kotler e Armstrong (2015) recomendam que, em vez de deixar os novos produtos ao 

acaso, as empresas devem realizar um forte planejamento e estabelecer um sistemático processo 

de desenvolvimento de novos produtos, orientado para o cliente, a fim de descobrir e gerar 

novos produtos. 

Desenvolver novos produtos de forma sistemática e eficiente exige um processo 

estabelecido e transversal dentro da empresa, já que a inovação não acontece dentro de um 

departamento ou área e sim, através da adequada interação entre áreas. Desde a geração da 

ideia, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de processo industrial, desenvolvimento 

de plano de marketing, avaliação comercial, jurídica, econômica e de segurança de processos, 

homologação em clientes, industrialização e comercialização. 

De acordo com Rozenfeld et al (2006) o processo de desenvolvimento de produtos situa-

se na interface entre a empresa e o mercado, cabendo a ela identificar – e até mesmo se antecipar 
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às necessidades do mercado e propor soluções (por meio de projetos de produtos e serviços 

relacionados) que atendam a tais necessidades.  

Existem muitas formas de estabelecer um processo de inovação para desenvolvimento 

de novos produtos dentro de uma empresa, a depender do tipo de produto, estratégia de negócio 

e inovação, tamanho da empresa, estrutura de centros de pesquisa, mercado de atuação, recursos 

disponíveis, entre outros. 

Neste trabalho serão estudadas três empresas que são indústrias químicas, com tamanho 

similares e faturamento anual entre 1 e 2 bilhões de reais. Essas empresas atuam no mercado 

nacional e internacional, sempre em formato B2B (business to business). Ou seja, trata-se de 

um mercado industrial, que são mercados para produtos e serviços, locais ou internacionais, 

adquiridos por empresas, órgãos governamentais e instituições para incorporação, para 

consumo, para uso ou para revenda. (HUTT, SPEH, 2002). 

Segundo Siqueira (2000), as empresas que atuam nos setores industriais de insumos 

básicos enfrentam mercados que se alteram rapidamente e são afetadas por situações diversas, 

como demanda declinante, capacidade excessiva e preços em queda. Tais empresas só poderão 

sobreviver e mesmo prosperar caso se orientem para o mercado em vez de adotar a tradicional 

orientação para a produção. 

As empresas estudadas atuam nesse cenário de acirrada competição, com a necessidade 

de se orientar em relação ao mercado, mas também olhando para os seus ativos industriais já 

que tem atividade intensiva em capital, por conta da necessidade de plantas industriais de escala 

e tecnologia relevantes para que tenha produtos competitivos e de qualidade. 

 

 

1.2 Problema de investigação 

 

Como já citado, sabe-se a importância de desenvolver novos produtos para as 

organizações. Existem processos e metodologias utilizados para gerar ideias e desenvolver 

esses novos produtos, essas metodologias podem ser aplicadas em diversos níveis de 

maturidade dentro de um processo de inovação. O resultado desejado desse processo de 

inovação é o lançamento e comercialização desses produtos pela empresa, que gera maior 

faturamento e, consequentemente, lucro adicional, além de outros benefícios como acesso a 

novos mercados, fidelização de clientes, diversificação de portfólio, entre outros. Como 

característica dos processos de inovação, sabe-se que nem sempre os projetos são conduzidos 

até o fim, resultando no lançamento de um produto, por diversas razões. Além disso, nem todos 
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os produtos que são lançados atingem os resultados de mercado desejados, frustrando as 

expectativas de retorno financeiro desses projetos. Tendo em vista o exposto, a questão de 

pesquisa que orientou esse trabalho foi: 

 

O processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos pode influenciar os 

indicadores de resultado de inovação, em empresas químicas, no Brasil? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo do trabalho é analisar os processos de inovação para desenvolvimento de 

novos produtos e seus resultados financeiros, em empresas químicas, no Brasil. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

Tendo em vista o objetivo principal dessa pesquisa, foram elaborados três objetivos 

secundários, apresentados a seguir: 

1. Identificar os componentes do processo de inovação das empresas químicas no Brasil, 

participantes do estudo de caso; 

2. Analisar os indicadores de resultado da inovação, para novos produtos, das empresas 

químicas no Brasil, participantes do estudo de caso; 

3. Avaliar a relação desses indicadores com o processo de inovação. 

 

 

 

1.4 Delimitação do Escopo 

 

Importante considerar que a análise feita se dá dentro do setor químico, em um contexto 

específico de organizações dessa natureza, ou seja, indústrias químicas brasileiras atuantes no 

Brasil, no formato B2B e com faturamento anual entre 1 e 2 bilhões de reais. Os resultados 

obtidos nessa pesquisa não permitem generalizações imediatas para outros setores e outras 

indústrias, mas servem de guia para novas análises de mesmo escopo que eventualmente sejam 

conduzidas. 
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1.5 Justificativa 

 

A inovação em produtos é fator de grande importância para as empresas. A posição 

competitiva a longo prazo da maioria das organizações está ligada à sua habilidade de inovar – 

de fornecer a clientes novos e já existentes uma sucessão contínua de novos produtos e serviços 

(HUTT; SPEH, 2002). 

Para as empresas químicas não é diferente, de acordo com o American Chemistry 

Council (2019), a indústria química é consistentemente um dos maiores investidores da 

indústria do setor privado em pesquisa & desenvolvimento (P&D), atuando no 

desenvolvimento de novos e otimizados processos, novos produtos químicos e novas aplicações 

para produtos químicos existentes. Esses novos produtos e processos são a força motriz da 

competitividade contínua dos negócios químicos. Investir em inovação é um compromisso de 

recursos no presente em troca de um fluxo futuro antecipado de benefícios. Hoje, a maioria das 

empresas químicas, básicas e especializadas, investem entre 2 e 3% das suas vendas anuais em 

P&D. 

Investir em P&D não é garantia de sucesso, a qualidade do processo de inovação é um 

dos fatores críticos para o sucesso de um novo produto na empresa, além do comprometimento 

de recursos e a estratégia do novo produto (COOPER; KLEINSCHIMIDT, 1995). 

Portanto, ter um processo de inovação é muito importante, mas não suficiente. É 

necessário garantir que ele atenda todas as necessidades e aspectos necessários para o sucesso 

de um novo produto, abrangendo questões de mercado, tecnológicas, comerciais, de segurança 

de processos industriais entre outras. Dessa forma, conseguindo sistematizar um processo que 

tenha um fluxo constante de projetos, onde alguns se transformarão em produtos que trarão 

resultados financeiros importantes para a empresa e atenderão as demandas de seus clientes. 

Do ponto de vista acadêmico, existem muitas pesquisas sobre inovação, porém, um 

número menor de trabalhos específicos para a indústria química. Além disso, poucos trabalhos 

olham para uma relação entre o processo de desenvolvimento de novos produtos e os 

indicadores de resultado de inovação, para indústrias químicas.  

Em uma pesquisa na base de dados EBSCO host, em 10/07/2020, com a busca avançada 

“New product development KPI”, foram obtidos 1.716 resultados. Já quando adiciona-se o 

termo “Chemical industry” ainda em busca avançada, foram obtidos apenas oito resultados. 

Usando o termo “Innovation KPI”, foram obtidos 16 resultados, adicionando-se o termo 

“Chemical industry”, nenhum resultado foi obtido. Para uma busca com termos em português, 

“Indicadores de Inovação” e “Indústria química”, foram obtidos 30 e oito resultados, 
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respectivamente. Essa base abrange publicações comerciais, periódicos científicos e revistas 

acadêmicas.  

 

1.6 Esquema geral da dissertação 

 

Este trabalho é composto por sete capítulos estruturados da seguinte forma:  

• Capítulo 1: Introdução, que contém a contextualização, problema de pesquisa, 

objetivos, delimitação do escopo, justificativa e este item, esquema geral da 

dissertação. 

• Capítulo 2: Referencial teórico, que contém a fundamentação teórica do trabalho 

dividida em processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos com 

metodologias, ferramentas, pessoas e tempo para o processo de inovação e 

indicadores de resultado de inovação para novos produtos. 

• Capítulo 3: Sobre o setor estudado. 

• Capítulo 4: Métodos de pesquisa, que contém caracterização da pesquisa, estudo de 

caso, unidades de análise, coleta de dados e matriz de amarração e estratégia de 

análise de dados. 

• Capítulo 5: Análise de resultados para as três empresas do estudo de caso e do 

especialista no setor químico. 

• Capítulo 6: Discussão dos resultados frente aos objetivos da pesquisa. 

• Capítulo 7: Considerações finais. 

 

  



18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo é abordada a fundamentação teórica relativa aos temas centrais do trabalho: 

processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos e indicadores de resultados de 

inovação, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Organização do referencial teórico. 

Questão de pesquisa 
O processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos pode influenciar os 

indicadores de resultado de inovação em empresas químicas, no Brasil? 

Construto 1: 2.1 Processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos 
2.1.1 Metodologias para o processo de inovação 

2.1.2 Ferramentas do processo de inovação 
2.1.3 Pessoas no processo de inovação 

2.1.4 Tempo para o processo de inovação 
Construto 2: 2.2 Indicadores de resultado de inovação para novos produtos 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

2.1 Processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos 

 

Para falar sobre processo de inovação é importante definir o que é inovação. Segundo o 

Manual de Oslo (2005), inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

De acordo com Schumpeter (1982), a inovação corrobora a manutenção de uma 

vantagem competitiva de longo prazo e, por intermédio dela, é possível produzir impactos 

econômicos importantes quando é difundida amplamente entre as firmas, segmentos e regiões. 

O conceito de desenvolvimento econômico se define pelo surgimento de novos produtos ou 

metodologias que apresentam mudanças e causam impacto no mercado consumidor. Para o 

autor, a inovação acontece com a introdução de um novo produto, até então desconhecido do 

mercado consumidor; ou uma nova categoria de um produto já disponível para o mercado; uma 

nova forma de produção, por meio de abertura de um novo mercado consumidor; pela 

aprendizagem da utilização de um novo material, seja ele algo desenvolvido especificamente 
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para o novo processo ou algo já existente no mercado; e, também, pelo estabelecimento de uma 

nova organização empresarial com cunho de diferenciação organizacional.  

Osenieks e Babauskas (2014) ressaltam que a inovação deve ser vista como um processo 

de criação dirigido a um indivíduo, a uma organização, um mercado e também à sociedade. 

Para Tidd e Bessant (2015), a inovação está vinculada a mudanças que podem 

apresentar-se em produto, processo, posição e paradigma, o que caracteriza os “4 Ps” da 

inovação. A inovação em produto está relacionada aos produtos ou serviços oferecidos pela 

empresa, em processo para as mudanças em metodologia utilizada no desenvolvimento dos 

produtos e serviços entregues; a inovação de posição está relacionada com o mercado 

consumidor, caracterizando-se como uma modificação na forma em que os produtos e serviços 

são introduzidos e para quem são direcionados. A inovação de paradigma está vinculada às 

mudanças nos modelos mentais que orientam a organização.  

Um aspecto geral de uma inovação é que ela deve ter sido implementada. Um produto 

novo ou melhorado é implementado quando introduzido no mercado. Novos processos, 

métodos de marketing e métodos organizacionais são implementados quando eles são 

efetivamente utilizados nas operações das empresas. A natureza das atividades de inovação 

varia muito de empresa para empresa (Manual de Oslo, 2005). 

Pensando em inovação de produto, Christensen (2003) segrega a inovação em duas 

categorias: inovação sustentadora e inovação disruptiva. A inovação sustentadora visa atingir 

objetivos buscando melhoria no desempenho do produto, podendo ser percebidas como as 

melhorias incrementais disponibilizadas nos produtos. As inovações disruptivas procuram 

romper e modificar os modelos atuais, disponibilizando produtos e serviços diferentes daqueles 

oferecidos pela estratégia sustentadora.  

Uma inovação de produto pode ser definida como a introdução de um bem ou serviço 

novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, 

softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. Portanto, novos 

produtos são bens ou serviços que diferem significativamente em suas características ou usos 

previstos dos produtos previamente produzidos pela empresa. Os primeiros microprocessadores 

e câmeras digitais foram exemplos de novos produtos usando novas tecnologias. O primeiro 

tocador de MP3 portátil, que combinou padrões de softwares existentes com a tecnologia de 

disco rígido miniaturizado, foi uma nova combinação de tecnologias existentes (Manual de 

Oslo, 2005) 
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Kotler (2015) diz que uma empresa pode obter novos produtos de duas maneiras. Uma 

delas é por meio da aquisição – pela compra de uma empresa inteira, de uma patente ou de uma 

licença para fabricar o produto de alguém. A outra é por meio de seus esforços para o 

desenvolvimento de novos produtos. Novos produtos podem ser entendidos como produtos 

originais, melhorias e modificações nos produtos existentes e novas marcas que a empresa 

desenvolve por meio de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento. Os novos produtos são 

importantes tanto para os clientes como para as empresas que os atendem: eles trazem novas 

soluções e variedades para a vida dos clientes, além de serem uma fonte fundamental de 

crescimento para a empresa. 

Clark e Wheelwright (1993) indicam que inovação de produto em particular está 

assumindo um papel central na competição estratégica devido as dificuldades de imitação 

intrínseca, que gera vantagem competitiva. Com as mudanças em termos de oportunidades 

tecnológicas, novos competidores e novos requisitos de clientes, tem sido necessária uma 

mudança na organização e no gerenciamento dos projetos de novos produtos. Como processos 

de desenvolvimento de produto estão se tornando mais frequentes e inter-relacionados, a 

atenção da gerência muda progressivamente de projetos únicos para reutilização de soluções já 

desenvolvidas como uma família de projetos, podendo originar plataformas de produto. 

Trazendo a importância de desenvolver planos de produto a um nível de categoria. Além disso, 

Brown e Eisenhardt (1997) apontam que a inovação de produto passa de uma abordagem onde 

as variáveis organizacionais estratégicas importantes são devidamente planejadas para uma 

abordagem onde desenvolvimento de produto é considerado uma atividade intensiva em 

conhecimento, focando a atenção na criação e gerenciamento de conhecimento, trazendo uma 

nova perspectiva de suporte para o processo de desenvolvimento de produto. 

Mas a inovação não precisa ser feita apenas dentro das empresas, Chesbrough (2005) 

fala sobre a inovação aberta ou Open Innovation, que caracteriza-se pelo fato de que as 

companhias podem e devem utilizar de conhecimento interno e externo, com o intuito de ganhar 

vantagem tecnológica competitiva. Com uma abordagem focada em inovação organizacional, 

Hamel e Prahalad (1995), afirmam que as organizações devem buscar reinventar-se e 

transformar o setor em que estão inseridas, pois, apenas dessa forma, terão sucesso na 

ampliação de sua liderança e competitividade. Os autores também afirmam que, para tornar-se 

um expoente no seu segmento, as empresas precisam alterar as regras e as fronteiras entre os 

setores e ter a capacidade de criar novos nichos focando na vantagem competitiva em longo 

prazo, que se conquista com a definição e controle de novas oportunidades. 
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Porém, independentemente do tipo de inovação, fechada ou aberta, se de pequena 

melhoria ou radical, de processo ou produto, há uma sequência lógica, iniciada pelo surgimento 

da ideia indo até sua implementação. É evidente que a forma como essa sequência ocorre pode 

variar muito. Algumas ideias surgem e são implementadas quase instantaneamente pelo próprio 

funcionário ou por seu superior funcional imediato. Outras requerem muitos anos de pesquisa, 

monitoramento do ambiente, subcontratação de outras empresas e pesquisas intensas com 

consumidores. Empresas inovadoras sabem que inovação não é algo fortuito. Nesse sentido, 

estabelecem processos formais capazes de viabilizá-la (TERRA et al, 2007). 

No processo de inovação, como afirma o Manual Frascati (2002), a P&D é apenas uma 

etapa, já que o processo envolve várias atividades não incluídas na P&D, tais como as fases 

finais de desenvolvimento para a pré-produção, a produção e a distribuição, as atividades de 

desenvolvimento com um menor grau de novidade, as atividades de suporte como o treinamento 

e a preparação de mercado para inovações de produto, o desenvolvimento e a implementação 

de atividades para novos métodos de marketing ou novos métodos organizacionais. Ademais, 

muitas empresas podem possuir atividades de inovação que não envolvem a P&D. 

De acordo com Mattar e Santos (2008), há várias razões para justificar o desenvolvimento 

de novos produtos em uma organização, entre elas: diluir o risco do negócio entre vários 

produtos, evitando dessa forma a dependência de um ou poucos produtos, garantir a 

permanência no mercado por intermédio da substituição de produtos que perderam poder 

competitivo ou que atingiram o estágio do declínio no ciclo de vida do produto, aproveitar 

oportunidades de expandir os resultados do negócio por meio da adição de novos produtos, 

procurar obter melhores resultados com o aproveitamento de ociosidade existente, obter 

vantagens no mercado com novos produtos, superiores em termos de tecnologia e outros 

atributos considerados de valor pelos consumidores, aproveitar desenvolvimentos científicos 

que podem se converter em soluções inovadores de produtos e serviços para o mercado e 

manter-se alinhada com o nível competitivo das demais empresas do setor. 

Adicionalmente, Ottosson (2002) cita que para empresas, pequenas e grandes, que 

desejam manter ou estabelecer posições de liderança no mercado não é suficiente, a longo 

prazo, realizar a reengenharia de soluções existentes. Essas empresas devem buscar, criar, 

desenvolver e comercializar novas soluções, isto é, inovações. 

Kotler e Keller (2012) lembram que novos produtos variam de novos para o mundo, que 

criam um mercado totalmente novo, até pequenas melhorias ou revisões de produtos existentes. 

A maioria das atividades de novos produtos é dedicada a melhoria de produtos existentes. É 

bastante difícil identificar produtos de grande sucesso, que irão transformar o mercado, mas 
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inovação contínua pode forçar os competidores a se atualizar e também ampliar o significado 

da marca. Kotler e Keller (2012) citam ainda que menos de 10% de todos os novos produtos 

são verdadeiramente inovadores e novos para o mundo. Esses produtos incorrem nos maiores 

custos e riscos, mas se tiverem sucesso podem criar uma vantagem competitiva maior e 

sustentável que os produtos regulares e resultados financeiros significativos. 

Portanto, para Mattar e Santos (2008) ter novos produtos é fundamental para os resultados 

e existência da empresa, sistematizar e gerenciar adequadamente esse processo é importante 

para reduzir riscos nos lançamentos. A percepção por parte da empresa desses riscos a faz 

preocupar-se em utilizar metodologias de desenvolvimento de novos produtos que reduzam, ou 

mesmo, eliminem, a possibilidade de ocorrências que venham contribuir para o insucesso do 

novo produto. Lembrando que a eliminação total do risco é impossível, já que é inerente ao 

ambiente de negócios. 

Segundo Mattar e Santos (2008), então por que os novos produtos fracassam? 

Informações de pesquisas realizadas em vários segmentos de negócios apontam alguns fatores 

que contribuem para a ocorrência de insucesso no lançamento de um novo produto: 

• Informações de mercado insuficientes; pesquisas de marketing ausentes ou, 

quando existentes, inadequadas; 

• Orçamento insuficiente para que o processo seja eficaz (para desenvolvimento, 

para comunicação etc.); 

• Falta de comprometimento da cúpula da empresa com o processo de 

desenvolvimento de novos produtos; 

• Custos elevados de desenvolvimento; 

• Preço elevado em relação ao valor do produto e às condições de competitividade 

e demanda; 

• Falta de diferenciação do produto em relação aos demais da mesma categoria;  

• Posicionamento inadequado do produto no mercado; 

• Comunicação de marketing inadequada (Verba insuficiente, mídias erradas, 

conteúdo da mensagem inadequado etc.); 

• Distribuição ineficiente, tanto no que diz respeito ao canal como à logística; 

• Tempo de lançamento inadequado (Lançamento anterior ou posterior à real 

oportunidade de mercado); 

• Qualidade inadequada do produto aos olhos do consumidor; 
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• Falta de competência da empresa na gestão do processo de desenvolvimento de 

novos produtos. 

Segundo Kotler e Armstrong (2015), as empresas se deparam com um problema: elas 

precisam desenvolver novos produtos, mas as dificuldades pesam contra o sucesso. No geral, 

para criar novos produtos bem-sucedidos, as empresas precisam entender seus consumidores, 

seus mercados e seus concorrentes, além de entregar valor superior para os clientes. 

De acordo com Mattar e Santos (2008), o processo de desenvolvimento de novos 

produtos compreende a sequência de atividades utilizadas para transformar uma ideia ou a 

solução de um problema em um produto ou serviço que possa ser comercializado. Esse processo 

consome tempo, contém vários tipos de riscos e é oneroso. A condução eficaz desse processo 

contribui para a redução dos riscos e custos e, em consequência, o desenvolvimento de um novo 

produto com alta probabilidade de sucesso. 

Adicionalmente, Rozenfeld et al (2006) cita que o processo de desenvolvimento de 

produtos, quando comparado a outros processos de negócio, tem diversas especificidades. As 

principais características que diferenciam esse processo são: elevado grau de incertezas e riscos 

das atividades e resultados, já que decisões importantes devem ser tomadas no início do 

processo, quando as incertezas são ainda maiores. Outras características a serem consideradas 

são: a dificuldade de mudar as decisões iniciais, manipulação e geração de alto volume de 

informações, elas provêm de diversas fontes e áreas da empresa e da cadeia de suprimentos, 

além da multiplicidade de requisitos a serem atendidos pelo processo, considerando todas as 

fases do ciclo de vida do produto e seus clientes. 

Complementando com Terra et al (2012), independentemente da ambição quanto ao 

papel da inovação corporativa, uma coisa é clara: as inovações começam com uma ideia de algo 

novo que precisa ser implementado para gerar valor: desde algo relativamente simples em um 

processo produtivo bem dominado até uma oferta de produtos totalmente novos para o mercado. 

Gerar ou capturar ideias e conseguir transpor todas as barreiras e pressão do dia a dia para 

conseguir implementá-las de forma a gerar valor não é algo trivial em qualquer contexto 

organizacional, o estabelecimento de processos de inovação são particularmente importantes 

para facilitar e fomentar a inovação.  

Ter processos não significa ter uma organização “engessada”, processos tem mais a ver 

com eficiência, coordenação organizada e estruturada do que com procedimentos burocráticos 

e inflexíveis. Há vários benefícios associados ao estabelecimento de claros processos de 

inovação como: processos facilitam o alinhamento organizacional, trazem disciplina ou os 99% 

de transpiração necessária para fazerem as inovações acontecerem de fato, escapam da lógica e 
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das barreiras departamentais, reduzem os riscos do negócio nos projetos, ajudam a criar um 

ambiente mais seguro para os funcionários que querem inovar e educam aqueles que nunca 

pensaram em inovar, ajudam a captar recursos financeiros e humanos, institucionalizam valores 

comunicados e trazem métricas associada (TERRA et al, 2012) 

Além disso, conforme Cooper et al (1999), ter um gerenciamento de portfólio efetivo é 

vital para o sucesso da inovação de produto, que significa fazer escolhas estratégicas sobre 

quais mercados, produtos e tecnologias a empresa irá investir. Também é sobre alocação de 

recursos, como a empresa irá gastar os escassos recursos de P&D, Engenharia e Marketing. 

Concentra-se em seleção de projetos, quais projetos a empresa irá escolher diante de todas as 

possibilidades. Essa gestão de portfólio precisa ter equilíbrio entre o número de projetos 

existentes e os recursos disponíveis. 

 

 

2.1.1 Metodologias para o processo de inovação 

 

Um método muito utilizado no processo de inovação para desenvolvimento de novos 

produtos é a metodologia Stage Gate®, que é um mapa que guia o processo, movendo uma 

ideia de produto até o seu lançamento com sucesso. Consiste em conjuntos de informações 

organizados em estágios com momentos de decisão para avançar ou matar o projeto. Em cada 

estágio subsequente incertezas e riscos são reduzidos e os custos de desenvolvimento 

aumentam, isso cria um mecanismo efetivo de gerenciamento de risco. Ao restringir o 

investimento quando a incerteza é alta, o sistema reduz o custo de erros. O método não é rígido. 

Dependendo da incerteza ou complexidade do novo produto, alguns estágios podem ser 

omitidos ou repetidos. Além disso, é possível ajustar o conteúdo e a sequência dos estágios, 

acomodando diversos tipos de projetos de desenvolvimento de novos produtos. A metodologia 

pode ainda ser combinada com outros métodos de gerenciamento de projeto (COOPER, 2008). 

Além disso, o modelo Stage-Gate® é um processo de criação de valor que, quando 

aplicado de forma eficaz, impulsiona o desenvolvimento e o lançamento, em um fluxo constante 

de novos produtos de sucesso. É considerado o "padrão da indústria" e é o modelo de gestão de 

inovação mais referenciado e implementado do mundo (Stage Gate® International, 2019). O 

modelo pode ser visto na figura 1: 
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Figura 1: modelo Stage-Gate® 

 

Fonte: Stage Gate® International (2019). 

 

Os estágios direcionam o processo criativo para trazer clareza a ideias difusas tão rápido 

e fácil, quanto possível. Além disso, cada estágio tem atividades únicas e pré-definidas que são 

executadas em várias áreas da empresa simultânea e interativamente para otimizar o escopo do 

projeto, design do produto e impacto no negócio. Em cada estágio critérios de investimento no 

projeto são usados para avaliá-lo objetivamente, dando suporte para decisões de avançar/matar 

o projeto nas passagens de estágio. Uma ideia conceito (uma necessidade de mercado 

combinada com uma potencial solução técnica) inicia o processo Stage-Gate® e uma revisão 

de pós-lançamento (para permitir aprendizado contínuo, melhorias e prestação de contas) 

conclui. O rigor do processo é dimensionado ao contexto e risco do projeto, para otimizar a 

produtividade do pipeline de desenvolvimento de novos produtos (Stage Gate® International, 

2019). 

De acordo com Cooper et al (2002), quase 60% das empresas pesquisadas usam alguma 

forma de Stage-Gate® para desenvolvimento de novos produtos, algumas ainda utilizam uma 

forma mais simples, mas muitas migraram para formas mais sofisticadas que incorporam 

flexibilidade, foco, estágios fluidos, melhorias na seleção de projetos e um estágio inicial de 

descoberta para gerar ideias inovadoras para novos produtos. Esse último ponto é fundamental, 

já que a ideia é a matéria-prima para o processo, se a ideia inicial for ruim, o processo não 

poderá torná-la incrível. Na figura 2 pode ser visto o Modelo Stage-Gate® com o estágio de 

descoberta e revisão pós-lançamento. 
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Figura 2: Modelo Stage-Gate® com o estágio de descoberta e revisão pós-lançamento. 

 

Fonte: Cooper et al (2002), traduzido pela autora. 

 

Segundo Kotler e Keller (2012) muitas empresas têm conjuntos paralelos de projetos 

trabalhando no processo, cada um em um estágio diferente. Pense no processo como um funil: 

um grande número de ideias e conceitos iniciais de novos produtos é reduzido a alguns 

produtos de alto potencial que são lançados no mercado. Mas o processo não é sempre linear, 

muitas empresas utilizam um processo de desenvolvimento em espiral que reconhece o valor 

de retornar para o estágio anterior, para fazer melhorias, antes de seguir em frente. Na figura 3 

são mostrados os estágios do processo de desenvolvimento de novos produtos sugerido por 

Kotler e Keller (2012). 
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Figura 3: Estágios do processo de desenvolvimento de novos produtos. 

 

Fonte: Kotler e Keller (2012), traduzido pela autora. 

 

Acima de tudo, o desenvolvimento de novos produtos deve ser centrado no cliente. 

Muitas vezes, ao buscar e desenvolver novos produtos, as empresas confiam demais nas 

análises técnicas de seus laboratórios de P&D. Mas, o desenvolvimento bem-sucedido de um 

novo produto começa com um total entendimento do que os clientes precisam e valorizam. 

Novos produtos de mais sucesso são diferenciados, resolvem grandes problemas dos clientes 

e oferecem uma persuasiva proposta de valor para eles. Além disso, empresas que envolvem 

diretamente seus clientes no processo de inovação em novos produtos tem o dobro de retorno 

sobre os ativos e o triplo de crescimento no resultado da operação, em comparação as 

empresas que não fazem isso. Assim, envolver o cliente tem um efeito positivo tanto no 

processo de desenvolvimento de um novo produto como no sucesso do produto (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2015). 

Em uma pesquisa publicada em abril de 2012 na revista Research-Technology 

Management com 211 executivos e gestores de processos, foi detectado que os negócios com 

melhor performance no desenvolvimento de novos produtos eram os que utilizavam o modelo 

Stage-Gate® para conduzir os projetos. A menção se reveste de importância pela pertinência 

das três métricas utilizadas nessa avaliação: a produtividade geral da atividade de 

desenvolvimento de novos produtos, a participação no aumento da lucratividade geral do 
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negócio e a proporção do faturamento proveniente do lançamento de novos produtos 

(COOPER; EDGETT, 2012). 

Rozenfeld et al (2006) descreve um modelo similar ao Stage-Gate® voltado 

principalmente para empresas de manufatura de bens de consumo duráveis e de capital. Ele é 

dividido em macrofases, subdivididas em fases e atividades. As macrofases são Pré-

desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-desenvolvimento.  

As macrofases de pré e pós-desenvolvimento são mais genéricas e podem ser utilizadas 

em outros tipos de empresas com pequenas alterações. A macrofase de desenvolvimento 

enfatiza os aspectos mercadológicos correspondentes à definição do produto em si, suas 

características e forma de produção. Essas atividades são dependentes da tecnologia envolvida 

no produto. O que determina uma fase é a entrega de um conjunto de resultados, que juntos 

determinam um novo patamar de evolução do projeto de desenvolvimento. A avaliação dos 

resultados da fase serve também como um marco importante de reflexão sobre o andamento do 

projeto, antecipando problemas e gerando aprendizado para a empresa. Ela deve ser realizada 

por meio de um processo formalizado conhecido como transição de fase ou gate. 

(ROZENFELD et al, 2006). Na figura 4 abaixo tem-se o modelo de processo de 

desenvolvimento de produto. 

 

Figura 4: Modelo de processo de desenvolvimento de produto. 

 

               Fonte: Rozenfeld et al (2006). 

 

Ottosson (2002) fala sobre outro modelo, o DPD – Desenvolvimento de produto 

dinâmico, que tem um conceito de desenvolvimento de produto durante todo o projeto, não 
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apenas antes do início da engenharia, além disso utiliza feedback com base na participação da 

gerência para respostas imediatas, facilitando o controle e orientação em tempo real. A iteração 

frequente da solução é importante, o que é oposto aos métodos clássicos. Projetos com alta 

demanda por criatividade, tempo de desenvolvimento, usabilidade, custo e qualidade tem tido 

bons resultados com DPD. Seguem algumas das suas características: 

• É baseado em uma visão holística/quântica. 

• Uma visão clara e viva do resultado final desejado deve ser comunicada e 

entendida por todos os envolvidos no desenvolvimento. 

• Um grupo conceitual, que também é um grupo de direção do projeto, desenvolve 

a primeira versão do conceito, antes do projeto começar. 

• Para encontrar situações de mudança e novas possibilidades, o conceito deve ser 

desenvolvido continuamente, em paralelo com o desenvolvimento do produto e 

sua produção. 

• O desenvolvimento é conduzido por times de projeto, que mudam com o tempo, 

de modo dinâmico. 

• O projeto deve ser preferencialmente organizado em organizações planetárias. 

• Feedbacks frequentes devem ocorrer entre o grupo conceitual e o time de 

desenvolvimento. 

• A informação deve ser rápida, ilimitada e fluente para e entre os membros dos 

times – devem ser usadas ferramentas de comunicação.   

• O princípio de Pareto (ou regra 80/20) é adotado iterativamente em todas as 

atividades. 

A figura 5 mostra as principais diferenças entre DPD e os métodos clássicos de 

desenvolvimento, chamados de IPD ou DPI (desenvolvimento de produto integrado) do modelo 

de Ottosson (2002). 
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Figura 5: Principais diferenças entre DPD e os métodos clássicos de desenvolvimento, 

chamados de IPD ou DPI (desenvolvimento de produto integrado). 

 

Fonte: Ottosson (2002), traduzido pela autora. 

 

Umas das principais diferenças são os gates, que são padrões no IPD e que foram 

trocados por reuniões mais frequentes do grupo de conceito. Isso é feito porque os gates 

reduzem a velocidade de desenvolvimento. O conceito passa por contínuo desenvolvimento 

enquanto o projeto está em andamento, as atividades são não-lineares e não-contínuas. O 

método tem provado trazer vantagens principalmente nos primeiros estágios, mas é 

importante ter membros experientes nos times, capazes de perceber possibilidades de acelerar 

o processo (OTOSSON, 2002). 

Existem também as metodologias ágeis para desenvolvimento de novos produtos, 

muito comuns para desenvolvimento de software e outros produtos digitais. O termo 

“Metodologias Ágeis” tornou-se popular em 2001 quando dezessete especialistas em 

processos de desenvolvimento de software representando os métodos Scrum (Schwaber e 

Beedle, 2002), Extreme Programming (Beck, 1999) e outros, estabeleceram princípios 

comuns compartilhados por todos esses métodos. Foi então criada a Aliança Ágil e o 

estabelecimento do “Manifesto Ágil” (Agile Manifesto, 2020). Os conceitos chave do 
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“Manifesto Ágil” são: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em 

funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que 

negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. O “Manifesto 

Ágil” não rejeita os processos e ferramentas, a documentação, a negociação de contratos ou o 

planejamento, mas simplesmente mostra que eles têm menor importância quando comparado 

com os indivíduos, interações e o resultado desejado.  

 

 

2.1.2 Ferramentas do processo de inovação 

 

Uma dimensão de decisões importantes a serem tomadas em relação ao processo de 

inovação em geral refere-se a quais abordagens utilizar ao longo do processo. Essas abordagens 

suportam o entendimento, a análise, decisão e ação ao longo do processo de inovação (PHAAL 

et al, 2012).  

Segundo D’Alvano e Hidalgo (2012), essas abordagens incluem as metodologias, 

técnicas e ferramentas para inovação. Existem ferramentas e técnicas para cada estágio do 

processo de inovação. Por exemplo, no estágio inicial existem atividades de varredura, onde a 

organização procura por necessidades e oportunidades de inovação, considerando mercado e 

tecnologia. Diversos estudos têm verificado que a adoção efetiva desses métodos, técnicas e 

ferramentas é um fator importante para o desempenho do processo de inovação. Entre essas 

ferramentas estão brainstorming, observatório tecnológico, formulação e análise de cenários, 

Triz (Teoria da solução inventiva de problemas), matriz BCG, prototipação, análise 

morfológica, grupo focal, teste de conceito, cenários e retorno sobre o investimento.  

Cooper et al (2002) citam que para o processo de inovação de uma empresa, 

provavelmente, o seu cliente tem a próxima ideia de novo produto, então utilizar uma 

ferramenta de voz do cliente no estágio de descoberta dentro da metodologia Stage-Gate® ou 

no estágio inicial de qualquer outra metodologia, ajuda a identificar os problemas dos clientes, 

necessidades não atendidas e não articuladas. 

Outra ferramenta de inovação bastante utilizada é o Design Thinking, segundo Terra et 

al (2012), ele foca o desenvolvimento de soluções estéticas com novas funcionalidades, novas 

experiências, valor e, principalmente, significado para os consumidores. Para isso, é de 

fundamental importância que a organização inicie o processo de inovação com o consumidor, 

obtendo as suas impressões sobre produtos, serviços e processos, decifrando em conjunto os 

desejos na forma de novas soluções. Para isso, o método utiliza-se de prototipagens dos 
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conceitos gerados e testes com o usuário final e passa a ser uma espiral, na qual essas fases 

evoluem até que o todo se torne viável. Dentro de um processo de inovação, é de grande 

importância a definição das premissas iniciais para o desenvolvimento de novas soluções. 

Assim, o processo de Design Thinking envolve a formulação das perguntas corretas. 

De acordo com Vianna et al (2012), o Design Thinking se refere à maneira do designer 

pensar, que utiliza um tipo de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o 

pensamento abdutivo. Assim, ao pensar da maneira abdutiva, a solução não é derivada do 

problema: ela se encaixa nele. É pensando de maneira abdutiva que o designer constantemente 

desafia seus padrões, fazendo e desfazendo conjecturas, e transformando-as em oportunidades 

para a inovação. 

A criação de oportunidade se inicia por meio do desenvolvimento de um briefing, uma 

ideia do que se pretende. Após isso, uma equipe multidisciplinar inicia os estudos do 

comportamento, das necessidades e características do público-alvo. Na sequência vem a fase 

de prototipagem, onde os protótipos desenvolvidos têm como objetivo ir além dos pressupostos 

que bloqueiam soluções eficazes e realmente inovadoras, para isso as hipóteses são trabalhadas 

e ganham forma sob o rápido desenvolvimento de protótipos, que podem ser modelos pouco 

sofisticados ou sob formas mais elaboradas (TERRA et al, 2012). 

Por Terra et al (2012), o principal resultado desse processo não é a minimização de 

riscos e o levantamento do potencial de lucratividade do protótipo em si, como nos modelos 

tradicionais, mas o aprendizado sobre os pontos fortes e fracos da ideia, além da identificação 

de novos rumos para esse protótipo. Todo o processo inicial está baseado na ideia de criar 

oportunidades e soluções (pensamento divergente) para somente depois começar a trabalhar na 

escolha das melhores soluções (pensamento convergente). 

Uma organização que se compromete com os princípios centrados no ser humano do 

Design Thinking está praticando o interesse próprio esclarecido. Se conseguir entender melhor 

os clientes, ela atenderá melhor as necessidades deles. Essa é a fonte mais segura de 

lucratividade de longo prazo e crescimento sustentável. No mundo dos negócios, cada ideia, 

por mais nobre que seja, deve passar no teste dos resultados financeiros (BROWN, 2010). 
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2.1.3 Pessoas no processo de inovação 

 

Segundo Terra et al (2007), a responsabilidade pelas inovações deve envolver todos os 

empregados. Cada um deles deve sentir a necessidade de contribuir com novas ideias para a 

companhia e criar valor por meio da inovação. O mito de que as inovações dependem de 

gênios solitários que aparecem com uma invenção depois da outra, sem terem contato com o 

resto do mundo, é uma forma folclórica e errônea de ver as inovações. Embora esses gênios 

possam existir, a maioria deles trabalha ou já trabalhou com equipes ou especialistas que lhes 

inspiraram as invenções e tornaram-nas comercialmente viáveis. 

Empresas industriais irão, cada vez mais, competir em bases de habilidade para a 

inovação, isso implica em necessidade de grande proximidade e cooperação entre P&D e as 

principais áreas funcionais da organização como Marketing e Produção (KUMPE; BOLWIJIN, 

1994). 

De acordo com Kotler e Keller (2012), as companhias gerenciam os aspectos 

organizacionais de desenvolvimento de novos produtos de diversas formas, muitas atribuem a 

responsabilidade aos gerentes de produto, mas gerentes de produto estão frequentemente 

ocupados com as linhas existentes e podem não ter as habilidades e conhecimento necessários 

para desenvolver e criticar novos produtos. Algumas companhias têm um comitê de 

gerenciamento de alto nível encarregado de revisar e aprovar propostas, estabelecem ainda um 

departamento de novo produto comandado por um gerente com autoridade substancial e 

acesso a alta gerência, cujas responsabilidades incluem gerar e selecionar novas ideias, 

trabalhar com o departamento de P&D, conduzir testes de campo e comercialização. Outra 

possibilidade é ter grupos de funcionalidade cruzada encarregados de desenvolver produtos ou 

negócios específicos. 

Considerando Ernst et al (2010), a cooperação entre as áreas de P&D e vendas, bem 

como P&D e marketing tem um efeito significativo ao longo do processo de desenvolvimento 

de novos produtos. Mais especificamente a cooperação entre P&D e vendas nos estágios de 

conceito e desenvolvimento é fundamental para um maior sucesso do novo produto. 

Dentro da estrutura mais comum das empresas, Marketing fornece informações sobre 

potenciais e requisitos de mercado enquanto P&D atua para obter descobertas técnicas e 

científicas. Quando essas pessoas trabalham juntas em projetos de novos produtos, suas 

habilidades complementares fornecem insumos essenciais que fortalecem a vantagem 

competitiva de uma empresa em vários estágios do processo. Contudo, essas pessoas têm 

diferentes experiências de trabalho e formação educacional, além de diferentes personalidades, 
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atitudes e estilos de trabalho. Por tudo isso, é muito provável que surjam conflitos durante o 

processo de desenvolvimento de novo produto (DARAWONG, 2017). 

Segundo Darawong (2017), dois tipos de conflito tendem a ter impactos significativos 

no desempenho do grupo de trabalho: conflito de tarefa e conflito de relacionamento. Para lidar 

com esses conflitos, há estilos de gestão: dominação, integração, obrigação, evitamento e 

comprometimento. Casa um desses estilos é usado por pessoas com diferentes características 

de personalidade, que envolve gênero, posição na organização e nacionalidade.  

No conflito de tarefas, os resultados da pesquisa conduzida por Darawong (2017), 

indicam que estilos de dominação tendem a atuar de modo agressivo para derrotar as ideias dos 

outros. Por outro lado, se é utilizado um estilo de integração, há maior disposição para 

compartilhar ideias e ouvir abertamente uns aos outros. No que diz respeito ao conflito de 

relacionamento, os resultados mostram que um estilo dominante aumenta o conflito. Isso 

significa que dominar o marketing ou o pessoal de P & D pode desencadear um nível mais alto 

de conflitos emocionais durante o processo de desenvolvimento de novo produto. Em contraste, 

os estilos de integração, obrigação e comprometimento diminuem os conflitos de 

relacionamento. 

Adicionalmente, Kong et al (2014) apontam os efeitos da relação entre manufatura e 

marketing no processo de desenvolvimento de novo produto, considerando velocidade e custo, 

onde alto nível de interação em estágios iniciais e finais contribuem para melhorar a velocidade 

e custo do novo produto. 

Sobre como criar sinergia entre Marketing e P&D, Rein (2004) analisou as mudanças 

que uma empresa fez para atingir tal objetivo, que incluíram uma formalização dos papéis de 

marketing e P&D no início e no final do processo de desenvolvimento do produto, aumentando 

a interação produtiva entre os grupos. No início do processo, Marketing e P&D precisam 

trabalhar juntos para deixar claro as exigências de mercado implícitas no plano de acesso ao 

mercado e para desenvolver uma estratégia técnica que atenda a essas exigências e ao plano de 

acesso. No final do processo é importante que as equipes trabalhem juntas para formular as 

mensagens de valor usadas para comercializar os produtos da empresa. 

Além disso, alguns fatores foram apontados como primordiais para a sinergia, como 

reforço da gestão: os projetos eram desenvolvidos por um time com representantes de todos os 

grupos afetados pelo processo, depois de definido o projeto o mesmo era aprovado pelos 

gerentes de cada um dos grupos e esses gerentes foram engajados como donos do processo. 

Estratégia de produto: a estratégia técnica ou de produto foi baseada em forte pesquisa de 

mercado, desenvolvida em conjunto por marketing e P&D. Comunicação interfuncional: 
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incentivo ao compartilhamento de informações e metas integradas direcionando o 

desenvolvimento da estratégia técnica. Tempo da pesquisa de mercado: pesquisa de mercado 

considerada uma atividade contínua, alimentando a atividade de requerimentos de mercado ao 

longo de todo o processo. Incentivo a feedback constante entre as equipes e responsabilidade 

para implementação, ou seja, o recurso necessário deve ser constantemente avaliado para 

garantir que é adequado para atender a estratégia técnica, além de ser defendido pelos gerentes 

e responsáveis pelas decisões/aprovações (REIN, 2004). 

Ainda sobre as pessoas dentro do processo de inovação, os inovadores e empreendedores 

não são necessariamente mais inteligentes que a média de seus pares. Contudo, é evidente que 

eles dispõem de uma resiliência diferenciada, disciplina para chegar aos seus objetivos e uma 

gestão emocional que lhes permite superar com elegância os momentos mais duros de suas 

trajetórias. Trabalhar com inovação, dependendo do grau de mudança necessário, pode levar os 

envolvidos a diferentes estados emocionais – do desespero ao êxtase. Trabalhar com inovação 

significa trabalhar, pois, com altos e baixos, acertos e desacertos, vitórias e derrotas. Bons 

inovadores, portanto, são acima de tudo otimistas e resilientes (TERRA et al, 2012). 

 

 

2.1.4 Tempo para o processo de inovação 

 

Outro aspecto importante em desenvolvimento de produto é a velocidade para chegar ao 

mercado. Cooper e Kleinschimidt (1995) avaliaram 103 projetos de novos produtos na indústria 

química, nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Reino Unido. As principais questões 

endereçadas no estudo foram: quais são os direcionadores de um projeto acelerado, no tempo 

certo? E até que ponto estão o tempo e lucratividade conectados? 

A redução do tempo de ciclo do desenvolvimento de produto é importante porque a 

velocidade aumenta a vantagem competitiva, permite que as empresas respondam rapidamente 

a mudanças de mercado e tecnologia e tenham maior rentabilidade. Foram definidos 

hipoteticamente alguns direcionadores para eficiência de tempo: 

• Organização do projeto: equipe de projeto dedicada, multifuncional, com um 

líder com poderes e suporte da alta gerência. 

• Definição antecipada e precisa do produto: projetos onde o produto foi 

claramente definido e alinhado para a fase de desenvolvimento – mercado-alvo, 

requisitos e benefícios de produto. 
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• Lição de casa inicial: onde o pré-desenvolvimento foi feito adequadamente, com 

análises de mercado, técnica e de negócio. 

• Uma forte orientação para o mercado: projetos orientados pelo mercado e 

focados no cliente. 

• Forte lançamento de produto: boa publicidade e promoção, grande esforço da 

força de vendas, forte serviço e suporte técnico, além da disponibilidade do 

produto. 

• Proficiência técnica: conduzindo o processo tecnológico com qualidade. 

• Sinergia: capacidade de alavancar empresa ou tecnologia existente, produção, 

recursos e habilidade de marketing para obter vantagens com o novo produto. 

• Familiaridade: projetos que são mais familiares para a empresa em termos de 

tipo de produto, mercado e tecnologia. 

• Atratividade de mercado: produtos voltados para mercados atrativos – grandes, 

com boas taxas de crescimento, alta demanda, boas margens, bom clima 

econômico e competitividade. 

• Competitividade do mercado: mercados caracterizados por muitos 

competidores, concorrência agressiva e clientes desleais (que trocam de 

fornecedor fácil). 

Dos dez direcionadores avaliados, sete foram considerados importantes, três em especial, 

que foram: organização de projeto, lição de casa inicial e uma forte orientação para o mercado. 

Na sequência, os outros quatro importantes direcionadores são: proficiência técnica, 

atratividade de mercado, definição de produto e qualidade de lançamento (COOPER; 

KLEINSCHIMIDT, 1995). 

 

2.2 Indicadores de resultado de inovação para novos produtos 

 

A habilidade de inovar tem impacto direto na competitividade da empresa e no seu 

desempenho (NEELY; HII, 1998). 

O desenvolvimento de novos produtos é a fórmula mais comum do sucesso das 

empresas que sobrevivem ao tempo. Em sintonia com o momento de mudanças constantes nos 

padrões tecnológicos e de mercado, as empresas que apresentam os melhores indicadores de 

faturamento e lucratividade, não por acaso, são as que possuem bons indicadores de inovação 

(SUN; ZHAO, 2010).  
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Em uma pesquisa realizada com 105 empresas industriais norte-americanas, foi 

constatado que em 60% das melhores colocadas em termos de performance no mercado, o 

conceito de inovação estava bem definido (COOPER et al, 2004). 

Segundo Terra et al (2012), a primeira coisa que um modelo de métricas de gestão da 

inovação deve considerar é que diferentes tipos de inovação demandam diferentes tipos de 

métricas. Outro aspecto a considerar é que, embora haja grande expectativa de mensuração do 

retorno econômico (criação de valor para o acionista em última instância), na prática isso nem 

sempre é facilmente calculável e outras métricas mais associadas ao ciclo de vida da inovação 

(da ideia até sua implementação) também precisam ser analisadas visando um aprimoramento 

contínuo de todo o modelo de gestão de inovação da organização. Finalmente, sabe-se que 

empresas que se engajam em inovação conseguem auferir vários resultados intangíveis nem 

sempre quantificáveis, mas de grande impacto na organização e nos negócios. As métricas de 

inovação podem ser divididas em grandes grupos: 

• Imputs (entradas): métricas associadas aos recursos essenciais para se iniciar 

todo o ciclo de inovação, ou seja, ideias, conceitos e, evidentemente, o 

investimento organizacional. 

• Process (processo): do ponto de vista gerencial, muitas vezes é importante saber 

a eficiência dos processos corporativos de gestão da inovação que podem 

determinar, por exemplo, a velocidade com a qual os projetos são conduzidos, 

assim como em que medida o portfólio e o pipeline da empresa estão saudáveis 

e equilibrados em termos de número de ideias, conceitos, projetos em 

desenvolvimento, projetos prontos para serem lançados etc. 

• Outputs (saídas): tanto os projetos lançados ou implementados como os projetos 

apenas validados e aqueles interrompidos geram uma série de resultados 

tangíveis e intangíveis para a organização, que precisam ser avaliados de forma 

regular. 

• Outcomes (impacto): os acionistas e investidores, ao final de todo o processo de 

inovação, tem a expectativa de entender em que medida todo o investimento e 

esforço gerencial foram convertidos em resultados de mercado ou financeiros 

que podem ser claramente valorados pela empresa e pela comunidade de 

investidores. 

Conforme Terra et al (2012) os indicadores Outcomes (impacto) utilizados para 

inovação em produtos são: Margem de contribuição ou ROI dos novos produtos, porcentagem 
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de vendas com novos produtos nos últimos “n” anos, porcentagem de extensão de linha e 

porcentagem de novas categorias. Esses indicadores de resultados devem ser compartilhados 

com a alta administração e/ou áreas operacionais e unidades de negócio, pois estes só ocorrem 

a partir do engajamento efetivo da empresa em suas várias instâncias. 

De acordo com Rozenfeld et al (2006), o monitoramento do desempenho de um produto 

acontece ao longo de toda a sua vida útil, uma vez que, durante toda a sua produção e 

comercialização é necessária a verificação contínua de seu desempenho técnico e de retorno 

econômico. O processo de monitoramento do mercado fornece a maioria das informações 

utilizadas nesta atividade. Também há o monitoramento de aspectos relacionados ao meio 

ambiente, ou seja, devem ser continuamente analisadas a legislação ambiental e as práticas dos 

consumidores relacionadas a questões ambientais, além do seu impacto no desempenho do 

produto. Desse processo de monitoramento do mercado, são obtidos indicadores, que devem 

ser avaliados sob uma perspectiva temporal e em relação ao seu grau de importância, levando 

em consideração os interesses da empresa. Os indicadores mais utilizados relacionam-se direta 

ou indiretamente ao percentual de vendas resultante de novos produtos; retorno de 

investimento; vendas do novo produto no mercado em relação aos concorrentes; participação 

no mercado; entre outros. 

Considerando o ciclo de vida de um produto, McDonald e Wilson (2013) falam que se 

um produto novo for bem-sucedido no estágio introdutório (e muitos fracassam nesse ponto), 

então as compras repetidas crescem e se disseminam gradualmente, e a taxa de crescimento de 

vendas aumenta. Nesse estágio, costumam entrar concorrentes no mercado, cujos dispêndios 

promocionais o expandem ainda mais. Mas nenhum mercado é infinitamente expansível e, 

afinal, a taxa de crescimento desacelera à medida que o produto entra em seu estágio de 

maturidade. Finalmente, alcança-se um ponto em que há um excesso de empresas, estouram as 

guerras de preço e algumas delas saem do mercado até que este entre em declínio. 

Os indicadores de resultados de novos produtos fazem parte da gestão da inovação. Para 

Neely e Hii (1998), utilizar uma metodologia que combina a medição do desempenho da 

inovação (destacando problemas e necessidades) e o uso da informação para gerar planos de 

ação para melhoria desse desempenho traz vários benefícios. Como a identificação dos 

processos que impulsionam a inovação combinando processos principais (geração de produtos, 

inovação de processos de produção e tecnologia etc.) e os processos capacitadores (liderança, 

recursos humanos e financeiros, adoção de sistemas e ferramentas para a inovação) e permitir 

que as empresas auditem sua capacidade inovadora através de uma avaliação equilibrada, 

combinando uma abordagem de auditoria de processo e desempenho, usando medidas 
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qualitativas e quantitativas. As medidas chave para inovação e desenvolvimento de produto 

são: número de ideias para novos produtos, porcentagem das vendas ou lucro de novos produtos 

por três ou cinco anos, market share, horizonte de planejamento de produtos, tempo para 

comercialização, desempenho de produto e desempenho de design. 

A importância de se medir o desempenho da inovação é dupla. Primeiro, as informações 

derivadas da medição servem como feedback sobre a posição da empresa em inovação. 

Segundo, as lacunas identificadas no desempenho do processo de inovação desencadeiam um 

processo de melhoria contínua. Sem medição de desempenho o processo de inovação não será 

gerenciado efetivamente e a melhoria será esporádica (NEELY; HII, 1998). 

Conforme Terra et al (2012) é crescente a valorização de um conjunto de resultados 

intangíveis que aumentam as competências e o valor da empresa. Como satisfação dos clientes, 

percepção da empresa como inovadora pelos clientes e mercados, aumento do capital intelectual 

da empresa, desenvolvimento de novas competências organizacionais, desenvolvimento de 

competência segunda ordem, ou seja, aprender a desenvolver novas competências. Pessoas 

mais capacitadas, inclusive para atender as necessidades do core business, aumento da rede de 

relacionamento e cooperação interna e externa, atração e retenção de talentos que buscam 

ambientes corporativos inovadores e construção de imagem corporativa inovadora, facilitando 

a busca e a atração de outras empresas para formar parcerias de negócios e inovação. 

Em resumo, os indicadores de resultado de inovação para novos produtos mais utilizados 

são margem de contribuição ou ROI dos novos produtos, porcentagem de vendas com novos 

produtos nos últimos “n” anos, porcentagem de extensão de linha e porcentagem de novas 

categorias. 

 

2.3 Quadro resumo dos principais elementos do referencial teórico 

 

Neste capítulo de referencial teórico foram apresentados os conceitos e autores importantes 

relacionados a processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos e indicadores de 

resultado de inovação. No quadro 2 a seguir é apresentado um resumo desses principais 

conceitos: 
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Quadro 2: Resumo dos principais conceitos apresentados no referencial teórico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Referencial 
Teórico

Tema Principais autores Conceito base

Inovação

Manual de Oslo (2005), 
Schumpeter (1982), 
Osenieks e Babauskas 
(2014) e Christensen 
(2003) 

Inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 
novo ou significativamente melhorado, ou um processo, dirigido 
a uma organização, mercado e sociedade. Permite a 
manutenção de uma vantagem competitiva de longo prazo.
Pode ser disruptiva ou sustentadora.

Novos 
Produtos

Kotler (2015), Clark e 
Wheelwright (1993) 

Uma empresa pode obter novos produtos de duas maneiras: 
Por meio da aquisição de uma empresa, por exemplo, e por 
meio de seus esforços para desesenvolvimento de novos 
produtos. Novos produtos podem ser entendidos como 
produtos originais, melhorias e modificações nos produtos 
existentes e novas marcas que a empresa desenvolve.

Inovação 
Aberta

Chesbrough (2005) e 
Hamel e Prahalad (1995)

Inovação aberta, que caracteriza-se pelo fato de que as 
companhias podem e devem utilizar-se de conhecimento 
interno e externo, com o intuito de ganhar vantagem 
tecnológica competitiva.

Processo de 
inovação

Terra et al (2007), 
Manual Frascati (2002), 
Mattar e Santos (2008) e 
Kotler e Armstrong 
(2015)

Empresas inovadoras sabem que inovação não é algo fortuito. 
Nesse sentido, estabelecem processos formais capazes de 
viabilizá-la. P&D é uma parte desse processo.  As empresas 
utilizam metodologias de desenvolvimento de novos produtos 
para reduzir a possibilidade de ocorrências que venham 
contribuir para o insucesso do novo produto e precisam 
entender seus consumidores, seus mercados e seus 
concorrentes, além de entregar valor superior para os clientes.

2.2 Indicadores 
de resultado de 
inovação para 
novos produtos

Indicadores
Terra et al (2012), Neely 
e Hii (1998) e Rozenfeld 
et al (2006)

Os indicadores  de impacto mais utilizados para inovação em 
produtos são: Margem de contribuição ou ROI dos novos 
produtos, porcentagem de vendas com novos produtos nos 
últimos “n” anos, porcentagem de extensão de linha e 
porcentagem de novas categorias.

2.1.3 Pessoas 
no processo de 
inovação

Pessoas

Kumpe e Bolwijin (1994), 
Ernst et al (2010), 
Darawong (2017) e Rein 
(2004).

Importante haver proximidade e cooperação entre P&D e as 
principais áreas funcionais da organização como Marketing e 
Produção. Essa relação também gera conflitos e é indicada a 
formalização dos papéis de P&D e as areas de interface no 
processo de desenvolvimento de novo produtos.

2.1.4 Tempo 
para o processo 
de inovação

Tempo
Cooper e Kleinschimidt 
(1995) 

A redução do tempo de ciclo do desenvolvimento de produto é 
importante porque a velocidade aumenta a vantagem 
competitiva, permite que as empresas respondam rapidamente 
a mudanças de mercado e tecnologia e tenham maior 
rentabilidade.

2.1 Processo de 
inovação para 
desenvolvimento 
de novos 
produtos

2.1.1 
Metodologias 
para o processo 
de inovação

Metodologias

Cooper (2008), Cooper et 
al (2002), Kotler e Keller 
(2012), Cooper e Edgett 
(2012), Rozenfeld et al 
(2006), Ottosson (2002) e 
Agile Manifesto, 2020

Mtodologia Stage Gate® é um mapa que guia o processo, 
movendo uma ideia de produto até o seu lançamento com 
sucesso, com conjuntos de informações organizados em 
estágios com momentos de decisão para avançar ou matar o 
projeto. Estágios do processo de desenvolvimento de novos 
produtos, seus modelos e metodologia ágil.

2.1.2 
Ferramentas do 
processo de 
inovação

Ferramentas

D’Alvano e Hidalgo 
(2012), Terra et al (2012), 
Vianna et al (2012) e 
Brown (2010).

Adoção efetiva de métodos, técnicas e ferramentas é um fator 
importante para o desempenho do processo de inovação, como 
brainstorming, observatório tecnológico, design thinking entre 
outras.
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3 SETOR QUÍMICO NO BRASIL 

 

O setor químico tem importância central no cenário econômico mundial. Afinal, química 

está em tudo e está em todo lugar, do ar que respiramos a água que bebemos, em todos os 

produtos e tecnologias que utilizamos. 

       As inovações em química criaram inúmeros benefícios econômicos e sociais: vidas mais 

longas e saudáveis, através de avanços médicos, melhores padrões de vida com fertilizantes e 

tratamento de água e instantâneo acesso a informações de qualquer lugar, através de 

smartphones e outros dispositivos inteligentes, para citar apenas alguns exemplos. Produtos 

inovadores estão melhorando o mundo ao nosso redor, tornando-o mais saudável, mais 

seguro, mais sustentável e mais produtivo. 

Dinâmico, inovador e de base tecnológica, o negócio da química tem abrangência mundial, 

desenvolvendo e aplicando ciência para apoiar e melhorar a qualidade de vida. É uma indústria 

grande e madura, com inúmeros fornecedores e clientes. Embora os negócios sejam, em geral, 

altamente fragmentados, para alguns produtos específicos a concentração pode ser bastante alta, 

com apenas alguns produtores. Muitas vezes, empresas são simultaneamente fornecedores, 

clientes e concorrentes. Fabricantes de produtos químicos em países industrializados 

geralmente produzem ampla variedade de produtos químicos, desde produtos químicos 

industriais básicos, ou commodities, até produtos químicos especiais.  

Segundo o American Chemistry Council (2019), a globalização dos negócios da indústria 

química decolou na década de 1960, quando numerosas empresas começaram a investir em 

instalações de produção em países estrangeiros. Com o desenvolvimento de mercados 

mundiais, muitos produtos químicos passaram a ter seus preços estabelecidos pela oferta e 

demanda global. Crescimento econômico mundial, políticas que apoiam o crescimento e a 

competitividade industriais, bem como os avanços em tecnologia, logística e distribuição, 

promoveram essa globalização. A globalização de investimentos e mercados espalhou a 

indústria, recursos de capital, tecnologia e capacidade administrativa em todo o mundo e 

resultou em uma crescente população de empresas químicas multinacionais. 

As empresas químicas americanas e da Europa Ocidental cresceram em um ritmo 

particularmente rápido durante as décadas de 1980 e 1990. Até então, a maioria dos países em 

desenvolvimento possuía apenas produção química básica, doméstica e moderada. Portanto, 

eles eram mercados de exportação para as indústrias químicas dos países desenvolvidos e 

proporcionavam pouca ou nenhuma concorrência. Na década de 1990, no entanto, muitos países 

em desenvolvimento iniciaram programas ambiciosos para desenvolver indústrias químicas 



42 

competitivas globalmente, incluindo vários dos países recém-industrializados da Ásia 

(Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia) e muitas das maiores economias da América 

Latina (Argentina, Brasil, México e Venezuela). 

O negócio da Química é global, fabricantes de produtos químicos desenvolvem cadeias de 

suprimentos para produzir e vender produtos de forma eficiente. A tabela abaixo mostra as 

remessas globais de produto químico por região, mostrando o impacto financeiro dessas 

operações em todas as regiões do mundo. O Brasil pertencente a América Latina faz parte da 

quarta região mundial em valor de remessas globais, como pode ser visto no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3: Remessas Globais (2015 – 2018) 

Remessas globais de produtos químicos por região (em Bilhões de dólares) 

Região 2015 2016 2017 2018 
América do Norte 601,5 577,5 606,1 637,5 

América Latina 221,7 210,5 244,6 255,7 

Europa 645,3 636,9 689,8 740,6 

Antiga União Soviética 67,5 67,7 82,4 89,1 

África e Oriente Médio 141,8 137,1 142 149 

Ásia-Pacífico 2.105,3 2.078,5 2.049,4 2.210,9 

Total global 3.783,1 3.708,2 3.814,3 4.082,7 
Fonte: American Chemistry Council (2019) 

 

O Brasil é a principal indústria da América Latina, considerando todos os seus segmentos 

(produtos químicos industriais, produtos farmacêuticos, fertilizantes, higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos, defensivos agrícolas, sabões e detergentes, tintas, esmaltes e vernizes, 

fibras artificiais e sintéticas e outros). A indústria química brasileira teve, em 2019, um 

faturamento líquido estimado de US$ 118,2 bilhões. Só o faturamento líquido do segmento de 

produtos químicos industriais, atingiu em 2019 o valor estimado de US$ 53,4 bilhões, de acordo 

com a ABIQUIM (Associação brasileira da indústria química). 

Em termos de faturamento líquido, o quadro 4, a seguir, mostra que a indústria química 

brasileira é a sexta maior do mundo. A comparação tem como base o ano de 2019 e refere-se à 

indústria química como um todo. Perdemos para China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e 

Coreia do Sul.  
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Quadro 4: Faturamento Líquido da indústria química mundial em 2019. 

 

Fonte: ABIQUIM, 2019. 

 

Ainda de acordo com a ABIQUIM, em 2019, o Brasil exportou US$ 12,6 bilhões em 

produtos químicos e as importações de produtos químicos somaram US$ 44,1 bilhões. 

Portanto, o déficit na balança comercial brasileira de produtos químicos registrado no mesmo 

ano foi de US$ 31,5 bilhões. Há grande oportunidade de desenvolvimento de produtos, mas é 

fundamental que sejam competitivos para atuarem nesse mercado global. 

A inovação é um fator-chave da competitividade e crescimento econômico, está no 

cerne de produtos e serviços de valor agregado, processos de produção otimizados e melhores 

modelos de negócios. Para avaliação de empresas é muito importante o reconhecimento dos 

ativos intangíveis como marca ou imagem corporativa, patentes, relacionamento com clientes, 

bases de conhecimento entre outros.  

 Segundo o American Chemistry Council (2019), a pesquisa bem-sucedida no 

negócio da química exige esforço intensivo e grandes despesas, leva anos desde o momento 

em que um projeto é concebido até o momento em que o produto químico é trazido para o 

mercado. Um estudo de 2013 da McKinsey & Company descobriu que são necessários de dois 

a 19 anos para que um produto químico chegue ao mercado. Para cada projeto que obtém 

sucesso na sua aplicação pode haver até 100 falhas, portanto, os sucessos devem gerar lucros 

suficientes para proporcionar um retorno adequado do investimento total em P&D. 

 Para que haja maior número de inovações, lançamento de novos produtos químicos, 

processos melhores e desenvolvimento de tecnologias é importante que haja P&D efetivo no 
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país, seja dentro das empresas, em universidades e institutos de pesquisa. A produção 

científica de um país pode ser medida pelo seu número de pedidos de patente. O Brasil ainda 

tem um desempenho discreto quando comparado a outros países em relação a sua produção 

científica, como podemos ver na figura 6 abaixo: 

 

Figura 6: Pedidos de patentes equivalentes por origem em 2017. 

 

Fonte: World Intellectual Property Organization, 2018. 

  

 China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e EUA foram as cinco maiores fontes de 

pedidos de patentes em 2017. Esses números mostram o potencial de desenvolvimento 

científico que temos para desenvolver e que poderia alavancar o crescimento de indústrias 

intensivas em tecnologia, como a indústria química. 

 De acordo com o American Chemistry Council (2019), para produtos químicos, 

como especialidades, que têm maior valor agregado, o uso da proteção intelectual com 

patentes é importante para que a concorrência não possa copiar esses produtos, onde a 

inovação é crítica. As empresas químicas especializadas normalmente gastam 4-8% de suas 

receitas em P&D, essas inovações são impulsionadoras de crescimento para a maioria das 

empresas. 
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4 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho, 

descrevendo como ele foi classificado, conforme sua natureza e abordagem. 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Para Nielsen et al (2018) as pesquisas científicas podem ser classificadas de acordo com 

sua natureza, forma de abordagem, seus objetivos e seus procedimentos técnicos. O pesquisador 

deve avaliar qual a melhor classificação de acordo com os objetivos e às limitações do trabalho 

que está sendo desenvolvido. 

Com relação a sua natureza, a pesquisa pode ser de natureza básica ou aplicada. A 

pesquisa de natureza básica caracteriza-se por explorar um campo de conhecimento sem a 

preocupação de desenvolver aplicações imediatas para os conhecimentos desenvolvidos. Já a 

pesquisa de natureza aplicada tem o objetivo de utilizar os conhecimentos desenvolvidos na 

pesquisa básica para a resolução de problemas específicos, fazendo assim uma aplicação desses 

conhecimentos. (NIELSEN et al., 2018).  

Quanto à sua abordagem, as pesquisas podem ser classificadas como quantitativas e 

qualitativas ou aquelas de métodos mistos. Creswell (2010) classifica a abordagem qualitativa 

como a forma de explorar e compreender o significado que os indivíduos atribuem a uma 

determinada situação ou problema e a abordagem quantitativa, como uma forma de testar 

teorias objetivas examinando relações entre variáveis, podendo ser analisada por instrumentos 

para que os dados numéricos possam ser verificados por procedimentos estatísticos. Ainda 

segundo o autor, a abordagem de métodos mistos combina as formas quantitativas e formas 

qualitativas. 

Uma pesquisa também pode ser classificada de acordo com os seus objetivos. Para Gil 

(2010) e Nielsen et al (2018), as pesquisas são classificadas em três grupos distintos: 

exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória deve tornar o tema mais aprazível 

ao pesquisador, visando deixar o objeto de estudo mais explícito, sendo comumente utilizada 

em estudos de caso ou pesquisas bibliográficas. O mesmo autor complementa que a pesquisa 

descritiva tem como característica descrever uma determinada população ou fenômeno, 

estabelecendo relações entre as variáveis e usualmente se utiliza de técnicas padronizadas de 

coleta de dados como questionários e ou observação sistemática. O autor complementa que a 
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pesquisa explicativa busca identificar aspectos que determinam ou contribuem para um 

determinado fenômeno, sendo comumente utilizada em pesquisas de ciências naturais.  

Adicionalmente, uma pesquisa científica também é classificada quanto aos 

procedimentos técnicos utilizados. Nielsen et al (2018) destacam que numa pesquisa científica 

os procedimentos técnicos devem proporcionar o alcance dos objetivos propostos. Os 

procedimentos técnicos estão descritos abaixo: 

• Pesquisa bibliográfica: é elaborada com base em material científico já publicado, 

como livros, artigos, dissertações e teses. O objetivo dessa pesquisa é levantar e 

organizar o conhecimento disponível sobre o objeto da pesquisa. 

• Pesquisa Documental: é semelhante a pesquisa bibliográfica, sendo a natureza 

das fontes a principal diferença das duas. A documental lida com fontes que 

ainda não receberam tratamento científico como arquivos e relatórios. 

• Pesquisa Experimental: realizada em ambiente controlado pelo pesquisador, 

onde será estudado um objeto de pesquisa, sob o qual serão testadas variáveis, 

a fim de investigar seus efeitos sobre o objeto pesquisado. 

• Ex post facto: assemelha-se a uma pesquisa experimental, mas a diferença é 

que não há controle das variáveis, já que o fato ocorreu no passado, ou seja, as 

variáveis já interagiram e influenciaram o objeto da pesquisa em um momento 

anterior ao da pesquisa. 

• Levantamento ou Survey: utilizada para ter dados diretos sobre a opinião ou 

comportamento das pessoas em certa situação. 

• Grupo de Foco ou Focus Group: semelhante à pesquisa do tipo survey visando 

descobrir a opinião ou comportamento das pessoas em determinada situação, 

realizada normalmente com grupos aproximados de dez pessoas. 

• Pesquisa-ação: necessita do apoio de especialistas e praticantes do objeto do 

estudo. Com a colaboração e a negociação, pretende-se definir uma ação para 

resolver determinado problema. 

• Pesquisa participante: metodologia na qual o pesquisador assume determinado 

papel ativo para interagir com seus nvestigados.  

• Pesquisa etnográfica: objetiva descrever o modo de vida, hábitos, costumes e 

crenças de determinado grupo. 

• Grounded Theory: propõe teoria para fenômenos pouco estudados ou raros. 
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• Estudo de caso: esse é o procedimento técnico utilizado nessa pesquisa e será 

devidamente explicado no item seguinte. 

A partir dessa breve explicação sobre a tipologia das pesquisas científicas, segue 

figura 7 abaixo com destaque para a classificação deste trabalho. 

 

Figura 7: Tipologia das pesquisas científicas com destaque em amarelo para a 

classificação deste trabalho. 

 

Fonte: Nielsen et al, 2018, adaptado pela autora. 

 

Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa científica aplicada e qualitativa, 

com objetivos descritivos a serem abordados através de estudo de casos múltiplos.  

 

4.2 Estudo de Caso 

 

De acordo com Nielsen et al (2018), estudo de caso é um procedimento técnico cujo 

objetivo é estudar um ou poucos casos, para compreender determinado fenômeno ou realidade 

em detalhes. Assim, enfatiza-se a profundidade, renunciando-se à abrangência, nesse tipo de 

pesquisa. A profundidade da análise se dá, em geral, pela riqueza e pela triangulação de diversas 
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fontes sobre o mesmo objeto. Trabalhos científicos de administração, nos quais a pesquisa 

investiga “o como” ou “o porquê” de certa situação em determinada empresa ou empresas, por 

exemplo, geralmente utilizam o método de estudo de caso. 

Para Yin (2015), o estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais 

complexos. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e 

retenham uma perspectiva holística e do mundo real – como nos estudos dos ciclos individuais 

da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e 

administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e 

a maturação das indústrias. Pode-se considerar que o estudo de caso é uma investigação 

empírica que: 

• Investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 

claramente evidentes. 

• Enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados e, como resultado conta com múltiplas fontes de 

evidência, com os dados precisando convergir de maneira triangular e como outro 

resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para 

orientar a coleta e análise de dados. 

Para levantamento de dados foi feita consulta a fontes documentais, que é quando o 

pesquisador analisa documentos elaborados no âmbito de uma organização e passa a ter 

informações que o auxiliam na coleta de dados mediante observação ou entrevista (GIL, 2009). 

A análise e interpretação de dados nos estudos de caso é uma atividade complexa, pois não 

há consenso acerca dos procedimentos adotados. Em pesquisas como levantamentos, por 

exemplo, há possibilidade de definir com clareza os passos a serem seguidos no processo de 

análise. De modo geral, inicia-se com o estabelecimento de categorias analíticas, passando pela 

codificação, tabulação e análise estatística dos dados até se chegar à interpretação. Já nos 

estudos de caso, assim como na maioria das pesquisas qualitativas, a análise e interpretação é 

um processo que de certa forma se dá simultaneamente à sua coleta. A rigor, a análise se inicia 

com a primeira entrevista, a primeira observação e a primeira leitura de um documento. Cada 

insight, palpite, pressentimento ou hipótese emergente direciona a nova etapa do processo de 

coleta de dados, que vai conduzindo ao sucessivo refinamento ou reformulação das questões de 

pesquisa. Ao longo desse processo interativo é que o pesquisador vai construindo a análise e a 

interpretação dos resultados (GIL, 2009). 
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4.3 Unidades de análise 

 

De acordo com Yin (2015) ocorre a seleção das unidades de análise quando existe uma 

definição clara da questão de pesquisa. Visando atingir os objetivos do trabalho, as empresas 

estudadas são as unidades de análise deste trabalho, elas foram escolhidas de acordo com seu 

segmento de atuação e características similares, ou seja, são todas atuantes no segmento 

químico em formato B2B, possuem unidades industriais produtoras de químicos no Brasil, tem 

uma estrutura de P&D estabelecida, até 1.200 funcionários e faturamento anual entre 1 e 2 

bilhões de reais. Para preservação dos dados da empresa, elas serão chamadas de A, B e C. 

A primeira empresa estudada, denominada de A, é a maior produtora brasileira de 

especialidades químicas intermediárias de uso industrial para os segmentos de tintas, 

construção civil, vestuário e calçadista, agroquímica, cuidados pessoais e química industrial. 

Uma empresa de capital privado com sede em São Paulo que possui 500 funcionários.  

A segunda empresa estudada, denominada como B, é uma multinacional brasileira, líder 

no setor de especialidades químicas a base de nitrocelulose, uma companhia de capital privado. 

Atua, principalmente, nos segmentos de embalagens flexíveis, cosméticos, farmacêutico, 

madeira, repintura automotiva e couro. Também tem sede em São Paulo e possui 1000 

funcionários.  

A última empresa, denominada como C, a maior dentre o grupo, é uma indústria 

brasileira que fabrica intermediários químicos estirênicos, resinas termoplásticas e materiais 

plásticos transformados. Possui sede em São Paulo e tem 1000 funcionários. 

Todas as empresas atuam com P&D (pesquisa e desenvolvimento) para novos produtos 

químicos, são variadas as estruturas de equipe e a forma de conduzir os projetos de inovação, 

havendo, em todos os casos, formas de medir o resultado do desenvolvimento e comercialização 

desses novos produtos. 

Para uma visão mais abrangente do setor, também foi feita uma entrevista com um 

especialista em pesquisa e desenvolvimento em indústrias químicas, que tem longa experiência 

no setor e é o coordenador da comissão de tecnologia da ABIQUIM (Associação brasileiras da 

indústria química). 

As entrevistas foram feitas com representantes das empresas A, B e C, que foram 

identificados como profissionais adequados para obter as respostas necessárias a pesquisa, ou 

seja, os gestores e um pesquisador da área de pesquisa e desenvolvimento, além de um 

especialista em pesquisa e desenvolvimento no setor. No quadro 5, a seguir, tem-se o perfil dos 

entrevistados de cada empresa:  
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Quadro 5: Perfil dos entrevistados de cada empresa no estudo de caso e do especialista. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.4 Coleta de dados e Matriz de amarração 

 

Nas metodologias qualitativas, a entrevista é a principal técnica de coleta de dados 

(COOPER; SCHINDLER, 2014). Neste trabalho a coleta de dados foi realizada por meio de 

questionário semiestruturado, fundamentado no referencial teórico relacionado ao tema da 

pesquisa. As questões, ao serem respondidas, geram novas ideias para outras perguntas. Sendo 

assim, a entrevista semiestruturada favorece a explicação e a compreensão ampla do contexto, 

além da descrição dos fatos. As entrevistas foram feitas com representantes das empresas que 

atuam diretamente com inovação e P&D.  

Cooper e Schindler (2014) comentam sobre vantagens e limitações no uso da entrevista 

como instrumento de coleta de dados. As vantagens estão relacionadas ao potencial de 

aprofundamento das informações levantadas, e as desvantagens estão associadas à possibilidade 

do viés e da influência do pesquisador nas respostas. 

A matriz de amarração a seguir (Quadro 6) relaciona as questões de pesquisa, que são as 

perguntas utilizadas no questionário semiestruturado, com seu referencial teórico, objetivo 

geral, objetivos específicos e critério relacionado. 

Gerente de pesquisa, desenvolvimento e Inovação: Engenheiro químico, com
mais de trinta anos de experiência no setor químico, tendo atuado na área de
produção e area de desenvolvimento de produtos e processos e engenharia.

Pesquisador: Químico com cinco anos de atuação em pesquisa e
desenvolvimento.

Empresa B
Gerente de pesquisa, desenvolvimento e Inovação: Engenheiro, com vinte e
cinco anos de experiência no setor químico.

Empresa C
Coordenadora de tecnologia e desenvolvimento: Química e mestre em ciência
dos materiais, atuando há sete anos em pesquisa e desenvolvimento no setor
químico.

Especialista

Coordenador da comissão de tecnologia da ABIQUIM e gerente de
estratégia, inovação e desenvolvimento de negócios de uma empresa química:
Engenheiro químico, com mais de trinta anos de experiência no setor químico e 
em pesquisa & desenvolvimento. 

Perfil dos entrevistados

Empresa A
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Quadro 6: Matriz de amarração das questões de pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.5 Estratégia de análise de dados 

 

As entrevistas foram feitas com as empresas e com o especialista, foram gravadas, 

mediante consentimento dos entrevistados. Na sequência, os arquivos foram transcritos com a 

manutenção do anonimato das empresas, que foram identificadas por A, B e C. Para a análise 

dos dados foi usado o método de análise temática. 

         De acordo com Braun e Clarke (2006), as abordagens qualitativas são incrivelmente 

diversas, complexas e sutis e a análise temática deve ser vista como um método fundamental, 

visando identificar temas com significados comuns presentes nas respostas. As fases desse 

método estão descritas abaixo:  

Objetivo geral

Dimensões de Análise Objetivos específicos Referencial Teórico Questões 

Processo de inovação

(CLARK; WHEELWRIGHT, 
1993),   (CHRISTENSEN, 2003), 

(CHESBROUGH, 2005), (TERRA, 
2012) e (COOPER, 1999)

1.1 A empresa possui um processo de inovação 
estabelecido? Se sim, como é?

Tempo para o mercado
(COOPER; KLEINSCHIMIDT, 

1995) 

1.2  A empresa consegue desenvolver e lançar 
os novos produtos no tempo desejado, 

considerando demanda e mercado?

Ferramentas de inovação (D’ALVANO; HIDALGO, 2012) 

1.3 A empresa utiliza ferramentas de inovação 
para desenvolver novos produtos? Quais?

Metodologia

(COOPER et al,  2002), (KOTLER, 
2012), (ROZENFELD et al , 2006) e 

(OTTOSSON, 2002) 

1.4  Existe uma metodologia utilizada para os 
projetos de desenvolvimento de novos 

produtos estabelecida na empresa? Qual?

Estruturas

(ERNST; HOYER; RUBSAAMEN, 
2010)

1.5  Existem estruturas específicas de P&D e 
marketing para novos produtos? Como os 

profissionais estão organizados nessas áreas?

Relacionamento (DARAWONG, 2017)

1.6 Como é o relacionamento entre as áreas e as 
pessoas de P&D, marketing e as de interface 

crítica?

Marketing e Inovação (KOTLER, 2012) 

1.7 O Marketing participa do processo de 
Inovação? É importante?

Indicadores de Resultado 
de Inovação

2. Analisar os indicadores de 
resultado da inovação, para 

novos produtos, das empresas 
químicas no Brasil, 

participantes do estudo de caso;
(TERRA, 2012) e               

(ROZENFELD et al , 2006) 

2. 1 A empresa utiliza indicadores (Qualitativos 
e quantitativos) de resultado de inovação 
relacionados aos novos produtos? Quais?

Motivação

3. Avaliar a relação desses 
indicadores com o processo de 

inovação. (MATTAR; SANTOS, 2008)

3.1 Sua empresa considera importante 
desenvolver novos produtos? Por quê?

1. Identificar os componentes 
do processo de inovação das 
empresas químicas no Brasil, 

participantes do estudo de caso;

O objetivo do trabalho é analisar os processos de inovação para desenvolvimento de novos produtos e seus resultados 
financeiros, em empresas químicas, no Brasil.
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• Familiarização com os dados: onde é feita a primeira leitura dos dados e registro de 

ideias e notas para utilizar nas fases subsequentes, para codificação; 

• Codificação inicial: onde os dados que se destacam no contexto das respostas de cada 

entrevistado são codificados genericamente;  

• Procura por temas: os códigos levantados na primeira análise são agrupados em temas 

potenciais, conforme a relevância percebida;  

• Revisão dos temas: onde é gerado o mapa temático para a análise dos dados de acordo 

aos temas identificados;  

• Definição dos temas: é feita a descrição detalhada de cada tema conforme a essência do 

entendimento e aderência com a narrativa dos entrevistados;  

• Relatório: onde os temas são relacionados com a pergunta da pesquisa e com a literatura, 

para que por meio dos exemplos extraídos das entrevistas seja possível reportar os dados 

de forma coerente e objetiva.  

 

 

 

  



53 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com as entrevistas das três empresas 

estudadas sobre seus processos de inovação para desenvolvimento de novos produtos 

químicos, considerando as seguintes dimensões de análise: processo de inovação, tempo para 

o mercado, ferramentas de inovação, metodologia, estruturas, relacionamento, marketing e 

inovação, indicadores de resultado de inovação e motivação. Adicionalmente é apresentada 

uma tabela comparativa dos principais resultados de cada unidade de análise e também os 

resultados obtidos com a entrevista do especialista em pesquisa e desenvolvimento em 

indústrias químicas. 

 

5.1 Empresa A: maior produtora brasileira de especialidades químicas intermediárias 

de uso industrial. 

 

Foram realizadas duas entrevistas com a empresa A, ambas através de videoconferência, 

a primeira entrevista foi feita no dia 19/07/20 com o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, teve a duração de uma hora e 20 minutos e a segunda entrevista foi feita no dia 

26/08/20 com um pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento e teve a duração de 

uma hora. Nas entrevistas foram apresentadas as questões semiestruturadas e todo o diálogo 

foi gravado com a autorização dos entrevistados. 

 

5.1.1 Processo de Inovação 

 

Ambos os respondentes ao serem questionados sobre a existência de um processo de 

inovação estabelecido na empresa, disseram que sim, existe um processo de inovação 

estabelecido. Há uma equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação, composta por doze 

pessoas, que estão divididas em desenvolvimento de novos produtos (quatro pessoas) e 

desenvolvimento de processos (oito pessoas), porém há muita interação entre produtos e 

processos, com engenheiros de processos atuando nos projetos de novos produtos. Tem 

inciativas que são desenvolvidas internamente e outras com parcerias com universidades e 

institutos de pesquisa. Também utilizam investimentos externos oriundos da FINEP (Agência 

pública que financia a inovação) e Lei do Bem. O gerente dessa equipe de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação comentou que existe um processo que trata projeto a projeto, 

usando a metodologia Stage Gate®, dividindo o projeto em diversas fases, essas fases vão 
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apurando os números dos seus projetos e analisando em cada uma delas as viabilidades 

técnicas, econômicas, mercadológicas. A cada fase vai se aprofundando cada vez mais as 

análises para ser possível interromper o projeto um uma fase não muito adiantada da 

metodologia, com poucos investimentos. Já que reconhecer que, por algum motivo, o projeto 

não tem viabilidade, o quanto antes identificar isso, melhor. 

O pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento comentou que existem fases 

definidas no processo, desde o início do processo até o final, existem etapas intermediárias de 

avaliação onde esse projeto é revisado, avaliando todas as esferas, técnica, econômica etc. 

Com o objetivo de discutir a viabilidade e decidir se o projeto passa para a próxima fase. 

Considera que é uma metodologia muito utilizado por diversas empresas do setor e visa 

justamente reduzir o dispêndio de recursos em projetos que não seriam viáveis durante o seu 

desenvolvimento no processo de inovação. O processo se inicia com pistas de oportunidades 

de desenvolvimento de produto e melhorias de processo, que são avaliadas previamente, de 

forma não muito aprofundada, e se essas pistas tiverem bom potencial de ganhos financeiros 

ela é aprovada e se torna um projeto da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, 

passando por todas as fases que temos: ideação, desenvolvimento tecnológico, 

desenvolvimento de processo industrial, industrialização e comercialização, que é a última 

fase do processo. 

 

5.1.2 Tempo para o mercado 

 

É grande a importância de lançar novos produtos no tempo adequado para o mercado. Os 

entrevistados da empresa A concordam com isso e ao responderem se a sua empresa consegue 

desenvolver e lançar os novos produtos químicos no tempo desejado, considerando demanda e 

mercado disseram que: 

O gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação disse que estão sempre fazendo uma 

inovação para combater ameaças e poucas vezes é para gerar uma oportunidade de mercado. 

Ele considera que isso acontece pela vocação e tamanho da equipe, “estamos sempre fazendo 

um novo projeto para combater uma ameaça do mercado de substituição do nosso produto, seria 

interessante se percebêssemos os movimentos de mercado antes, para viabilizar os projetos”. 

Ele entende que não é uma questão de metodologia do processo de inovação porque tem 

projetos que andam mais rápido, outros mais devagar, isso depende, até mesmo, do líder do 

projeto dentro da equipe. O principal ponto é que se leva muito tempo para amadurecer 

necessidades e tomar decisões, por não ter uma visão clara do mercado. Citou um exemplo de 
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novo produto em desenvolvimento que teve sua aprovação para implementação postergada 

algumas vezes por dificuldade de entender a projeção de demanda do produto e assumir alguns 

riscos. Disse ainda que considerando a importância da empresa nesse negócio especificamente, 

onde são os maiores produtores nacionais, deveriam conseguir influenciar mais o mercado, 

porém acabam sendo seguidores. Adicionalmente faz um comentário importante relacionando 

o desenvolvimento de novos produtos e estratégia: 

“A metodologia que utilizamos é adequada? Sim. O que falta é um pouco antes, na hora de 

reconhecer as oportunidades, chamo de estratégia, mas tem muito a ver com inovação que é 

saber reconhecer as oportunidades e ameaças no tempo correto. Como seguidor no mercado, 

tudo é urgente. Você pode ter uma metodologia muito boa, mas se não tiver estratégia adequada, 

você estará fazendo certo os projetos errados. Estratégia é muito importante”. 

O pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento acredita que os projetos de 

desenvolvimento de novos produtos químicos passam por dificuldades em obter os recursos 

financeiros necessários para implementação no tempo ideal, por isso acabam atrasando e as 

vezes perdem oportunidades de mercado. Essa dificuldade em obter recursos financeiros passa 

por não ter muitas certezas de mercado. Às vezes, existe uma lacuna de informação para 

determinar se os projetos são viáveis, com um risco aceitável para a diretoria da empresa.  

 

5.1.3 Ferramentas de inovação 

 

O gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação considera que a empresa A utiliza 

poucas ferramentas de inovação para desenvolver novos produtos, entende que a equipe é 

pequena para usar ferramentas de inovação de forma mais estruturada, não tem ninguém 

dedicado na equipe a buscar e estabelecer ferramentas, nem nas outras áreas. Mas tem 

algumas iniciativas de pesquisadores e o que é usado eventualmente é Brainstorming, Design 

Thinking e Observatório Tecnológico. 

A fala do pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento também é alinhada com 

isso, comenta sobre o uso de Brainstorming, algumas vezes, durante reunião para levantamento 

de pistas e comitê de novos produtos. Citou uma iniciativa interna da empresa chamada Fábrica 

de Catalisadores, onde apresentam para as pessoas da equipe de pesquisa e desenvolvimento e 

de outras áreas de interface, ferramentas que existem e como elas podem ser úteis no processo 

de inovação, trazendo resultados positivos nas empresas que as utilizam.  

“A iniciativa Fábrica de Catalisadores foi concebida para ser uma reunião expositiva e 

colaborativa entre diversas áreas da empresa, não só da área de inovação, mas das áreas 



56 

comerciais, RH, produção, entre outras, para que todas essas áreas tenham contato com o 

assunto inovação, para que a gente consiga espalhar dentro da empresa o seu conceito, porque  

acreditamos que a inovação não é feita por uma área isolada, então para que as outras áreas 

também estejam engajadas neste processo e não simplesmente um setor, porque é o que não dá 

certo. Queremos espalhar esse conteúdo para as outras áreas, para que isso fomente neles o 

interesse de se engajar e participar dos projetos de inovação. Também como forma de 

conhecimento, capacitação. Nesses pontos discutimos desde o que é inovação, ferramentas e 

como outras empresas fazem. Não é só uma reunião expositiva, tem atividades práticas 

relacionado ao tema apresentado, para não ficar uma coisa chata, mas sim participativa. Como 

exemplo, fizemos uma dinâmica sobre Design Thinking, que usamos para dar nome a um novo 

produto e planejar seu lançamento (Produto real, que faz parte do pipeline de projetos em 

desenvolvimento)”. 

 

5.1.4 Metodologia para desenvolvimento de novos produtos químicos 

 

Como citado anteriormente, a empresa A utilizada a metodologia Stage Gate®, que tem 

cinco fases de desenvolvimento: ideação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de 

processo industrial, industrialização e comercialização, que é a última fase do processo. 

Importante considerar que produtos químicos tem requisitos de segurança importantes no seu 

desenvolvimento e usar a metodologia Stage Gate® favorece o cumprimento desses 

requisitos, já que eles devem ser cumpridos para que o projeto passe para a próxima fase. No 

quadro 7, a seguir, são descritos os itens avaliados em cada fase. 
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Quadro 7: Itens avaliados em cada fase da metodologia Stage Gate® da empresa A. 

Ideação 
Desenvolvimento 

Tecnológico 
Desenvolvimento de 
Processo Industrial 

Industrialização Comercialização 

Folha A3 Revisão da Folha A3 Revisão da Folha A3 Revisão da Folha A3 Revisão da Folha A3 

Requisitos de Entrada 
Cronograma detalhado 
da fase 

Cronograma detalhado 
da fase 

Cronograma detalhado 
da fase 

Validação dos ganhos 
financeiros 

Cronograma detalhado 
da fase 

Definição e descrição 
da solução técnica 
escolhida 

Projeto Conceitual Novas Instalações 
Validação do volume 
vendido 

Viabilidade Técnica 
Produção em escala 
piloto 

Projeto Básico 
Posto em marcha e 
produção de primeiros 
lotes 

Plano de Marketing 

Viabilidade Econômica 
Especificações e 
propriedades atingidas 

Projeto Detalhado 
Aceite do projeto pelo 
Solicitante 

Relatório Final 

Viabilidade de SSMA Testes de aplicações 
Procedimentos 
preliminares e Manual 
de Operação 

Validação do produto 
pelo cliente / mercado 

Validação para 
Encerramento do 
Projeto 

Viabilidade Legal 
Revisão Viabilidade 
Técnica 

Revisão Viabilidade 
Técnica 

Especificação 
comercial preliminar 

  

Viabilidade Comercial 
Revisão Viabilidade 
Econômica 

Revisão Viabilidade 
Econômica 

Procedimentos de 
produção e controle de 
qualidade 

Plano de Marketing 
Revisão Viabilidade 
SSMA 

Revisão Viabilidade 
SSMA 

Registros legais dos 
produtos e plantas 

Relatório Parcial 
Revisão Viabilidade 
Legal 

Revisão Viabilidade 
Legal 

Treinamento 
operacional 

Apresentação do 
projeto para análise 
crítica de mudança de 
Fase 

Revisão Viabilidade 
Comercial 

Revisão Viabilidade 
Comercial 

Revisão Viabilidade 
Econômica 

  

Plano de Marketing Plano de Marketing 
Revisão Viabilidade 
SSMA 

Viabilidade Cadeia de 
Suprimentos 

Revisão Viabilidade 
Cadeia de Suprimentos 

Revisão Viabilidade 
Legal 

Propriedade Intelectual Propriedade Intelectual 
Revisão Viabilidade 
Comercial 

Relatório Parcial Relatório Parcial Plano de Marketing 

Apresentação do 
projeto para análise 
crítica de mudança de 
Fase 

Apresentação do 
projeto para análise 
crítica de mudança de 
Fase 

Propriedade Intelectual 

  

  

Relatório Parcial 

Apresentação do 
projeto para análise 
crítica de mudança de 
Fase 

Fonte: Dados da empresa A. 

 

O item Folha A3 corresponde a um resumo de todas as informações do projeto (Objetivo, 

como obter o resultado final, cronograma resumido e indicadores). 
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O plano de marketing, item adicionado recentemente a metodologia e ainda sendo testado, 

foi criado por uma equipe multidisciplinar dentro da empresa, visando preencher lacunas dentro 

de processo e contém os seguintes itens: 

Ideação: qual a ideia? Porque é interessante para a empresa desenvolver esse produto? 

Premissas para a viabilidade econômica: volume potencial e preços possíveis de venda 

(concorrentes e importação). 

Posicionamento de produto e mercado – Qual o negócio? Qual o público-alvo? 

Pesquisa técnica sobre uso e aplicação. 

      Potencial de ganho qualitativo e quantitativo. 

      Avaliação de portfólio e risco de substituição. 

      Aspectos regulatórios. 

Desenvolvimento tecnológico: avaliação de desempenho de protótipo de laboratório e 

comparativos com os concorrentes: aplicação, embalagens e benefícios para clientes. 

Posicionamento de Preço: precificação, margem de contribuição esperada e análise da 

precificação em relação aos produtos concorrentes.  

Validação do protótipo em clientes ou parceiros (teste de desempenho, qualidade) e 

necessidade de ajustes. 

Valor percebido pelo cliente. 

Premissas para viabilidade econômica: revisão do volume potencial e preços possíveis de 

venda baseado nos concorrentes (importação, distribuidor, produtor nacional), considerando 

curto e longo prazo. 

Especificação do produto, prazo de validade e comparativo com concorrentes. 

FISPQ (ficha de informação de segurança do produto químico), ficha de emergência, rótulo, 

definição de embalagem. 

Mapeamento do mercado alvo (segmentos, clientes, concorrentes, atributos, identificação 

de necessidades e produtos substitutos e similares) e análise de tendência. 

Logística (fretes, necessidades específicas de transporte, embalagem, estocagem) 

Desenvolvimento de Process Industrial: plano de homologação com quais clientes, 

potencial de venda, substituição de venda ou adicional, cronograma de testes. 

Premissas da viabilidade econômica: volume potencial e/ou cenários e preços possíveis de 

venda baseado nos concorrentes (importação, distribuidor, produtor nacional) e/ou cenários, 

considerando curto e longo prazo. 

Cadastro de item/estrutura no ERP 

Planejamento do lançamento do produto e orçamento disponível para comunicação. 
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Nome comercial. 

Pré-marketing, material promocional para validar/homologar produto no cliente na fase de 

desenvolvimento, planejar a comunicação (cotação). 

Industrialização: execução do plano de homologação. 

Precificação com base no custo, desempenho e valor percebido. 

Atributos de valor a serem promovidos. 

Treinamento e alinhamento da equipe de vendas e assistência técnica. 

Revisão das premissas da viabilidade econômica.  

Pré-lançamento do produto: distribuição de amostras, folders, anúncios setoriais 

Canais de venda (venda direta, distribuição, revenda) – identificação e contato. 

Comercialização: lançamento do produto. 

Eventos, experiências, folders, anúncios setoriais. 

Avaliação pós-lançamento (cumpriu o plano feito, necessita de ajustes). 

O gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação gosta de usar essa metodologia, 

considera que ela é bem estruturada para conduzir os projetos de forma a reconhecer as ameaças 

e fatores que inviabilizam os projetos, além de oportunidades em cada etapa. Diz que é 

importante seguir o check list de processo (documento que contém todos os itens entregáveis 

do projeto em cada fase do desenvolvimento, que foi mostrado no quadro 4) e documentar 

adequadamente os projetos no site de projetos (um site tipo sharepoint customizado) para que 

a metodologia funcione bem. 

O pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento considera a metodologia eficiente, 

porque os investimentos do setor industrial são geralmente muito grandes, sendo assim ter uma 

metodologia que consegue fazer as avaliações adequadas antes de fazer o investimento, 

evitando investimentos que não tragam resultados, é importante, já que investimentos falhos 

seriam de ordens muito grandes. Cita ainda que a metodologia ajuda a evitar que a empresa 

tenha prejuízos desnecessários e que isso cause uma frustração na empresa sobre inovar, o que 

poderia fazer com que ela tivesse uma aversão a inovação e isso não é o que eles querem. 

 

5.1.5 Estruturas de P&D e Marketing 

 

Sobre estruturas específicas de P&D e marketing para novos produtos e como os 

profissionais estão organizados nessas áreas, o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação explica que a equipe de pesquisa e desenvolvimento está ligada diretamente a 

presidência e não existe uma área de marketing formal na empresa. As atividades relacionadas 
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a marketing estão dentro da área comercial, onde existem as unidades de negócio e uma área 

de inteligência de mercado. Diz que identificaram que as atividades de comercialização e 

homologação dos novos produtos foram consideradas frágeis porque os resultados previstos 

não estavam sendo atingidos. Houve uma inciativa de criação de um projeto interno de gestão 

com o objetivo de avaliar o processo de inovação e os itens relacionados a marketing de cada 

fase do processo, visando incrementá-los e estruturá-los adequadamente para que atendessem 

as necessidades da empresa, além de levar o conceito de marketing B2B e processo de inovação 

para as equipes de P&D e comerciais que atuam diretamente no desenvolvimento de novos 

produtos, inclusive com a intenção de aproximar e engajar essas equipes, o plano de marketing 

citado no item 5.1.4 foi criado nessa iniciativa. Considera que é muito importante ter marketing 

inserido no processo de inovação para novos produtos, gostaria que a sua área comercial 

brigasse mais pelos novos produtos ou ajudasse a matar mais rápido os projetos, quando é o 

caso: “Falta mais decisão, se envolver e assumir os riscos juntos”.  

Adicionalmente, ele considera positiva a independência de P&D, já que estão ligados 

diretamente à presidência, assim a área tem autonomia para tomar decisões, por outro lado, 

algumas vezes sente falta de um apoio comercial para defender os projetos: “Às vezes parece 

que é um projeto de PDI e não da empresa, se estou vendendo um projeto que vai trazer um 

ganho, com vendas de um novo produto, e não tenho suporte da área de vendas que não fala se 

vai vender ou não, fica difícil. É uma decisão difícil, mas tem que se posicionar, seja a favor ou 

contra.”  

O pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento diz não conhecer bem as atividades 

de marketing, reitera que não há essa área formal na empresa. Quando está trabalhando em 

projetos de desenvolvimento de novos produtos tem suporte da área comercial e inteligência de 

mercado para levantamento de dados, análise de viabilidade comercial, contato com clientes e 

homologação dos produtos, mas entende que falta uma atuação de marketing maior. 

 

5.1.6 Relacionamento entre P&D e as áreas de interface crítica 

 

O gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entende que existem muitas interfaces 

para a área de P&D, porém considera que as mais importantes e críticas são com a área 

comercial e área produtiva. Sobre a interface com a área comercial, diz que o relacionamento 

tem sido bom, cordial, porém falta participação mais decisiva nas tomadas de decisões, no nível 

gerencial, principalmente. No nível de colaboração entre pesquisadores e vendedores considera 

que está bem, tem melhorado e se tornado mais próximo e a equipe de P&D tem tido mais 
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contato com clientes. Comentou que identificaram um problema de relacionamento entre P&D 

e Comercial, há alguns anos, e passaram a trabalhar para melhorar isso, inclusive com o apoio 

do presidente da empresa. Ele entende que P&D não pode impor projetos para as outras áreas, 

tem que haver parceria, ser uma relação colaborativa, porque se a área cliente não comprar o 

projeto, ele não vai acontecer. Lembrou que a estrutura de PDI atual é recente, tem oito anos, 

ter estabelecido a área e metodologia adequada foi importante para efetivamente conseguir 

identificar e viabilizar projetos de novos produtos. Antes era desestruturado e tinham muita 

dificuldade em levar os projetos a implementação e, o mais grave, conseguir viabilizar bons 

projetos, com todas as análises necessárias.  

Como exemplo da necessidade de integrar ainda mais as áreas de P&D e Comercial, o 

gerente citou uma situação em que um novo produto foi desenvolvido direto pela área 

comercial. Foi uma mistura de produtos já existentes com um foco bastante comercial, porém, 

deveriam ter sido considerados no processo, para que todos os requisitos do desenvolvimento 

de projeto fossem cumpridos. Entende que não foram envolvidos porque a área comercial 

entendeu que era algo muito simples. 

Em acordo com o gerente, o pesquisador considera que estão em evolução, num crescimento 

de contato entre a área de P&D e Comercial, isso está refletindo positivamente nos projetos de 

desenvolvimento de novos produtos. Sobre as ações que foram tomadas para melhorar o 

relacionamento entre as áreas, lembra que tiveram workshops de integração, a iniciativa Fábrica 

de Catalisadores e também começaram a envolver os representantes das outras áreas logo na 

fase inicial do projeto e tem o comitê de Novos Produtos, quando as duas áreas (P&D e 

comercial discutem os projetos e tomam decisões importantes em conjunto). Ele ressaltou que 

o relacionamento de P&D com a área comercial e produtiva tem abordagens diferentes, com a 

produção é uma abordagem muito mais técnica, sobre o produto em si, processo químico, 

método de fabricação, como corrigir problemas etc. Já com o comercial existe uma preocupação 

maior com a viabilidade econômica e comercial do produto e menos com a parte técnica, 

conversam mais sobre contato com cliente, como colocar esse produto no mercado etc. “Vejo 

que não há dificuldade de comunicação entre pessoas, mas existe uma facilidade maior para 

conversar sobre os assuntos técnicos do que marketing, relacionamento com cliente, que é mais 

fora da nossa realidade do dia a dia.” Reforça que o contato com clientes é importante, porque 

o pesquisador pode ter mais ideias quando está no cliente, quando ele vê a necessidade do 

cliente de perto e acha muito importante porque, quando o contato não é direto, informações 

podem ser perder no caminho, além disso, como pesquisador considera motivador ver onde e 

como os produtos desenvolvidos estão sendo usados. 
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5.1.7 Marketing e Inovação 

 

       Os dois entrevistados concordam que a participação de marketing no processo de inovação 

para desenvolvimento de novos produtos é importante. O gerente de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação tem a expectativa de aumentar a participação de marketing no 

processo de inovação da empresa A. Eles têm trabalhado para isso, espera que consigam 

acelerar projetos e atividades que ainda demoram como homologação de novos produtos e ter 

maior influência nos clientes. Também enxerga a necessidade de criar cultura de inovação nas 

outras áreas, através da propaganda positiva de projetos implementados. 

      O pesquisador da equipe de pesquisa e desenvolvimento considera que ainda tem poucas 

ações de marketing no desenvolvimento de produto. Reitera que a empresa não tem uma área 

de marketing estabelecida, mas que tem o apoio de inteligência de mercado e da assistência 

técnica, tem acesso às informações de mercado necessárias, mas falta um acompanhamento 

mais frequente dos projetos por parte da área comercial, já que desenvolvimento conjunto é 

pouco, geralmente, são mais pontuais os contatos, a equipe de P&D fica mais responsável pelo 

desenvolvimento, pela gestão do projeto, por envolver as outras áreas. Em suas palavras: “Eu 

acredito que se é algo que eles (área comercial) identificaram um potencial, se interessaram, 

eles nos procuram. Por exemplo, se já tem uma visão comercial de algo que é viável, se tem 

algum cliente interessado, eles nos procuram. Agora quando é algo ainda inicial, pouco 

definido, acaba caindo um pouco no esquecimento, eles não procuram muito. Então se não 

insistirmos e falarmos sobre o projeto, que é viável, que tem potencial, acaba sendo esquecido”. 

 

5.1.8 Indicadores de resultado de inovação 

 

      A empresa A utiliza, como indicador quantitativo de resultado, a porcentagem da margem 

de contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos. Um produto é considerado novo 

por cinco anos, a partir do seu lançamento, e também são considerados novos produtos aqueles 

que tiveram alteração de formulação. A meta do indicador é ter 10% da margem de contribuição 

oriunda de novos produtos, nos últimos dois anos, essa meta foi cumprida. 

A empresa possui um segundo indicador de resultado financeiro de inovação relacionado a 

ganhos com melhorias de processo, além disso possui indicadores de processo de inovação 

relacionados a cumprimento de cronograma, atualização de documentos, geração de pistas para 

novos projetos, taxa de sucesso dos projetos e os indicadores econômicos são baseados em 

fluxo de caixa descontado. Indicadores de risco para o processo de inovação também foram 
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criados e avaliam os projetos direcionados a estratégia da empresa, os projetos interrompidos 

por fases da metodologia Stage Gate® e o retorno financeiro dos projetos implantados. 

O gerente lembra que a gestão da equipe e dos projetos de novos produtos e melhorias de 

processo é feita de forma conjunta, sendo assim, o único indicador que avalia especificamente 

os novos produtos é o indicador da porcentagem da margem de contribuição oriunda de novos 

produtos, quando questionado se vê alguma necessidade de separar a gestão de novos produtos 

e melhorias de processo, ele diz que não, porque os projetos e pesquisadores tem alto nível de 

interação, apesar de ter algumas particularidades como o cronograma de um novo produto, que 

é mais complicado de criar, porque envolve aspectos externos mais difíceis de controlar, como 

homologação dos produtos, sendo assim esse cronograma é menos assertivo, tem muito mais 

coisas que podem acontecer e ser mais difíceis de prever do que com projetos de processo. 

O pesquisador também não acha necessário separar as duas áreas e comentou sobre a 

importância do indicador de geração de novas pistas para projetos, ele entende que a geração 

de pistas para melhorias de processo é mais frequente porque tem diversas melhorias pequenas 

que podem ser feitas no processo, trazendo resultados significativos. Produto já é mais difícil 

porque é preciso partir de um portfólio e derivá-lo para outros produtos, não tem tantas opções 

como tem para processos, além de ser mais complexo desenvolver uma molécula, estabelecer 

um processo para sua produção, marketing e comercialização. Importante salientar a 

necessidade de alinhamento estratégico desses novos produtos, então existe uma certa restrição 

dos tipos de produtos que são interessantes para a empresa. Comenta ainda que se tivesse um 

processo de geração de ideias mais estabelecido na empresa, um brainstorming, design thinking 

ou outra metodologia, poderiam ter mais pistas e envolver mais outras áreas. Porém, a estrutura 

da equipe hoje não tem espaço para desenvolver mais pistas e projetos, reforça que se tivessem 

mais projetos com sucesso, poderia ser um incentivo para o crescimento da área de inovação. 

Adicionalmente, os indicadores são importantes para avaliar se os projetos estão trazendo 

os resultados esperados e também são utilizados para comparação com resultados de outras 

empresas (Benchmarking), além disso, o gerente salienta que os resultados dos projetos 

implantados são bem maiores que os custos da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, 

o que é importante para que a área continue existindo. 

 

5.1.9 Motivação para Inovação 

 

Ao ser questionado se a empresa A considera importante desenvolver novos produtos, o 

gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação disse que sim, considerando a principal 
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motivação desenvolver novos produtos voltados para os negócios existentes como forma de 

manter a empresa, combater ameaças e eventualmente aproveitar uma ou outra oportunidade 

de negócio. O desenvolvimento de novos produtos está muito direcionado para isso, ou seja, 

usar ativos e matérias-primas existentes, além de atender clientes. Esse direcionamento é 

adequado ao tamanho e estrutura da equipe, que sofreu redução nos últimos anos, devido ao 

contexto econômico. Diz que gostaria de ampliar um pouco as possibilidades e estratégias de 

inovação, que tem que ser o ponto de partida para atuação de P&D. 

O gerente também lembra que alguns projetos de inovação que não tiveram sucesso no 

passado diminuíram o apetite da empresa por iniciativas mais inovadoras, entende que a área 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação é importante para a empresa, mas em momentos de 

crise é vista como mais fraca e susceptível a cortes, apesar de mostrarem que trazem resultados, 

os cortes acontecem e se espera que os mesmos resultados continuem. Neste momento, tem 

projetos importantes a serem lançados, inclusive de novos produtos, que devem ter impacto 

significativo para a empresa e seus negócios. 

Por sua vez, o pesquisador da equipe da equipe de pesquisa e desenvolvimento também 

entende que a empresa considera importante desenvolver novos produtos até por terem uma 

área de inovação dedicada a desenvolvimento de novos produtos e processos, isso mostra que 

a empresa é preocupada com o futuro do seu portfólio, diz que, pensando no ciclo de vida dos 

produtos, sempre tem produtos no fim da vida, e precisam desenvolver novos para ocupar esses 

espaços, com melhor desempenho e competitividade. “Essa é a importância da inovação para 

que a empresa continue existindo para o mercado”. Do ponto de vista de estratégia, ele ressalta 

que existem restrições e direcionamentos para as buscas de pistas para novos produtos, não 

podem fazer altos investimentos e tendem a olhar mais para desenvolvimento vertical da sua 

cadeia de produtos, olhando o que já possuem de produtos intermediários e finais e tentando 

derivar isso. Algo completamente novo, o que significa um processo produtivo completamente 

diferente, um mercado em que não atuam e clientes que não conhecem, exigiria um 

investimento muito maior e também teria um risco muito mais alto, então não olham muito para 

essas oportunidades. Ainda que haja uma ou outra pista com essas características sendo 

avaliadas pela equipe, elas não são prioridade, do ponto de vista de recursos humanos e nem 

financeiro. 
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5.2 Empresa B: multinacional brasileira, líder no setor de especialidades químicas a 

base de nitrocelulose. 

 

Foi realizada uma entrevista com a empresa B, através de videoconferência, que foi 

feita no dia 03/09/20 com o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e teve a 

duração de uma hora e 15 minutos. Na entrevista foram apresentadas as questões 

semiestruturadas e todo o diálogo foi gravado com a autorização do entrevistado. 

 

5.2.1 Processo de Inovação 

 

Ao ser questionado sobre a existência de um processo de inovação estabelecido na empresa 

B, o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação disse que sim, tem um processo 

estabelecido e estão numa fase de reestruturação, porque identificaram a necessidade de uma 

área de novos negócios, que ajude a identificar e estruturar melhor as oportunidades, entende 

que gerar uma pista é gerar oportunidades através de problemas a serem resolvidos e não de 

ideias e soluções prontas, partindo de um problema, exploram as tecnologias e conhecimento 

disponíveis e, claro, focam nos problemas que acreditam ter competência para resolver e gerar 

valor. A reestruturação também se deve ao fato de que a empresa fez aquisições recentes de 

outras empresas, trazendo produtos e negócios diferentes para o portfólio, sendo assim P&D 

teve que incorporar esses novos desenvolvimentos e adquirir novas competências. A aquisição 

dessas empresas também ocorreu para trazer novos caminhos de inovação para a organização, 

ou avenidas de crescimento, como chamam. A equipe de P&D está dividida entre as linhas de 

negócio existentes na empresa, sendo assim tem nove pessoas atuando na linha de negócio 

especialidades, onde fazem desenvolvimentos internos e também externos, através de parcerias 

com universidades, institutos de pesquisa e start-ups. Em uma segunda linha de negócio tem 

mais sete pessoas atuando em P&D, somando então dezesseis pessoas. O gerente explica que a 

estrutura não é estática e vão organizando conforme o necessário para atender o fluxo de 

projetos do pipeline. 

A empresa B utiliza a metodologia Stage Gate®, porém o gerente diz que não é obrigatória 

a condução do projeto por fases, existe uma certa flexibilidade na metodologia a depender do 

investimento, tamanho do esforço e alinhamento. Os projetos de novos produtos ficam na área 

de P&D, já para melhorias de processo eles tem um time específico que fica fora da área de 

P&D. Também tem projetos relacionados a indústria 4.0 que são gerenciados pela engenharia 

das próprias fábricas. Possuem um escritório de projetos, onde uma pessoa cuida de possíveis 
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investimentos para P&D, interação com a FINEP (Agência pública que financia a inovação) e 

Lei do Bem. Ainda sobre o processo de inovação, estão em uma fase de ajuste para que ele 

possa ser usado para desenvolver novos produtos e também novos serviços para o cliente. 

 

5.2.2 Tempo para o mercado 

 

Sobre a empresa ter sucesso em desenvolver e lançar produtos no tempo desejado, 

considerando demanda e mercado, o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

considera que sim, principalmente para os projetos mais estratégicos, pensando em tempo. De 

um modo geral, conseguem dar agilidade para projetos de menor complexidade, para alguns 

projetos maiores fica um pouco mais difícil, mas tem se organizado para buscar atender os 

prazos desejados, não necessariamente a expectativa da direção/área comercial, mas um prazo 

adequado para não perder o tempo desse produto no mercado, entende que tem muito a fazer 

para melhorar nesse aspecto. 

 

5.2.3 Ferramentas de inovação 

 

O gerente diz que utilizam ferramentas de inovação, sempre de modo adaptado a suas 

necessidades. Cita a utilização de Design Thinking, pensando na construção da proposta de 

valor que querem entregar para um produto, capturando valor para a empresa, clientes e o 

mercado. Utilizam Roadmap de forma simplificada, pensando em encontrar o melhor 

caminho tecnológico para resolver determinado problema e usam um pouco de Brainstorming 

também. Portanto, existe o uso das ferramentas, mas não é de uma forma estruturada e formal, 

mas sim o seu conceito, porque não querem estar muito amarrados ao seu método, querem ter 

liberdade para usar, estabelece a ideia de ter uma caixa de ferramentas, que o responsável de 

projetos pode usar e misturar, conforme a necessidade. 

 

5.2.4 Metodologia para desenvolvimento de novos produtos químicos 

 

A empresa B utiliza Stage Gate®, porém, como já falado no item 5.2.1, de forma flexível. 

Há a geração de ideias, de diversas formas, internamente ou vindas dos clientes e do 

mercado. A empresa tem uma plataforma que capta ideias, seja de produto, serviço ou melhorias 

de processo, que vem dos próprios colaboradores. Depois de geradas essas ideias ou pistas e 
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avaliadas se elas estão alinhadas com a estratégia, há uma etapa de Ideação, quando a pista é 

explorada um pouco mais. São respondidas algumas perguntas como: qual é o problema? Qual 

a nossa capacidade para resolver? É um projeto em que poderemos ser competitivos no futuro? 

Tem que ter o mínimo de respostas e na precisão que exige esse momento. Na sequência, mas 

ainda em Ideação, conseguem ter uma ideia do esforço e impacto dessa oportunidade e passam 

para a criação do Business Case, onde são reunidas informações e feita uma validação para 

saber se faz sentido desenvolver alguma coisa ou não. Se o business case, for aprovado, se o 

novo produto faz sentido para organização, olhando estratégia, recurso, todo o contexto, o 

projeto vai para a etapa de desenvolvimento, onde está, inclusive o desenvolvimento industrial, 

levanta-se todos os requisitos, cenários, investimentos, tempo, faz-se validação de protótipo, 

avalia proposta de valor etc. Mais algumas perguntas são respondidas, como: esse produto 

entrega o valor que eu quero? O mercado vai remunerar dentro dos indicadores da empresa? 

Conseguimos produzir?  

A fase seguinte ao desenvolvimento é a implementação, que é a fase mais difícil e rigorosa 

do processo. Nessa fase o projeto tem que ser colocado na estrutura da organização, envolve 

muito mais pessoas e recursos, nessa fase já começou o processo de homologação do novo 

produto para alguns clientes. Feito isso tem a parte do lançamento e comercialização, quando o 

produto está pronto, a área comercial já está treinada, ou seja, sabendo qual o valor do produto 

e como vendê-lo, tem-se o aumento gradual de volumes e acompanhamento da evolução de 

venda do produto. 

Segundo o gerente, importante considerar que tudo isso não é necessariamente feito de 

forma sequencial, usa-se uma forma parecida com metodologia ágil, quando necessário, 

fazendo atividades em paralelo, isso depende do investimento, do tamanho do esforço e do 

alinhamento, que são mais importantes do que a padronização por fases do Stage Gate®. 

Reforça que existe um mínimo de itens entregáveis de cada etapa, para que não haja surpresas, 

mas tentam evitar burocracia desnecessária, quando é possível. Cada projeto tem um líder, que 

tem a competência de saber como gerenciar o projeto, precisa ter a habilidade de conversar com 

as áreas e partes interessadas, saber usar a metodologia de uma forma mais ágil, em blocos, 

validar e retomar. Quando há um investimento elevado ou é uma implementação que vai mudar 

de forma drástica a estrutura da empresa, faz-se uma aprovação de fases mais clássica, reunindo 

gerentes, diretores e, dependendo do valor, até o conselho. Sendo assim, tem-se dois 

direcionadores principais para o uso da metodologia – investimento necessário (importante 

respeitar a hierarquia de aprovação) e complexidade do projeto. Para que essa forma de trabalho 

funcione bem, precisam de líderes de projeto com competências e maturidade. Tem reuniões 
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mensais com a diretoria e com o CEO da empresa, chama-se reunião de inovação, onde falam 

sobre o pipeline de projetos, essa reunião ajuda a conduzir os projetos de forma mais flexível. 

Na etapa de desenvolvimento, já começa a haver uma interação grande com os engenheiros 

das plantas. Muitas vezes, o químico de P&D atua junto com esse engenheiro na escala piloto 

do produto, se houver sucesso, passa-se para industrialização, que pode ser feita com recursos 

humanos internos ou contratados, mas P&D é parte do processo. O gerente de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação explica que quando o projeto sai da fase de ideação é o momento 

de levantar os recursos que serão necessários para desenvolver o projeto, sendo assim o início 

do desenvolvimento é mais energia do P&D, marketing e comercial. Depois que o protótipo é 

feito e validado, tem-se mais energia de engenharia, produção, logística, SSMA, enfim os outros 

processos vão sendo acoplados. Para que o fluxo aconteça, no decorrer das reuniões, tudo 

precisa estar alinhado, ou seja, foco em comunicação, que é muito importante. 

O gerente comenta que a empresa trabalha com quatro grandes processos, um deles é o 

desenvolvimento de novos produtos, isso mostra a sua importância: “Uma coisa que brigamos 

muito é que toda área tem que ter prontidão para fazer a coisa acontecer. As áreas precisam ter 

recursos para avaliar/trabalhar em coisas novas, não só fazer o dia a dia. É uma empresa que 

tem o mandato de crescer, nesse crescimento tem o inorgânico, mas tem o orgânico, ou seja, no 

planejamento estratégico está dado que vamos crescer uma determinada porcentagem de forma 

orgânica, ou seja, com desenvolvimento de produtos e serviços”. Ou seja, se a empresa quer 

desenvolver e ter novos produtos precisa ter uma estrutura que o faça. 

 Outro ponto importante colocado pelo gerente, é que o P&D tem que estar, principalmente, 

na fase de desenvolvimento, para fazer o protótipo e trazer o conhecimento da tecnologia, 

Porém, muitas vezes, esse químico de P&D não é a melhor pessoa para conduzir o projeto, ou 

seja, transformar uma pista e conduzi-la até o lançamento do produto. Ele entende que o líder 

pode ser qualquer pessoa de P&D, marketing ou de outras áreas, desde que tenha foco em 

desenvolvimento de projetos de inovação e que tenha a competência e ferramentas para 

conduzir o projeto, resumindo, tem que ter habilidade, clareza, comunicação, saber simplificar 

as coisas, conhecer as áreas e ter bastante treinamento. 

 Entrando um pouco mais nos detalhes das atividades, o business case é feito na Ideação, 

mas ao longo do desenvolvimento do projeto, em outras fases, suas premissas vão sendo 

validadas e a precisão dos números melhorada. Dentro do business case também está a proposta 

de valor e quais as tecnologias necessárias para esse desenvolvimento. Existe um check list de 

atividades definido e uma pessoa cobra o cumprimento desse check list. Algumas vezes não é 

possível fazer todas as atividades quando o projeto está em andamento, nesses casos, depois do 
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lançamento, a líder volta e finaliza a documentação e lições aprendidas. A documentação é 

importante, mas não pode barrar o projeto, ele diz que “no final de tudo o que você quer é 

atender uma necessidade do mercado, da maneira mais fácil e mais rápida possível”. Evidente 

que há um mínimo de coisas que todo projeto precisa ter, lembrando que se trata de produtos 

químicos com requisitos de segurança fundamentais no seu desenvolvimento. Por exemplo, 

tem-se uma análise de risco que avalia qual é o risco/impacto de cada atividade. 

 

5.2.5 Estruturas de P&D e Marketing 

 

Sobre as estruturas de P&D e marketing na empresa B, o gerente de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação pontua que para cada unidade de negócio da empresa existe uma 

área comercial, uma área técnica e uma área de marketing. Essas áreas/pessoas interagem com 

o produto/mercado desde a fase de Ideação dos projetos e para elaboração do Business Case 

entra também a área de Novos Negócios. Entende que o processo de desenvolvimento de 

produto é feito com muito alinhamento, comunicação e conexão com todas as áreas, por isso é 

importante ter o líder adequado, que consegue fazer esse alinhamento com todos. Ele cita que 

“comunicação é muito o entendimento de tudo com todas as áreas, para não ter surpresas. Por 

exemplo, estamos na etapa de desenvolvimento de um projeto e o comercial não está sabendo 

disso ou aquilo”. Muitas vezes o pesquisador químico não é a melhor pessoa para ser o líder 

do projeto, ele pode ser o líder daquela fase de desenvolvimento, mas para tocar o projeto na 

horizontal tem que ter outras habilidades. O que não é uma regra, um dos seus principais 

projetos hoje está sendo liderado por um químico, com um perfil extremamente técnico. O 

gerente comenta que, tradicionalmente, nas indústrias químicas, o químico tinha que estar 

desenvolvendo o produto, gerenciando o projeto, conversando com as outras áreas e 

normalmente, ter as características para fazer tudo isso de forma eficiente, é raro. Por isso 

estão aprendendo a mudar e uma coisa que ajuda é ter um P&D mais enxuto, ter menos 

pesquisa dentro da empresa para poder colocar mais pessoas que ajudam o projeto a fluir. Ele 

considera que não há uma fórmula fixa para a liderança dos projetos, dependendo de como 

estiver o pipeline e as estruturas na empresa, podem mudar, flexibilidade é sempre a palavra. 

“Acho que essa leitura um gestor de inovação tem que ter, saber adaptar o processo ao 

contexto da organização”. 
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5.2.6 Relacionamento entre P&D e as áreas de interface crítica 

 

Ao ser questionado sobre o relacionamento entre P&D e as áreas de interface crítica, o 

gerente comenta que tem problemas sim e que o desafio é identificar quem comprou ou não a 

ideia do projeto e o porquê. Lembrando que nessas situações o alinhamento com a diretoria é 

muito importante, sendo assim, logo na ideação o projeto já é apresentado para a diretoria, se 

eles comprarem a ideia fica muito mais fácil interagir com as demais áreas de interface. 

Para alinhamento, também fazem uma reunião mensal, onde exploram o pipeline e os 

projetos. Além disso, todas as pessoas da organização têm nas suas metas individuais algo 

relacionado a novos produtos, sendo assim todos têm o dever e a prontidão de fazer a sua 

parte e, claro por ser parte da meta, os resultados dos novos produtos influenciam o bônus de 

todos. O gerente também comenta que gosta do entendimento de que novos produtos geram 

novas operações, aumentando a complexidade, aumentam as oportunidades para as pessoas, 

além do retorno financeiro, não é só mais uma obrigação no dia-a-dia dos colaboradores. Não 

trabalham apontando o dedo para as áreas que não estejam entregando o necessário dentro do 

processo de inovação, mas querem mostrar para a organização as áreas em que está faltando 

algum tipo de recurso, o que é parte da gestão do pipeline de projetos, reorganizar recursos, 

reduzir projetos e definir prioridades. Sempre importante lembrar que objetivo final é o 

cliente, ou seja, entregar valor para ele, qualquer área da empresa tem que estar preocupada 

com o cliente lá na frente. Outro ponto fundamental para o processo fluir é a cultura de 

inovação. Ele ainda diz: “como garantir essa fluidez é o que temos que estar sempre 

perguntando. Trabalhamos para tornar essa questão mais objetiva e menos subjetiva, gerando 

menos conflito pessoal. Tentamos ser cuidadosos, ter empatia e entender as outras áreas”. 

 

5.2.7 Marketing e Inovação 

 

O representante da empresa B foi categórico ao falar sobre a importância do Marketing para 

a Inovação, considera que Marketing é o principal parceiro para entender as grandes tendências 

de mercado, como os produtos da empresa podem entrar nessas tendências e saber em quais 

mercados poderiam estar e não estão. Além disso, eles são os principais responsáveis pela 

entrada de ideias e oportunidades no pipeline, ao longo das fases do projeto, trazem os números 

do negócio, tem papel fundamental na validação da proposta de valor e na implementação e 

lançamento do novo produto. Considera que se não tiverem Marketing e a área de novos 
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negócios engajada em inovação, não conseguiriam ter novos produtos de sucesso, o marketing 

ajuda a fazer com que toda a companhia esteja centrada no cliente. 

 

 

5.2.8 Indicadores de resultado de inovação 

 

A empresa B tem como principal indicador de resultado de inovação para novos produtos, 

a porcentagem da margem de contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos, 

consideram um novo produto por cinco anos a partir do seu lançamento. Trabalham com uma 

meta de 8 a 12%, a depender da disposição da empresa para investimentos. Usam também a 

porcentagem do faturamento da empresa oriunda de novos produtos. 

 O gerente comenta que briga muito por isso, que para ter esse nível de resultado precisa 

haver investimento em inovação. Se a entrada de ideias e investimento para o pipeline é 

diminuída, nos primeiros anos talvez os resultados se mantenham, mas no futuro isso não vai 

acontecer, os resultados vão cair. A empresa tem atendido a sua meta para esse indicador, para 

isso foi importante fazer algumas aquisições, entrar em novos mercados e poder desenvolver 

novos produtos.  

Possuem também outros indicadores, como geração de pistas/ideias, indicadores baseados 

no Business Case, os indicadores econômicos são baseados em fluxo de caixa descontado, 

alguns indicadores de processo como cumprimento de cronograma e taxa de sucesso dos 

projetos (sabem que uma porcentagem de projetos não será implantada, faz parte do processo). 

 

5.2.9 Motivação para inovação 

 

No último ponto de questionamento, o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação entende que a empresa B considera importante desenvolver novos produtos. Isso pode 

ser evidenciado no planejamento estratégico da empresa, onde é definido um mapa, com sete 

pilares e um dos pilares é cultura de inovação, dentro desse pilar estão planejados os novos 

produtos e isso é comunicado para toda a organização. Outro ponto de evidência é que existe 

uma meta estabelecida de crescimento para os próximos cinco anos para a empresa, dentro 

desse crescimento uma parte significativa é por novos produtos e novos modelos de negócio. 

Existem também as metas individuais e uma delas é sempre relacionada a inovação. Todas essas 
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metas estão relacionadas, visando atingir os objetivos da companhia, com engajamento em 

todas as áreas. 

 

5.3 Empresa C: indústria brasileira que fabrica intermediários químicos estirênicos, 

resinas termoplásticas e materiais plásticos transformados. 

 

Foi realizada uma entrevista com a empresa C, através de videoconferência, que foi 

feita no dia 18/09/20 com a coordenadora de Tecnologia e Desenvolvimento e teve a duração 

de uma hora e dez minutos. Na entrevista foram apresentadas as questões semiestruturadas e 

todo o diálogo foi gravado com a autorização da entrevistada. 

 

5.3.1 Processo de inovação  

 

Ao ser questionada sobre a existência de um processo de inovação estabelecido na 

empresa C, a coordenadora de Tecnologia e Desenvolvimento, como eles chama a área de 

P&D, disse que sim, tem um processo estabelecido, mas estão passando por uma 

reestruturação. Uma das unidades de negócio da empresa possuía P&D mais estruturado e 

outras nem tanto, identificavam um produto no mercado e tentavam criar internamente com a 

equipe de controle de qualidade e assistência técnica. Nesse ano decidiram integrar as áreas e 

criar uma área de P&D corporativa, com um orçamento para desenvolvimento dos projetos e 

seleção de ideias criteriosa. Essa integração vai envolver a planta industrial que fica no sul e 

duas plantas que ficam no norte do país, uma dessas plantas nunca desenvolveu produtos. 

Compraram uma tecnologia e seguiram com esses mesmos produtos, fazendo pequenas 

melhorias de processo e produtividade. Já na planta do Sul possuem um centro de tecnologia, 

uma equipe e toda a estrutura pra P&D. Neste momento de reestruturação a metodologia de 

gestão de projetos não está sendo aplicada, mas usavam Stage Gate® e pretendem voltar a 

utilizar. Fazem monitoramento de mercado e propriedade intelectual e também tem projetos 

em parceria com universidades e instituições de pesquisa, inclusive institutos internacionais, 

porque para uma determinada tecnologia que eles trabalham, não encontraram nenhum 

instituto de pesquisa no Brasil capacitado para desenvolver projetos, possuem projetos 

externos em parceria com institutos no México e na Espanha, já possuem experiência na 

condução desses projetos de parceria internacionais e costumam obter bons resultados. 
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       A coordenadora comentou sobre um projeto de sustentabilidade que fazem através de 

inovação aberta para viabilizar o uso de parte de polímero reciclado no processo produtivo. 

       Também fazem uso de incentivos fiscais como Lei do Bem e específicos da zona franca 

de Manaus, inclusive esse incentivo tem contrapartidas muito interessantes relacionadas a 

investimento em P&D e até publicação científica na região. 

       A coordenadora entende que faz falta ter metodologia estruturada para organizar melhor 

os recursos, definir prioridades e gerir os projetos. A reestruturação também está acontecendo 

porque a equipe passou os últimos três anos desenvolvendo produtos específicos para uma 

tecnologia que foi adquirida pela empresa, em 2017. Porém, perceberam que estavam 

deixando oportunidades importantes de lado, com isso, houve a saída do gerente de tecnologia 

e desenvolvimento e a coordenadora assumiu a área com a missão de reestruturação, inclusive 

toda a equipe fez curso de gerenciamentos de projetos. 

       A equipe possui químico, engenheiros e técnicos de laboratório, totalizando dez pessoas, 

nas plantas do Sul e Norte, a coordenadora é responsável pela equipe de desenvolvimento de 

todas essas plantas. Faz parte da equipe também os assistentes técnicos e todos são 

responsáveis por desenvolver os novos produtos e fazer otimizações de processo para fábrica, 

principalmente redução de custo e teste de formulações alternativas, que era onde estavam 

mais focados, mas agora querem trabalhar mais em novas formulações. Ela ressalta que a 

empresa tem uma área de engenharia de processos, que deveria fazer as melhorias de 

processo, porém eles acabam atuando em outras áreas e isso fica para P&D.  

 

5.3.2 Tempo para o mercado 

 

       Sobre a empresa C ter sucesso em desenvolver e lançar produtos no tempo desejado, 

considerando demanda e mercado, a coordenadora de Tecnologia e Desenvolvimento considera 

que não, estão atrasados. Isso foi um dos motivadores da reestruturação, a empresa entendeu 

que não estava conseguindo desenvolver produtos e obter os resultados esperados. Não 

pretendem mais direcionar a equipe para apenas uma linha de negócios, querem ampliar o P&D 

para todo o seu portfólio de produtos e tecnologia. Agora estão sendo cobrados, inclusive, para 

ter velocidade no lançamento de produtos. Ela também avalia que falta na equipe alguém focado 

com olhar externo, para o mercado, em trazer coisas novas, porque o perfil da equipe é muito 

interno, olhando para dentro, para as tecnologias que a empresa tem, trabalhar em redução de 

custo e produtividade, por exemplo. 
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5.3.3 Ferramentas de inovação 

 

      A coordenadora de tecnologia e desenvolvimento, ao ser questionada se a empresa C utiliza 

alguma ferramenta de inovação, disse que sim, utilizam observatório tecnológico para 

monitoramento de patentes e Brainstorming. Inclusive, como as outras empresas, utilizam essas 

ferramentas de forma adaptada às suas necessidades.   

 

5.3.4 Metodologia para desenvolvimento de novos produtos químicos 

 

Como falado no item 5.3.1, a empresa C utilizava a metodologia Stage Gate®, mas deixou 

de segui-la por um tempo e agora passa por uma reestruturação geral, onde umas das mudanças 

será voltar a utilizar a metodologia. Na situação atual dividem os projetos em horizontes, onde 

horizonte três seria um desenvolvimento que não tem uma tecnologia estabelecida ainda ou não 

tem mercado (neste caso, eles só fazem um monitoramento tecnológico, porque não tem 

orçamento para projetos onde não há um mercado para uma determinada tecnologia/produto), 

horizonte dois onde já existe uma tecnologia disponível, mas eles não a possuem e horizonte 

um que é desenvolver um produto ou aplicação, que já conhecem e são capazes de fazer e 

atender aquele mercado existente. O foco é trabalhar com projetos que já tem mercado no Brasil 

ou exportação garantida. 

As ideias para novos projetos podem vir da própria equipe, eles têm assistentes técnicos em 

contato direto com clientes ou da área comercial, onde eles obtêm as informações de mercado 

desde o início do projeto, principalmente custo de matérias-primas, que é a primeira coisa a ser 

verificada para novas formulações, também avaliam se vai ter margem suficiente e mercado, se 

estiver adequado, seguem com o desenvolvimento.  

No momento estão usando um sistema interno, um software que acompanha projetos, mas 

não estão monitorando os projetos por fases, a ideia é que voltem a ter esse acompanhamento 

dentro da equipe. 

 

5.3.5 Estruturas de P&D e Marketing 

 

Na empresa C a área de P&D, que eles chamam de Tecnologia e Desenvolvimento, 

responde para o diretor de operações e comercial e a empresa não tem uma área formal de 

marketing. Dentro da área comercial, cada unidade de negócio tem um gerente comercial e tem 
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uma área de planejamento comercial e matérias-primas, que tem a função de marketing 

também. Essa área, anteriormente, chamava-se marketing e inteligência de mercado.  

A coordenadora de Tecnologia e Desenvolvimento vê como vantagem estar na mesma 

estrutura corporativa da área comercial, porque assim estão sempre atentos ao que está 

acontecendo no mercado, por outro lado, quando levam um produto para a área industrial é 

difícil conseguir espaço para fazer um teste industrial e ter alguma flexibilidade ou investir em 

algum equipamento específico. 

Em conjunto com a área comercial tem um comitê de produto trimestral e também fazem 

uma reunião mensal de ameaças e oportunidades, onde promovem uma interação entre os 

gerentes das diferentes linhas de negócio porque eles podem ver oportunidades de intersecção 

entre seus diferentes produtos e mercados. O comitê de produto é mais usado para trazer 

reclamação de produto e tem a participação da área comercial, industrial, logística entre outras 

áreas, no final eles apresentam também alguns projetos em desenvolvimento. Na empresa C 

existe uma quantidade grande de reclamação de cliente para produto final e, às vezes, elas se 

tornam demandas de P&D, principalmente no caso de reclamações reincidentes em que a causa 

do problema no cliente não foi encontrada. Essa atuação no pós-venda demanda muito tempo 

de P&D. Em alguns casos é necessário contratar centros de pesquisa externos para resolver o 

problema, pois são questões complicadas e de difícil identificação da causa no processo 

produtivo. Toda a parte de investigação de reclamação de clientes é feita pelo P&D, já que os 

assistentes técnicos fazem parte da equipe, a coordenadora considera uma vantagem ter a 

assistência técnica, porque sabem o que está acontecendo no cliente, mas tem a desvantagem 

de se responsabilizar pela investigação das reclamações, que acaba tomando muito tempo e são 

atividades que não vão trazer resultados de inovação, mas sim evitar perdas. 

 

5.3.6 Relacionamento entre P&D e as áreas de interface crítica 

 

A coordenadora de tecnologia e desenvolvimento explica que sua equipe atua muito com a 

área comercial trazendo ideias, eles têm momentos mensais para discutir oportunidades e 

ameaças do mercado, onde tentam interpretar os sinais dos clientes, trazer para a realidade deles 

e ver o que podem fazer. Sobre a relação e problemas com a área comercial, ela lembra de um 

caso, que considera clássico, quando desenvolveram um tipo de resina transparente, que era 

uma tendência de mercado, já havia produto similar na Europa, desenvolveram e patentearam 

no Brasil, fizeram marketing intenso, porém atingiram uma fatia de mercado bem pequena e as 

vendas do produto foram ruins. A coordenadora entende que, apesar do produto ser bastante 
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tecnológico e uma tendência de mercado, eles não conversaram corretamente com o mercado e 

não fizeram a sua leitura correta, também não alinharam uma margem adequada para promover 

o produto e não acompanharam a curva de produtos. O resultado foi que o novo produto só não 

saiu de linha porque ainda o consideram como um diferencial para o portfólio, como ela mesmo 

diz: “É mais um produto para a imagem da companhia porque não é um produto de resultado e 

a partir dessas dificuldades queremos nos aproximar cada vez mais da área comercial e 

marketing porque se não vendermos o produto para o comercial, não fazer junto com eles o seu 

desenvolvimento, não teremos sucesso. Se você não vender para o seu cliente interno, você não 

vende para o externo”. 

Como a equipe de tecnologia e desenvolvimento está na mesma estrutura corporativa da 

diretoria comercial, a relação é um pouco mais fácil e próxima no dia-a-dia, já que eles atendem 

o pós-venda (parte de assistência técnica), entregam soluções e produtos novos. Aprenderam 

que o caminho comercial é muito fácil se conseguirem vender a ideia para eles antes, já no 

início do desenvolvimento. Uma demanda comum que recebem da área comercial, 

principalmente planejamento, é teste de contratipos de matérias-primas para encontrar 

alternativas mais baratas, ou resolver problemas de importação de insumos, para isso é 

necessário testes e alterações de formulações dos produtos existentes. 

O mais crítico para eles é a interface industrial, porque precisam de espaço na programação 

de produção para realização de testes industriais e é muito difícil negociar isso. Com a área de 

planejamento também tem alguma dificuldade de relacionamento por conta das reclamações de 

clientes. Também tem interface com a área fiscal, por conta dos incentivos de P&D, precisam 

entregar relatórios dos desenvolvimentos/investimentos para eles, então é uma interface de 

cobrança, onde são muito demandados.  

 

5.3.7 Marketing e Inovação 

 

     Sobre a participação do marketing no processo de inovação, a coordenadora de tecnologia e 

desenvolvimento da empresa C considera muito importante. Ela reitera que não tem essa área 

formal de marketing na empresa, mas utilizam muito o entendimento das informações dos 

clientes que são trazidas pela área comercial e traduzem isso para o que vão desenvolver. Ela 

lembra que, no passado, já tiveram uma área de marketing, porém, durante uma fusão essa área 

foi extinta, ela avalia que trabalham no limite, com um entendimento comercial de que a decisão 
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de compra do cliente vai ser feita pelo que for vantagem comercial e financeira, ainda mais 

sendo commoditties, os produtos que vendem. 

      Para atribuir maior valor para os produtos, tiveram um projeto de sustentabilidade para a 

produção de um produto usando parte de material pós-consumo no processo produtivo, que era 

uma demanda de mercado para eles. Foi um projeto grande, que demandou grande estruturação 

de logística reversa para recuperar o material, além do desenvolvimento tecnológico para sua 

incorporação no processo produtivo. Quando levaram esse produto para os clientes, que, claro, 

teve um custo adicional, que foi incorporado ao produto, não conseguiram obter os resultados 

de venda desejados. A conclusão que chegaram é que os clientes não querem pagar mais para 

ter um produto renovável, os clientes têm metas relacionadas a sustentabilidade, mas não tem 

orçamento para isso. Sendo assim, esse novo produto ficou no portfólio, apenas porque é 

interessante para a imagem da empresa, já que mesmo vendendo o produto sem margem de 

contribuição, não conseguiram obter resultados satisfatórios, diz que no próximo semestre irão 

trabalhar para reduzir o custo do material pós-consumo e aumentar a escala de produção para 

tentar reduzir o custo de produção e viabilizar esse produto. Esse direcionamento de produto 

competitivo é muito forte, uma parte do tempo da equipe é sempre dedicada a redução de custo, 

porque com isso conseguem mostrar resultados para companhia ao longo do ano, já que os 

novos produtos têm uma curva de aceite do mercado e, às vezes, demoram para obter resultados 

financeiros. 

 

5.3.8 Indicadores de resultado de inovação 

 

       A empresa C utilizava um indicador de resultado financeiro de inovação para novos 

produtos, mas, em 2017, por conta da necessidade de focar os esforços da equipe de tecnologia 

e desenvolvimento no uso de uma tecnologia recém-adquirida, onde todos os produtos 

desenvolvidos, a partir dela, seriam novos e por não estarem lançando novos produtos em outra 

área de negócio, decidiram por não monitorar esse indicador, já que haveria uma certa confusão 

a não alinhamento entre as informações. O indicador que era utilizado considerava um novo 

produto por cinco anos, a partir do seu lançamento, e media o faturamento de novos produtos 

por faturamento total da empresa. A coordenadora da equipe diz que, com a nova reestruturação 

da área, pretendem voltar a monitorar esse indicador, a partir do próximo ano, mas querem 

medir por segmento de negócio da empresa, porque os produtos de cada segmento são muito 

diferentes, bem como as oportunidades para novos lançamentos. 
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       Sobre o uso de outros indicadores para o processo de inovação, a empresa C não utiliza, 

mas pretende apresentar esse ano um indicador de ganhos com melhorias de processo (redução 

de custo), que ainda está em desenvolvimento. Possuem um indicador de assistência técnica, de 

reclamação de produto e tempo de resposta para clientes, que também são monitorados por eles, 

já que os assistentes técnicos fazem parte da equipe de tecnologia e desenvolvimento. 

 

5.3.9 Motivação para inovação 

 

       A coordenadora da equipe de tecnologia e desenvolvimento ao ser questionada se a 

empresa C considera importante desenvolver novos produtos, disse que sim, consideram. 

Apesar de não ser possível desenvolver novos produtos para todos os negócios, para alguns é 

muito importante. Até por isso sua área existe e o esforço de reestruturação também mostra a 

importância da área para a empresa, inclusive, ela entende que a nova gestão da empresa 

valoriza ainda mais e tem mostrado isso através da reestruturação e de novos recursos que estão 

sendo disponibilizados como uma nova vaga para a área e uma sala de inovação, com um 

sistema interativo para o centro de tecnologia. Um ponto adicional é que a área de tecnologia e 

desenvolvimento é a única área que não tem um gerente, tem um diretor direto, que é o diretor 

de operações e comercial que está acompanhando cada resultado, cada reestruturação, cada 

projeto importante. 

 

5.4 Resumo dos resultados das empresas estudadas 

 

     No quadro 8 a seguir, pode ser visto um resumo do que foi observado para as empresas A, 

B e C relacionado as dimensões de análise estabelecidas e apresentado nos itens anteriores – 

5.1, 5.2 e 5.3. 
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Quadro 8: Resumo dos resultadas das empresas A, B e C. 

Dimensões de 
Análise Empresa A Empresa B Empresa C 

Processo de 
inovação 

Existe processo 
estabelecido, com equipe de 

12 pessoas e gestão por 
projetos utilizando a 

metodologia Stage Gate®, 
também fazem inovação 

aberta.  

Existe processo estabelecido, 
com equipe de 16 pessoas e 

gestão por projetos utilizando a 
metodologia Stage Gate®, 
porém com flexibilidade e 

também fazem inovação aberta.  

Existe processo estabelecido, 
com equipe de 10 pessoas e, no 
momento, não estão utilizando 
metodologia para gestão dos 

projetos, também fazem 
inovação aberta. 

Tempo para o 
mercado 

Fazem inovações para 
combater ameaças, 

principalmente. Poderiam 
ser mais ágeis e se antecipar 
a movimentos de mercado 

importantes. 

Conseguem ser mais ágeis para 
projetos de menor complexidade, 

para projetos maiores tem um 
pouco mais de dificuldade. 

Estão atrasados para 
desenvolver e lançar novos 
produtos, isso foi um dos 

motivadores para 
reestruturação 

Ferramentas de 
inovação 

Usam de forma adaptada às 
suas necessidades, pode-se 
citar Braisntorming, Design 

Thinking e Observatório 
Tecnológico. Destaque para 

Fábrica de Catalisadores. 

Usam de forma adaptada às suas 
necessidades, pode-se citar 

Braisntorming, Design Thinking 
e Roadmap 

Usam de forma adaptada às 
suas necessidades, pode-se 

citar Braisntorming e 
Observatório Tecnológico 

Metodologia 
para 

desenvolvimento 
de novos 
produtos 
químicos 

Stage Gate®, com cinco 
fases: ideação, 

desenvolvimento 
tecnológico, 

desenvolvimento de 
processo industrial, 
industrialização e 
comercialização. 

Stage Gate®, porém flexível, 
com cinco fases: ideação (Com 

Business Case), 
desenvolvimento, 

implementação, lançamento e 
comercialização. 

No passado, utilizaram 
metodologia Stage Gate® e 

pretendem voltar a usar. 

Estruturas de 
P&D e 

marketing 

Equipe de P&D responde a 
presidência da empresa e 

não tem área de Marketing 
formal, atividades ficam 
dentro da área comercial. 

Possuem área técnica (com 
P&D), comercial e marketing 

para cada unidade de negócio e 
uma área corporativa de novos 
negócios. Líderes de projeto 

diversos. 

Equipe de P&D faz parte da 
diretoria de operações e 

comercial e não tem área de 
Marketing formal, atividades 

ficam dentro da área de 
planejamento comercial. 

Relacionamento 
entre P&D e as 

áreas de 
interface críticas 

Interfaces críticas: 
Comercial e Produção. 

Iniciativas para aproximar 
P&D e comercial. 

Tem conflitos com áreas de 
interface crítica e focam no 

alinhamento com a diretoria, 
metas e comunicação adequada 

para fazer o processo fluir.  

Estão próximos da área 
comercial, pela estrutura 

corporativa, possuem alguns 
problemas, mas, em geral, o 

relacionamento é bom. Maior 
conflito com área produtiva. 

Marketing e 
inovação 

Participação de Marketing 
importante no processo de 
inovação, querem acelerar 
atividades e decisões e ter 

maior influência nos 
clientes. 

Se não tiver Marketing engajada 
no processo de inovação, não 

teriam novos produtos de 
sucesso, o marketing ajuda a 

fazer com que toda a companhia 
esteja centrada no cliente. 

Participação de Marketing 
importante no processo de 
inovação, mas a visão do 

cliente ainda é muito focada em 
vantagem comercial e 

financeira. 

Indicadores de 
resultado de 

inovação 

Indicador principal: 
porcentagem da margem de 
contribuição da empresa que 
é oriunda de novos produtos, 

meta de 10% e tem sido 
atingida. 

Indicador principal: porcentagem 
da margem de contribuição da 

empresa que é oriunda de novos 
produtos, meta de 8 a 12% e tem 

sido atingida. 

Não estão monitorando 
indicadores no momento, mas 
já usaram e pretendem voltar a 
ter indicador de faturamento de 

novos produtos por 
faturamento total da empresa. 
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Motivação para 
inovação 

Importante desenvolver 
novos produtos para 

negócios existentes, visando 
combater ameaças e 

aproveitar oportunidades de 
mercado. 

Importante desenvolver novos 
produtos evidenciado por 

planejamento estratégico, meta 
de crescimento da empresa e 

metas individuais de 
colaboradores. 

Importante desenvolver novos 
produtos para parte dos 

negócios existentes, 
evidenciado por reestruturação 
da área e disponibilização de 

novos recursos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.5 Visão do especialista em pesquisa e desenvolvimento em indústrias químicas. 

 

       Foi realizada uma entrevista com o especialista em pesquisa e desenvolvimento em 

indústrias químicas, através de videoconferência, que foi feita no dia 07/08/20, com a duração 

de uma hora e 15 minutos. Na entrevista foram apresentadas as questões semiestruturadas 

adaptadas e todo o diálogo foi gravado com a autorização do entrevistado. 

 

5.5.1 Processo de Inovação 

 

       O especialista em pesquisa e desenvolvimento ao ser questionado sobre como deve ser o 

processo de inovação para uma indústria química, com as características que são foco desse 

trabalho, ou seja, empresas com principal atuação nacional, formato B2B e faturamento anual 

entre um e dois bilhões de reais, disse que em empresas médias, deve ser feita a escolha de 

um sistema de gestão, como organizar a captura de oportunidades, como estimar a quantidade 

de recursos necessários pra conduzir os projetos e para implementar tal oportunidade, 

tornando-a um sucesso de negócios. Ele entende que tudo que se escolhe como sistema de 

inovação, tem que ser o mais simples e enxuto porque o mais importante não é o sistema que 

você escolhe, mas o quanto que você tem a adesão das pessoas da organização que são 

importantes e relevantes para seguir com aquela escolha de gestão. Então, ele conclui, pode 

ser algo muito precário, muito simples, mas se toda a organização seguir e fizer acontecer, 

vale muito mais do que algo detalhado e sofisticado. Ele diz ainda que: “A cultura de 

inovação é mais importante que o método. É bem aquele lance walk the talk, você fala que 

quer inovar, nas suas atitudes, inove. Você fala que quer capturas ideias, nas tuas atitudes 

(pessoas da organização), capture”. 

É mais importante que a atitude corresponda ao combinado, mais do que qualquer coisa. 

Então aquilo que é combinado como método de gestão tem que ser algo que as pessoas 

consigam incorporar nas suas atitudes e tarefas do dia-a-dia. Sobre ter pessoas dedicadas a 
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fazerem a inovação, ele diz que a inovação é da organização, a pessoa de RH tem que trabalhar 

nisso, contabilidade, produção, recepção de materiais, laboratório, processos, comercial, 

engenharia de aplicação, todo mundo. Pondera que é uma escolha organizacional, se essa 

escolha não é feita e não é clara, é um problema. Assim como você tem pessoas dedicadas a 

fazer a apuração do resultado da empresa, se o resto da organização não trabalhar para esse 

mesmo resultado, ele não virá. Não adianta colocar alguém muito bom em controladoria, isso 

não faz o resultado. Não adianta colocar uma equipe muito boa e dedicada de inovação, isso 

não fará o resultado de inovação. As interfaces da equipe que se dedica exclusivamente da 

atividade de inovação são elas que determinam, no final do dia, o sucesso da inovação como 

alavanca de criação de valor e de oportunidade. O relacionamento entre as áreas é um ponto 

crítico, aqui destacando a interface comercial e P&D já que se trata de desenvolvimento de 

produto.  

 

5.5.2 Tempo para o mercado 

 

       Na opinião do entrevistado, a indústria química inova pouco, é uma indústria que tende 

mais ao tradicional, sobretudo no ambiente brasileiro, e está sujeita a grandes arranjos mundiais 

de mercado, com isso acaba tendo dificuldades de desenvolver produtos específicos porque se 

comparar com as escalas mundiais de produção, que são maiores, quando vai fazer aqui no 

Brasil, em uma escala menor, não é viável, parando nos estudos de competitividade. Se as 

indústrias químicas dominassem técnicas de produção para fazer produtos em escalas menores, 

em que você pode testá-lo, num mercado pequeno e com um investimento reduzido, isso 

poderia viabilizar desenvolvimentos importantes, a empresa se sentiria mais segura em 

aumentar a escala aos poucos, com investimentos graduais, mas essa não é a realidade 

tecnológica das empresas, hoje para passar do zero de produção para algum volume, é 

necessário um alto investimento. Assim, qualquer metodologia de experimentação, não só da 

reação química, mas também experimentação do negócio, seria muito interessante: “Para mim 

e, sobretudo, nas empresas do tamanho que você mencionou, o caminho de inovação para essas 

organizações é ter competência para saber aplicar nos seus métodos de negócios essa lógica da 

experimentação”. Do ponto de vista de marketing, a empresa não vai ter o mesmo conhecimento 

do mercado que tem para produtos existentes, para um novo produto, ela precisa experimentar, 

mas sem as respostas de marketing, os investimentos para uma nova produção não são 

aprovados. É um círculo vicioso que atrasa a indústria química. 



82 

        Outro ponto colocado pelo especialista, é que a indústria química, tipicamente, tem uma 

natureza de empreendimentos e as capacidades produtivas tendem a ser de grandes volumes, o 

mindset do setor e de todos que se relacionam é de commodity, que é, preço de referência, valor 

do petróleo, portanto, baseado em custo de produção. Olha-se e acredita-se pouco em outros 

aspectos de geração de valor, como produtos renováveis, por exemplo. É importante entender 

o produto, seu posicionamento e a percepção de valor para o cliente, olhando para isso, é 

possível fugir da lógica de commodity, que é perversa, sempre leva a necessidade de larga 

escala e competitividade. 

 

5.5.3 Metodologia para desenvolvimento de novos produtos químicos 

 

        Sobre metodologia para desenvolvimento de novos produtos químicos, o especialista diz 

que gosta e entende a metodologia Stage Gate® como sendo algo importante, sobretudo no 

setor químico, que pela natureza das suas operações, tem riscos inerentes, normalmente de 

segurança e meio ambiente, e também porque demandam investimentos significativos. Nesse 

ambiente, existem benefícios em usar uma metodologia como Stage Gate®, porque traz o 

conforto que o ambiente precisa para saber que está dando um passo que não vai infringir os 

aspectos de saúde, segurança e meio ambiente e que está tomando decisões que avançam passo 

a passo, então a demanda de capital, mesmo que grande, não será equivocada, ou pelo menos 

diminuem as chances de que seja equivocada. Porém, ele diz que também vê um risco, se 

considerar a avaliação de empresas nos últimos anos que tiveram crescimento surpreendente, 

como a Amazon e outras de origem digital, o sucesso dessas empresas é surpreendente e algo 

que elas têm em comum é um método de trabalho em que privilegiam a experimentação rápida 

sem muita certeza de onde vai chegar, se permitindo dar um passo errado, corrigir, errar, acertar 

enfim, metodologias do tipo Ágil são usadas para isso, essas metodologias não conversam com 

Stage Gate®, com as fases que são sequenciais, não é recomendado fazer atividades em 

paralelo: “o Ágil não é assim, tem uma lógica diferente, eu prefiro fazer tudo em paralelo, uma 

bagunça, mas faço rápido e testo, não deu certo, faço de novo. Então, para mim, vivemos um 

dilema na indústria química, que é como consigo trazer para dentro do negócio da indústria 

química em inovação, aquilo que as empresas e o setor digital tiveram nos últimos anos como 

alavanca de sucesso, que foi essa capacidade de experimentação”. 

       Seguindo na comparação das metodologias, o especialista diz que a metodologia Stage 

Gate® não consegue falhar rápido como as ágeis, porém é um pouco injusto comparar as 

empresas do ambiente digital com as químicas porque falhar rápido numa empresa digital, 
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normalmente, não custa muito dinheiro como custa nas químicas. Mesmo sabendo que existe o 

custo de inovação, dificilmente a empresa está disposta a colocar em risco uma quantidade 

expressiva de recursos para falhas. Por outro lado, para ser dinâmico e conseguir testar mais 

coisas e mais rápido, precisa colocar uma quantidade muito expressiva de recursos, ainda sem 

ter um entendimento muito aprofundado dos negócios para saber como que a inovação vai ser 

feita, em qual ritmo e se isso é determinante para o sucesso do negócio. Ele coloca que para os 

negócios digitais, essa velocidade é determinante e os valorizou tremendamente: “Para o setor 

químico, isso não chegou lá ainda, eu acho que um pote de ouro vai estar para a organização, 

do setor químico, que souber fazer isso rápido”. Pensando na dinâmica da indústria química, da 

necessidade de testes de laboratório para desenvolver novos produtos, por exemplo, uma saída 

poderia ser possuir laboratórios com capacidade para executar diversos testes de uma só vez, 

usando, por exemplo, robôs autônomos. Existem recursos para acelerar investigações 

científicas. Pensando no processo produtivo, o uso de tecnologias de intensificação de 

processos, se verdadeiras e implementáveis, permitem intensificar no sentido físico o processo, 

então ele vai converter mais (matéria-prima em produto) e mais rápido, com isso é possível 

diminuir a escala, o que é muito importante porque uma das razões que fazem adiar decisões 

de desenvolvimento de novos produtos é a necessidade de investir muito para produzir algo que 

você não sabe se vai ser um sucesso comercial.  

       Ele comenta que o processo de inovação não poder ser lido como sucesso de negócios, pela 

sua natureza, ele tem que ser considerado correto mesmo quando falha. É isso que normalmente 

falta nas organizações, gerar condições para falhar rápido e com custo baixo. Ele entende que 

a metodologia Stage Gate® não entrega essa capacidade de fazer experimentação e falhar 

rápido. 

      Ainda em metodologia, o especialista comenta sobre as análises de viabilidade econômica 

com fluxo de caixa descontado, considerando um horizonte de vinte anos para retorno de 

investimento, principalmente, para novas plantas produtivas, é muito difícil prever esses 

números por um tempo tão longo, ou seja, os mecanismos de decisão das organizações estão 

relacionados com um mundo que não existe mais. Mais um motivo pelo qual investir muito alto 

é extremamente complexo, ele acredita que a transformação virá disso, saber experimentar e 

fazer projetos menores, de menor e custo e mais rápidos. Sobretudo para empresas como essas, 

de um a dois bilhões de reais de faturamento, fazer a escolha de trabalhar com Stage Gate® e 

avaliação de investimento no horizonte de vinte anos, vai continuar repetindo a história que 

houve até agora que é de decisão de não investimento em inovação ou de pouco investimento. 

Escolhendo fazer os projetos mais fáceis, de menor risco e menos inovadores, porque expõe a 
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organização a escolhas muito difíceis de serem feitas. Como a lógica de avaliação é de vinte 

anos e quem está conduzindo o negócio não consegue ver daqui a vinte anos, a consequência é 

que você não decide, claro que sempre tem uma projeção de mercado de dez, vinte anos e só 

resta acreditar nela. E ele finaliza: “Talvez eu esteja viajando um pouco aqui, exagerando, mas 

você me pergunta sobre inovação e indústria química, eu concordo que tudo que se faz com 

Stage Gate®, é o melhor que se pode fazer. Mas eu vejo uma lacuna entre esse melhor que se 

pode fazer e o que se precisa fazer para as organizações terem sucesso. Eu não sei fazer isso, 

eu só vejo a lacuna. ” 

 

5.5.4 Relacionamento entre P&D e as áreas de interfaces crítica 

 

Para desenvolvimento de novos produtos, a área comercial é crítica, mas não só ela. O 

especialista parte do princípio de que as pessoas têm que ter clareza de qual é o papel delas e 

do que é fazer inovação. Se não houver isso, se for definido como trabalho de alguém da 

operação, por exemplo, eficiência e eficácia e métricas estritas do que deve ser feito, na lógica 

de cada um na sua área, você passa uma mensagem de isolamento e tarefas operacionais 

focadas, depois essa pessoa é solicitada para fazer algo diferente e inovar, não faz sentido, ele 

se sente perdido. É importante colocar como obrigação dele, dentro das suas metas individuais 

e tudo mais, para que fique claro que é sua obrigação fazer suas tarefas operacionais, mas 

também tarefas relacionadas a inovação, independente da área em que ele está inserido. 

 

5.5.5 Indicadores de resultado de inovação 

 

      A indústria química utiliza diversos indicadores de inovação, relacionados a investimento, 

esforço, alinhamento da organização, resultado etc. De resultado para novos produtos, o mais 

comum, segundo o especialista em pesquisa e desenvolvimento, é o indicador de porcentagem 

da margem de contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos, o que ele tende que é 

bom, porque são organizações que tem pessoas pragmáticas, elas acreditam no concreto, no 

número. Os indicadores são muito importantes para mostrar que a organização tem a 

competência de transformar um esforço, uma escolha em resultado. Ele diz que gostaria que 

houvesse uma nota de rodapé nos indicadores de inovação, igual as que existem em lâminas de 

investimento de um banco, dizendo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade 

futura, ou seja, inovação passada não é garantia de inovação futura. Porém, se você tem um 
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processo estruturado de inovação, teoricamente, você tem condições para continuar gerando 

projetos e produtos e tendo, consequentemente, resultados, tanto isso é mais verdade, quanto 

mais esse processo de inovação for capaz de superar as restrições do setor e do ambiente em 

que está inserido. É preciso um plano estratégico para dar uma lógica para a busca de 

oportunidades, mas é importante ter a capacidade de adaptar a estratégia, diante dos fatos, que 

podem ser muito diferentes de quando a estratégia foi elaborada. 

 

5.5.6 Quadro resumo da entrevista com o especialista 

 

No quadro 9, abaixo, tem-se um resumo da entrevista com o especialista em pesquisa e 

desenvolvimento em indústrias químicas, com os principais conceitos abordados para as 

dimensões de análise estudadas. 

 

Quadro 9: Resumo da entrevista com o especialista. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Dimensões de 
Análise Especialista em pesquisa e desenvolvimento em indústrias químicas 

Processo de 
inovação

Deve ser feita a escolha de um sistema de gestão que as pessoas consigam 
incorporar nas suas atitudes e tarefas do dia-a-dia. As interfaces da equipe 
que se dedica exclusivamente da atividade de inovação determinam, no final 

do dia, o sucesso da inovação como alavanca de criação de valor e de 
oportunidade.

Tempo para o 
mercado

A indústria química inova pouco, é uma indústria que tende mais ao 
tradicional. Considera importante entender o produto, seu posicionamento e a 
percepção de valor para o cliente, olhando para isso, é possível fugir da lógica 

de commodity, que é perversa, sempre leva a necessidade de larga escala e 
competitividade, atrasando e inviabilizando projetos de inovação.

Metodologia para 
desenvolvimento 

de novos 
produtos 
químicos

Considera metodologia Stage Gate® importante, sobretudo no setor químico, 
que pela natureza das suas operações, tem riscos inerentes, normalmente de 

segurança e meio ambiente, e também porque demandam investimentos 
significativos. Porém, a metodologia não entrega capacidade de fazer 

experimentação e falhar rápido.
Relacionamento 
entre P&D e as 

areas de interface 
críticas

O relacionamento entre as áreas é um ponto crítico, aqui destacando a 
interface comercial e P&D já que se trata de desenvolvimento de produto, mas 

todas são importantes. As pessoas da orgaanização têm que ter clareza de 
qual é o papel delas e do que é fazer inovação. 

Indicadores de 
resultado de 

inovação

São utilizados diversos indicadores de inovação, relacionados a investimento, 
esforço, alinhamento da organização, resultado entre outros. Para resultado de 
novos produtos, o mais comum, é o indicador de porcentagem da margem de 

contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo é feita a discussão dos resultados que foram apresentados no capítulo 5. Essa 

discussão está estruturada de acordo com os objetivos específicos da pesquisa: 

 

6.1 Identificação dos componentes do processo de inovação das empresas químicas no 

Brasil, participantes do estudo de caso 

 

As três empresas, A, B e C possuem um processo de inovação estabelecido, na sequência 

será feito um resumo dos três processos para posterior discussão: 

 

6.1.1 Empresa A 

 

A empresa A tem uma área chamada pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI) que é 

responsável por gerenciar e desenvolver os projetos de inovação tecnológica da empresa, que, 

acontecem envolvendo toda a organização. A equipe de PDI tem doze pessoas que trabalham 

em projetos de desenvolvimentos de novos produtos e processos. Fazem inovação aberta para 

projetos em que não tem conhecimento técnico e instalações necessárias ou por falta de recursos 

humanos. Para gestão dos projetos utilizam a metodologia Stage Gate®, com cinco fases de 

desenvolvimento bem definidas: ideação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de 

processo industrial, industrialização e comercialização, cada fase possui um check list de 

atividades que precisam ser cumpridas para passar para a fase seguinte. Existe um Comitê de 

Novos produtos para apresentação e discussão dos projetos, esse comitê envolve as equipes de 

PDI e comercial, com a participação da alta gestão da empresa. 

As inovações de produto são feitas, principalmente, para combater ameaças de mercado, 

como riscos de substituição de produto, por exemplo. Poderiam ser mais ágeis e se antecipar a 

movimentos de mercado importantes.  

Utilizam algumas ferramentas para inovação como Braisntorming, Design Thinking e 

Observatório Tecnológico. Essas ferramentas são usadas de forma livre e adaptadas pela equipe, 

conforme a necessidade durante o desenvolvimento do projeto. Há também uma iniciativa 

chamada Fábrica de Catalisadores, que são reuniões entre as pessoas envolvidas no processo de 

inovação, não só PDI, para apresentação e discussão de conceitos, ferramentas e ideias de 

inovação e marketing. 
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A participação de marketing no processo de inovação é considerada fundamental e, apesar 

de não haver uma área de marketing formal na empresa, há um esforço de integração entre a 

área de PDI e a área comercial, que conduz as atividades de marketing. A preocupação da 

empresa em aproximar as áreas para maior sucesso no desenvolvimento de produtos fica 

evidente na criação de projeto interno para criação de plano de marketing integrado a 

metodologia de gestão de projetos. Esse plano foi feito com a participação de pessoas de PDI e 

comercial, viabilizando não só a criação do plano de marketing, mas a aproximação e 

engajamento das pessoas, além da divulgação e uniformização de conceitos importantes. 

A área de PDI tem interfaces críticas com Produção e Comercial. Do ponto de vista da 

interface com comercial, querem melhorar, para acelerar atividades e decisões de projeto 

importantes e ter maior influência nos clientes. 

 

6.1.2 Empresa B 

 

     A empresa B tem uma área de inovação que é responsável por gerenciar e desenvolver os 

projetos de desenvolvimento de novos produtos da empresa. A equipe tem dezesseis pessoas 

que trabalham diretamente nesses projetos. Estão passando por uma reestruturação, porque 

identificaram a necessidade de uma área de novos negócios, que ajude a identificar e estruturar 

melhor as oportunidades, entende que gerar uma pista é gerar oportunidades através de 

problemas a serem resolvidos e não de ideias e soluções prontas, partindo de um problema, 

exploram as tecnologias e conhecimento disponíveis e, claro, focam nos problemas que 

acreditam ter competência para resolver e gerar valor. Fazem inovação aberta para projetos em 

que não tem conhecimento técnico e instalações necessárias ou por falta de recursos humanos. 

Para gestão dos projetos utilizam a metodologia Stage Gate®, porém de forma flexível, com 

cinco fases: Ideação (Com Business Case), desenvolvimento, implementação, lançamento e 

comercialização. Importante considerar que as fases não são necessariamente feitas de forma 

sequencial, usa-se uma forma parecida com metodologia ágil, quando necessário, fazendo 

atividades em paralelo, isso depende do investimento, do tamanho do esforço e do alinhamento, 

que são mais importantes do que a padronização por fases do Stage Gate®. Porém, existe um 

mínimo de itens entregáveis de cada etapa. Do ponto de vista de tempo de tempo para 

lançamento de novos produtos, conseguem ser mais ágeis para projetos de menor 

complexidade, para projetos maiores tem um pouco mais de dificuldade. Fazem reuniões de 

projeto envolvendo equipes, gerentes e diretoria, há grande preocupação com a comunicação e 

alinhamento com a diretoria. Todos os colaboradores da empresa têm metas individuais 
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relacionadas a inovação, que é um dos pilares estratégicos da empresa e ajuda a trazer prontidão 

das áreas para inovação. 

Utilizam algumas ferramentas para inovação como Braisntorming, Design Thinking e 

Roadmap tecnológico. Essas ferramentas são usadas de forma livre e adaptadas pela equipe, 

conforme a necessidade durante o desenvolvimento do projeto. 

Cada uma das unidades de negócio tem pesquisa e desenvolvimento, comercial e marketing, 

a participação de marketing é considerada fundamental, se não tiver marketing engajada no 

processo de inovação, não teriam novos produtos de sucesso, o marketing ajuda a fazer com 

que toda a companhia esteja centrada no cliente. 

Ao longo do desenvolvimento dos projetos, existem conflitos com áreas de interface crítica, 

mas focam no alinhamento com a diretoria, metas individuais e comunicação adequada para 

fazer o processo fluir. 

 

6.1.3 Empresa C 

 

A empresa C possui uma área de inovação, chamada tecnologia e desenvolvimento, 

responsável por gerenciar e desenvolver os projetos de novos produtos e processos da empresa 

e também por assistência técnica. A equipe tem dez pessoas que trabalha diretamente nessas 

atividades. Estão passando por uma reestruturação da área para integrar o desenvolvimento de 

produto para todos os segmentos de negócio e reestruturar o processo de gestão. No momento, 

não estão utilizando metodologia para desenvolvimento de novos produtos, mas utilizavam 

Stage Gate® e pretendem voltar a usar. Do ponto de vista de tempo para lançamento de novos 

produtos, estão atrasados, isso foi um dos motivadores para reestruturação. Fazem inovação 

aberta para projetos em que não tem conhecimento técnico e instalações necessárias ou por falta 

de recursos humanos. 

Utilizam algumas ferramentas para inovação como Braisntorming, e Observatório 

Tecnológico. Essas ferramentas são usadas de forma livre e adaptadas pela equipe, conforme a 

necessidade durante o desenvolvimento do projeto.  

A equipe de P&D faz parte da diretoria de operações e comercial e não tem área de 

Marketing formal, as atividades de marketing ficam dentro da área de planejamento comercial. 

A equipe de tecnologia e desenvolvimento está próxima da área comercial, pela estrutura 

corporativa, o que facilita essa interface na condução dos projetos, possuem alguns problemas, 

mas, em geral, o relacionamento é bom. A interface com maior conflito é com a área produtiva, 
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por dificuldades de planejamento de testes industriais e apoio de recursos humanos e financeiros 

para os projetos. 

A participação de marketing é importante no processo de inovação e a visão do cliente ainda 

é muito focada em vantagem comercial e financeira. A equipe de inovação atua muito com a 

área comercial trazendo ideias, eles têm reuniões mensais para discutir oportunidades e ameaças 

do mercado, onde tentam interpretar os sinais dos clientes, trazer para a realidade deles e ver o 

podem fazer. O fato de ter assistência técnica dentro da área de tecnologia e desenvolvimento 

faz com que eles estejam mais próximos dos clientes, tendo acesso direto a informações 

importantes para desenvolver novos produtos. Por outro lado, há uma competição de recursos 

para as atividades de inovação e de assistência técnica. 

 

6.1.4 Discussão dos casos 

 

Feito o resumo das três empresas estudadas, é possível observar que há similaridade entre 

seus processos de inovação. Todas as empresas fazem inovações de produto, conforme citado 

por Christensen (2003), que pode ser inovação sustentadora: buscando melhoria no 

desempenho do produto, podendo ser percebida como as melhorias incrementais 

disponibilizadas nos produtos e inovação disruptiva, que procura romper e modificar os 

modelos atuais, disponibilizando produtos e serviços diferentes daqueles oferecidos pela 

estratégia sustentadora. Sendo as inovações disruptivas menos frequentes nas empresas e no 

setor químico, de modo geral. 

O conceito também está alinhado com Kotler (2015) que diz que uma empresa pode obter 

novos produtos de duas maneiras: por meio da aquisição, pela compra de uma empresa inteira, 

de uma patente ou de uma licença para fabricar o produto de alguém e por meio de seus esforços 

para desenvolvimento de novos produtos. Novos produtos podem ser entendidos como produtos 

originais, melhorias e modificações nos produtos existentes e novas marcas que a empresa 

desenvolve por meio de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento. 

As três empresas também fazem inovação aberta, caracterizado pelo fato de que podem e 

devem utilizar-se de conhecimento interno e externo, com o intuito de ganhar vantagem 

tecnológica competitiva (CHESBROUGH, 2005). 

Terra et al (2007) diz que empresas inovadoras sabem que inovação não é algo fortuito. 

Nesse sentido, estabelecem processos formais capazes de viabilizá-la e há vários benefícios 

associados ao estabelecimento de claros processos de inovação. Todas as empresas sabem da 

importância de se ter um processo de inovação, tendo, portanto, estruturas específicas com 
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recursos dedicados a isso, inclusive os esforços de reestruturação que, em diferentes níveis, foi 

verificado nas três empresas, reforçam isso. 

O especialista em pesquisa e desenvolvimento também diz que deve ser feita a escolha de 

um sistema de gestão, como organizar a captura de oportunidades, como estimar a quantidade 

de recursos necessários para conduzir os projetos e para implementar tal oportunidade, 

tornando-a um sucesso de negócios. Ele entende que tudo que se escolhe como sistema de 

inovação, tem que ser o mais simples e enxuto suficiente porque o mais importante não é o 

sistema que você escolhe, mas o quanto que você tem a adesão das várias pessoas da 

organização que são importantes e relevantes para seguir com aquela escolha de gestão.  

Há vários benefícios associados ao estabelecimento de claros processos de inovação como: 

processos facilitam o alinhamento organizacional, trazem disciplina ou os 99% de transpiração 

necessária para fazerem as inovações acontecerem de fato, escapam da lógica e das barreiras 

departamentais, reduzem os riscos do negócio nos projetos, ajudam a criar um ambiente mais 

seguro para os funcionários que querem inovar e educam aqueles que nunca pensaram em 

inovar, ajudam a captar recursos financeiros e humanos, institucionalizam valores comunicados 

e trazem métricas associadas (TERRA et al, 2007). 

A partir do estabelecimento de um processo de inovação, o uso de uma metodologia para 

gestão dos projetos é importante. Aqui vemos o uso da metodologia Stage Gate® nas três 

empresas, ativo na empresa A e B e em reestruturação na empresa C, o que está alinhado com 

Cooper et al (2002), que diz que a maior parte das empresas usam alguma forma de Stage-

Gate® para desenvolvimento de novos produtos, seja uma forma mais simples, ou mais 

sofisticadas que incorporam flexibilidade, foco, estágios fluidos, melhorias na seleção de 

projetos e um estágio inicial de descoberta para gerar ideias inovadoras para novos produtos. 

Essa ideia de estágios fluidos e a informação de Kotler e Keller (2012) sobre muitas 

empresas terem conjuntos paralelos de projetos trabalhando no processo, mas o processo não é 

sempre linear e muitas empresas utilizam um processo de desenvolvimento em espiral que 

reconhece o valor de retornar para o estágio anterior, para fazer melhorias, antes de seguir em 

frente, trazem uma ideia importante que é a flexibilização da metodologia no processo de 

inovação. O que foi identificado na empresa B, que usa a metodologia de forma mais livre, 

porém sem deixar requisitos importantes para o desenvolvimento de lado. Lembrando que esses 

desenvolvimentos tratam de novos produtos químicos, que tem riscos inerentes e, portanto, 

devem atender a requisitos de controle e segurança importantes, além dos requisitos de mercado 

e tecnologia comuns. 
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Essa característica dos desenvolvimentos de produtos químicos e da metodologia Stage 

Gate®, foi citada pelo especialista que entende a metodologia como sendo algo importante, 

sobretudo no setor químico, que pela natureza das suas operações, tem riscos inerentes, 

normalmente de segurança e meio ambiente, e também porque demandam investimentos 

significativos. Porém, ele diz que também vê um risco, ao comparar a velocidade e investimento 

necessário para desenvolvimento de novos produtos químicos com produtos digitais, por 

exemplo, que são muito mais rápidos e baratos e trouxeram crescimentos exponenciais para 

empresas do setor digital, o que não acontece em empresas químicas. Ele vê um ponto de 

destaque no método de trabalho das empesas digitais, que privilegiam a experimentação rápida, 

sem muita certeza de onde vai chegar, com metodologias do tipo Ágil. Diz ainda que essas 

metodologias não conversam com Stage Gate®, que tem como características, segundo Cooper 

(2008), ser um mapa que guia o processo, movendo uma ideia de produto até o seu lançamento 

com sucesso. Conjuntos de informações organizados em estágios com momentos de decisão 

para avançar ou matar o projeto. Em cada estágio subsequente incertezas e riscos são reduzidos 

e os custos de desenvolvimento aumentam, isso cria um mecanismo efetivo de gerenciamento 

de risco. Ou seja, a gestão por fases sequenciais é parte importante da metodologia.  O 

especialista, seguindo na comparação das metodologias, diz que a metodologia Stage Gate® 

não consegue falhar rápido como as ágeis, porém é um pouco injusto comparar as empresas do 

ambiente digital com as químicas porque falhar rápido numa empresa digital, normalmente, não 

custa muito dinheiro como custa nas químicas. 

Aqui pode-se citar um ponto de contradição entre as metodologias e o ambiente químico, 

ou seja, fazer mais rápido é melhor pois pode trazer mais resultados para a empresa, por outro 

lado, traz maiores riscos de investimentos e segurança de processos químicos, que é justamente 

o que a metodologia Stage Gate® foca. Com base nisso, usar a metodologia Stage Gate® é 

importante, porém, algum nível de flexibilização é interessante para que permita maior 

velocidade nos projetos, mas essa flexibilização deve ser individualizada, cada empresa precisar 

definir o seu equilíbrio, com base na característica dos produtos que desenvolve, no valor de 

investimento dos projetos, quantidade de recursos humanos disponível e sua tolerância ao risco. 

Sobre ferramentas de inovação, as três empresas fazem uso de forma similar, adaptadas às 

suas necessidades, as ferramentas citadas foram Brainstorming, Design Thinking, Roadmap e 

Observatório Tecnológico, mostrando um alinhamento entre as empresas. Lembrando os 

autores D’Alvano e Hidalgo (2012), que dizem que diversos estudos têm verificado que a 

adoção efetiva desses métodos, técnicas e ferramentas é um fator importante para o desempenho 

do processo de inovação.  
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As três empresas citaram a importância de marketing no processo de inovação para 

desenvolvimento de novos produtos, o que implica em uma interface crítica com área comercial 

e marketing, como citado por Ernst et al (2010), a cooperação entre as áreas de P&D e vendas, 

bem como P&D e marketing tem um efeito significativo ao longo do processo de 

desenvolvimento de novos produtos, mais especificamente a cooperação entre P&D e vendas 

nos estágios de conceito e desenvolvimento é fundamental para um maior sucesso do novo 

produto. Dentro da metodologia da empresa A (Plano de Marketing) e da empresa B (Business 

Case) vê-se a preocupação em olhar para marketing e ter todos os requisitos necessários, fazer 

as análises de mercado, entender o máximo possível o cliente e a oportunidade, para ter sucesso 

no novo produto. 

As empresas A e C têm em comum o fato de não terem uma área de marketing estabelecida 

como a empresa B, apesar disso, se preocupam em ter essas atividades dentro do seu processo 

e todas as empresas dizem que ainda não tem a velocidade de lançamento de novos produtos 

que seria desejada. Aqui pode-se estabelecer um paralelo com a fala do especialista que diz que  

a indústria química inova pouco, é uma indústria que tende mais ao tradicional, sobretudo no 

ambiente brasileiro, e está sujeita a grandes arranjos mundiais de mercado, com isso acaba tendo 

dificuldades de desenvolver produtos específicos quando se comparam com as escalas mundiais 

de produção. Se as indústrias químicas dominassem técnicas de produção para fazer produtos 

em escalas menores, em que você pode testá-lo, num mercado pequeno e com um investimento 

muito pequeno, isso poderia viabilizar desenvolvimentos importantes, a empresa se sentiria 

mais segura em aumentar a escala aos poucos, com investimentos graduais, mas essa não é a 

realidade tecnológica das empresas, hoje para passar do zero de produção para algum volume, 

é necessário um alto investimento. Do ponto de vista de marketing, a empresa não vai ter o 

mesmo conhecimento do mercado que tem para produtos existentes, para um novo produto, ela 

precisa experimentar, mas sem as respostas de marketing, os investimentos para uma nova 

produção não são aprovados. É um círculo vicioso que atrasa a indústria química. A empresa A 

também citou a demora no desenvolvimento de alguns projetos por conta do processo de 

decisão, que por envolver altos investimentos, leva a uma necessidade de dados e informações, 

para avaliação econômica de retorno, que muitas vezes são de difícil obtenção no início do 

projeto. Sendo assim, a alta gestão da empresa precisa tomar decisões de investimentos com 

alguma tolerância a riscos, que é uma característica da inovação, mas a depender do tamanho 

desse investimento poucas empresas estão dispostas a tolerar, seja por uma cultura mais 

conservadora ou por quantidade de recursos disponível, principalmente, se tratando de 

empresas médias. 
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As três empresas citam a necessidade de engajamento das equipes externas a P&D, 

principalmente comercial e produção. Para o engajamento das equipes a empresa B foca na 

comunicação e também nas metas individuais dos colaboradores e da empresa relacionadas a 

inovação, o que parecer ser uma iniciativa eficiente para deixar clara a importância das 

atividades de inovação para todos na empresa. O que pode ser relacionado com Rein (2004), 

quando fala sobre a importância da formalização dos papéis de marketing e P&D no início e no 

final do processo de desenvolvimento do produto. Também citado pelo especialista quando diz 

que as pessoas têm que ter clareza de qual é o papel delas e do que é fazer inovação dentro das 

empresas. 

O especialista diz que as interfaces da equipe que se dedica exclusivamente da atividade de 

inovação determinam o sucesso da inovação como alavanca de criação de valor e de 

oportunidade. O relacionamento entre as áreas é um ponto crítico, aqui destacando a interface 

comercial e P&D já que se trata de desenvolvimento de produto.  

Considerando a interface entre as áreas, Darawong (2017) diz que dentro da estrutura mais 

comum das empresas, marketing fornece informações sobre potenciais e requisitos de mercado 

enquanto P&D atua para obter descobertas técnicas e científicas. Quando essas pessoas 

trabalham juntas em projetos de novos produtos, suas habilidades complementares fornecem 

insumos essenciais que fortalecem a vantagem competitiva de uma empresa em vários estágios 

do processo. Contudo, essas pessoas têm diferentes experiências de trabalho e formação 

educacional, além de diferentes personalidades, atitudes e estilos de trabalho. Por tudo isso, é 

muito provável que surjam conflitos durante o processo de desenvolvimento de novo produto. 

Essa fala está alinhada com o que foi identificado nas organizações, a empresa A criou um 

projeto interno multidisciplinar para elaboração de plano de marketing envolvendo P&D e 

comercial e também uma reunião mensal chamada Fábrica de Catalisadores para aproximar as 

áreas. 

A empresa C reforçou a importância de estar perto do cliente, a empresa B falou sobre fazer 

todos os desenvolvimentos centrados no cliente e a empresa A sobre, não só atender os clientes, 

como também influenciar o mercado. Todas essas falas estão alinhadas com Kotler e Armstrong 

(2015) que dizem que envolver o cliente tem um efeito positivo tanto no processo de 

desenvolvimento de um novo produto como no sucesso do produto, além do que, no geral, para 

criar novos produtos bem-sucedidos, as empresas precisam entender seus consumidores, seus 

mercados e seus concorrentes, além de entregar valor superior para os clientes. 

Outro ponto importante verificado nas três empresas foram as reuniões para discussão dos 

projetos com a participação das equipes envolvidas e da alta gestão da empresa, o que é 
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corroborado por Rein (2004) que fala do reforço da gestão, quando cita os principais fatores 

para sucesso no desenvolvimento de novos produtos, outros fatores relacionados são estratégia 

de produto, comunicação interfuncional, metas integradas, tempo da pesquisa de mercado, 

incentivo a feedback constante entre as equipes e responsabilidade para implementação.  

Após discussão dos resultados, segue na figura 8 os principais fatores identificados e 

recomendados de um processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos químicos: 

 

Figura 8: Fatores identificados e recomendados para o processo de inovação. 
 

Fonte: elaborado pela autora 

 

6.2 Análise dos indicadores de resultado da inovação, para novos produtos, das 

empresas químicas, no Brasil, participantes do estudo de caso. 

 

Falou-se neste trabalho, de diversas formas, sejam os autores referenciados, os entrevistados 

das empresas participantes do estudo de caso ou o especialista em pesquisa e desenvolvimento 

no setor químico, sobre a importância de fazer inovação e desenvolver novos produtos químicos 

para a empresa. Essa importância se dá, entre outros fatores, pelo resultado financeiro obtido 

com as inovações, esse resultado pode vir de novas vendas para produtos novos, por aumento 

de market share de um produto mais competitivo ou melhorado, por aumento da margem de 

contribuição de um produto com custo mais baixo ou maior preço de venda, por trazer maior 

valor para o cliente. Independente do impacto desse produto no mercado, é fundamental medi-

lo, para que os esforços e processo de inovação sejam adequados ao resultado que se espera. 

Sun e Zhao (2010), dizem que o desenvolvimento de novos produtos é a fórmula mais 

comum do sucesso das empresas que sobrevivem no tempo. Em sintonia com o momento de 
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mudanças constantes nos padrões tecnológicos e de mercado, as empresas que apresentam os 

melhores indicadores de faturamento e lucratividade, não por acaso, são as que possuem bons 

indicadores de inovação. Mostrando claramente a relação entre esforços de inovação e resultados 

financeiros. Neely e Hill (1998) complementam, que a importância de se medir o desempenho da 

inovação é dupla. Primeiro, as informações derivadas da medição servem como feedback sobre 

a posição da empresa em inovação. Segundo, as lacunas identificadas no desempenho do 

processo de inovação desencadeiam um processo de melhoria contínua. Sem medição de 

desempenho, o processo de inovação não será gerenciado efetivamente e a melhoria será 

esporádica. Ou seja, os indicadores medem os resultados e permitem que o processo seja 

melhorado e ajustado, de acordo com a necessidade da empresa. 

Neste estudo de caso verificou-se que as três empresas sabem da importância de medir os 

resultados de inovação. 

A empresa A utiliza, como indicador quantitativo de resultado, a porcentagem da margem 

de contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos. Um produto é considerado novo 

por cinco anos, a partir do seu lançamento, e também são considerados novos produtos aqueles 

que tiveram alteração de formulação. A meta do indicador é ter 10% da margem de contribuição 

oriunda de novos produtos, nos últimos dois anos, essa meta foi cumprida. Possui indicadores 

de processo de inovação relacionados a cumprimento de cronograma, atualização de 

documentos, geração de pistas para novos projetos, taxa de sucesso dos projetos e os 

indicadores econômicos são baseados em fluxo de caixa descontado. Indicadores de risco para 

o processo de inovação também foram criados e avaliam os projetos direcionados a estratégia 

da empresa, os projetos interrompidos por fases da metodologia Stage Gate® e o retorno 

financeiro dos projetos implantados. 

Os indicadores da empresa A mostram uma preocupação não só em medir os resultados dos 

novos produtos desenvolvidos, mas também medir o processo de inovação, podendo identificar 

problemas pontuais e agir rapidamente, evitando prejudicar os resultados esperados. O uso dos 

indicadores de risco mostra a maturidade do processo, preocupando-se com o alinhamento 

estratégico dos projetos, o uso de recursos adequado, já que os projetos não viáveis devem ser 

identificados e interrompidos o quanto antes e, obviamente, devem trazer os resultados 

esperados. 

A empresa B tem como principal indicador de resultado de inovação para novos produtos, 

a porcentagem da margem de contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos, 

também consideram um novo produto por cinco anos a partir do seu lançamento. Trabalham 

com uma meta de 8 a 12%, a depender da disposição da empresa para investimentos. Usam 
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também a porcentagem do faturamento da empresa oriunda de novos produtos. A empresa tem 

atendido a sua meta para esse indicador, para isso foi importante fazer algumas aquisições, para 

entrar em novos mercados e poder desenvolver novos produtos.  

Possuem também outros indicadores, como geração de pistas/ideias, indicadores baseados 

no Business Case, os indicadores econômicos são baseados em fluxo de caixa descontado, 

alguns indicadores de processo como cumprimento de cronograma e taxa de sucesso dos 

projetos.  

Da mesma forma que a empresa A, a empresa B possui indicadores de resultado e também 

do processo de inovação, podendo gerir e melhorar o processo. 

A empresa C, em reestruturação, não está medindo os resultados de inovação, porém 

costumava utilizar como indicador a porcentagem do faturamento da empresa oriunda de novos 

produtos e, como as empresas A e B, considerava um produto novo por cinco anos, a partir do 

seu lançamento. Após a reestruturação, devem voltar a utilizar esse indicador, mas querem 

medir por segmento de negócio da empresa, porque os produtos de cada segmento são muito 

diferentes, bem como as oportunidades para novos lançamentos. 

Os indicadores utilizados pelas empresas estão de acordo com referencial teórico. Terra et 

al (2012) e Rozenfeld (2006) citam que os principais indicadores de resultado para inovação 

em produtos são: margem de contribuição ou ROI dos novos produtos, porcentagem de vendas 

com novos produtos nos últimos “n” anos, entre outros. 

As empresas A e B tem indicador e meta muito parecidos para os resultados dos novos 

produtos e as duas empresas tem atingido seus objetivos. Já a empresa C, apesar de não estar 

medindo, também deve usar o mesmo indicador, mostrando um alinhamento da gestão de 

indicadores entre as empresas. Isso é fortalecido pela fala do especialista que diz que o indicador 

de porcentagem da margem de contribuição da empresa que é oriunda de novos produtos é o 

mais comum. Ele adiciona ainda uma fala interessante que inovação passada não é garantia de 

inovação futura. Porém, se você tem um processo estruturado de inovação, teoricamente, você 

tem condições para continuar gerando projetos e produtos e tendo, consequentemente, 

resultados, tanto isso é mais verdade, quanto mais esse processo de inovação for capaz de 

superar as restrições do setor e do ambiente em que está inserido. 
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6.3 Avaliação da relação desses indicadores com o processo de inovação. 

 

Ter um processo de inovação para conseguir desenvolver e lançar produtos com sucesso no 

mercado foi considerado importante em todas as empresas. Todas elas possuem equipes 

dedicadas a P&D e relacionamento intenso com a alta gestão para condução e aprovação de 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. 

De acordo com Mattar e Santos (2008), há várias razões para justificar o desenvolvimento 

de novos produtos em uma organização, entre elas: diluir o risco do negócio entre vários 

produtos, evitando dessa forma a dependência de um ou poucos produtos, garantir a 

permanência no mercado por intermédio da substituição de produtos que perderam poder 

competitivo ou que atingiram o estágio do declínio no ciclo de vida do produto, aproveitar 

oportunidades de expandir os resultados do negócio por meio da adição de novos produtos, 

procurar obter melhores resultados com o aproveitamento de ociosidade existente, obter 

vantagens no mercado com novos produtos, superiores em termos de tecnologia e outros 

atributos considerados de valor pelos consumidores, aproveitar desenvolvimentos científicos 

que podem se converter em soluções inovadores de produtos e serviços para o mercado e 

manter-se alinhada com o nível competitivo das demais empresas do setor. 

Ao longo das entrevistas percebeu-se a motivação de desenvolver novos produtos por 

diversos motivos, entre eles, gerar maior valor para o cliente, aumentar vendas, ter produtos 

mais competitivos, combater ameaças e aproveitar oportunidades de mercado, atender a 

demandas do planejamento estratégico de crescimento da empresa, renovar o portfólio de 

produtos, ter produtos com melhor desempenho, atender à solicitação de clientes, atender 

demandas de sustentabilidade e aumentar integração na cadeia de produção existente. Os 

indicadores de resultado de inovação são a forma de medir a entrega desses resultados desejados 

e até mesmo garantir a existências das equipes, como disse o gerente de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação da empresa A, que os resultados dos projetos implantados são bem 

maiores que os custos da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o que é importante 

para que a área continue existindo. 

Para desenvolver esses produtos com sucesso, ou seja, de forma eficiente em termos de uso 

de recursos, atingindo todos os itens requeridos pelo produto e de forma segura para as pessoas 

e o meio ambiente é necessário ter um processo estruturado. Como dito pelo gerente de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa B: “se a empresa quer desenvolver e ter 

novos produtos precisa ter uma estrutura que o faça”. A empresa B também tem metas 

estabelecidas de crescimento para os próximos cinco anos, desse crescimento uma parte 
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significativa é por novos produtos e novos modelos de negócio. Existem também as metas 

individuais e uma delas é sempre relacionada a inovação. Todas essas metas estão relacionadas, 

visando atingir os objetivos estratégicos da companhia.  

Na empresa C a importância do processo de inovação ficou clara justamente na ausência 

dele, já que não foi possível atingir resultados desejados para os negócios e isso motivou o 

esforço de reestruturação corporativa da área de tecnologia e desenvolvimento, com a 

disponibilização de novos recursos e acompanhamento próximo da diretoria da empresa. 

Portanto, ter um processo de inovação é importante para desenvolver, lançar e o obter 

resultados com novos produtos. A figura 9, abaixo, apresentada no item 6.1 e complementada 

com a discussão do item 6.2, mostra os principais fatores identificados e recomendados para 

um processo de inovação trazer resultados, através do desenvolvimento de novos produtos 

centrado no cliente: 

 

Figura 9: Processo de inovação orientado para resultados e centrado no cliente. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A partir dessa pesquisa recomenda-se que o processo de inovação deve ter o 

desenvolvimento de produto centrado no cliente, como fator primordial, além disso, mostrou-

se importante ter equipe de P&D dedicada, utilizar metodologia Stage Gate® flexível, fazer 

inovação aberta em parceria com universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e clientes, 



99 

ter marketing integrado ao processo de inovação, comunicação clara e funcional entre as 

interfaces e a formalização dos papéis de cada pessoa no processo de inovação. Todos esses 

fatores devem levar ao desenvolvimento e lançamento de produtos com sucesso, na maioria dos 

casos, obtendo resultados de inovação. Para o resultado financeiro utiliza-se, mais comumente, 

o indicador de porcentagem da margem de contribuição oriunda de novos produtos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

 

O desenvolvimento e lançamento de novos produtos é um fator importante para a existência 

e sustentabilidade das empresas e ao invés de deixar novos produtos ao acaso, as empresas 

estabelecem processos sistemáticos de inovação para seu desenvolvimento. Essa pesquisa 

estuda esses processos de inovação, especificamente no setor químico, em um contexto de 

organizações similares, visando responder à questão de pesquisa:   

 

O processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos pode influenciar os 

indicadores de resultado de inovação, em empresas químicas, no Brasil? 

 

A resposta categórica a essa pergunta, tendo em vista os dados obtidos em campo e a análise, 

é sim. Durante a discussão fica clara a importância de ter um processo de inovação para obter 

resultados de forma sistemática e direcionada aos objetivos da empresa, para desenvolvimento 

de novos produtos. Portanto, o trabalho cumpriu o objetivo principal de analisar os processos 

de inovação para desenvolvimento de novos produtos e seus resultados financeiros, de três 

empresas brasileiras do setor químico. Esse objetivo foi cumprido através dos três objetivos 

específicos que trouxeram resultados interessantes obtidos na pesquisa de campo, que são 

explorados a seguir. 

Ter uma equipe de P&D dedicada permite que os projetos de desenvolvimento de novos 

produtos sejam desenvolvidos com os recursos necessários, foco e tempo. Já que os 

desenvolvimentos requerem competências técnicas específicas e tempo de dedicação. 

Profissionais que dividem seu tempo entre atividades operacionais, por exemplo, e de 

desenvolvimento tendem a priorizar o operacional, mais urgente no dia-a-dia. 

O uso da metodologia Stage Gate® foi unânime nas três empresas do estudo de caso e se 

mostrou adequada ao desenvolvimento de produtos para o setor químico, que tem 

características importantes como o risco humano e para o meio ambiente associado aos seus 

produtos e processos, e por ser intensivo em capital, ou seja, para produzir esses produtos 

químicos são necessárias plantas industriais que demandam alto investimento, na maioria dos 

casos. Com isso, o uso de uma metodologia que privilegia o desenvolvimento sequencial, 

otimizando o uso de recursos ao longo do projeto, avaliando todos os aspectos necessários em 

cada fase e reduzindo o risco de desenvolvimento (COOPER, 2008), é importante. Porém, foi 

levantada a necessidade de maior agilidade no desenvolvimento de produtos e maior capacidade 

de experimentação, itens que não necessariamente são atendidos com a metodologia atual, 
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porém, não só pela metodologia, mas também pela característica do setor, onde o custo de 

desenvolvimento de produtos é alto, o que inibe uma liberdade de falha. Com isso, sugere-se o  

uso da metodologia Stage Gate® de forma flexível, ou seja, encontrando espaços para dar mais 

velocidade ao desenvolvimento, fazendo atividades de forma paralela dentro das fases. Porém 

esse é um equilíbrio que deve ser individualizado, ou seja, cada empresa deve encontrar seus 

espações de flexibilização, a depender do tipo de produto desenvolvido, do investimento 

necessário, dos aspectos de segurança de processos químicos, dos recursos humanos e 

financeiros disponíveis para o desenvolvimento e das necessidades do mercado. 

Fazer inovação aberta também foi um ponto comum entre as três empresas e é uma 

forma de trazer vantagem competitiva para o desenvolvimento de produto quando não se tem 

alguma competência técnica internamente ou falta de recursos. Também permite ter uma equipe 

de P&D enxuta e focada nos negócios, tecnologias e produtos da empresa, com a contratação 

externa para projetos em negócios, tecnologias e produtos adjacentes. 

 Ter marketing integrado ao processo de desenvolvimento de novos produtos é 

fundamental, isso foi verificado nas empresas e na literatura. Marketing fornece informações 

sobre potenciais e requisitos de mercado enquanto P&D atua para obter descobertas técnicas e 

científicas. Ao longo do processo marketing faz todo o contato com o cliente, garantindo o 

desenvolvimento centrado nele. Quando marketing e P&D trabalham juntos em projetos de 

novos produtos, suas habilidades complementares fornecem insumos essenciais que fortalecem 

a vantagem competitiva de uma empresa em vários estágios do processo (DARAWONG,2017). 

 Apesar de haver áreas de inovação dentro das empresas, sabe-se que ela só acontece 

quando toda a empresa trabalha para isso, fazendo com que ela chegue até o mercado e traga 

os resultados planejados. Com isso, trata-se de um processo com uso de recursos diversos e 

multidisciplinares e muitas interfaces dentro da empresa, logo a comunicação clara e funcional 

entre essas interfaces precisa existir para que o processo flua da maneira adequada. Para essa 

comunicação é preciso que haja clareza do que precisa ser feito e alinhamento entre as áreas. 

Todas as empresas do estudo de caso têm reuniões específicas para discussão dos projetos 

envolvendo todas as equipes e a alta gestão, além de documentação de projetos para gestão do 

conhecimento. 

 O próximo fator que é a formalização dos papéis no processo de inovação está 

relacionado ao item anterior. Ou seja, a inovação passa por diversas equipes dentro da empresa, 

não só pesquisa, desenvolvimento e inovação, sendo assim, vai demandar atividades de pessoas 

que não tem como papel principal a inovação. Essas pessoas precisam ter clareza sobre o que 

precisam fazer e também motivação para isso, ou seja, precisam ver valor em realizar as 
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atividades de inovação. Para garantir que isso ocorra, o alinhamento com a diretoria da empresa 

é importante, a comunicação clara sobre o projeto também e uma estratégia que pode ser 

utilizada é estabelecer metas individuais relacionadas a inovação para todos os colaboradores. 

 Todos esses fatores devem trabalhar para um desenvolvimento centrado no cliente, já 

que para criar novos produtos bem-sucedidos, as empresas precisam entender seus 

consumidores, seus mercados e seus concorrentes, além de entregar valor superior para os 

clientes (KOTLER e ARMSTRONG, 2015). 

Com todos esses fatores alinhados, os projetos de novos produtos devem ter sucesso e 

gerar resultados de inovação, esses resultados devem ser medidos através de indicadores. O 

mais comum é o uso do indicador de porcentagem da margem de contribuição da empresa que 

é oriunda de novos produtos, sendo produtos considerados novos por cinco anos a partir do seu 

lançamento. Neely e Hill (1998) complementam, que a importância de se medir o desempenho 

da inovação é dupla. Primeiro, as informações derivadas da medição servem como feedback 

sobre a posição da empresa em inovação. Segundo, as lacunas identificadas no desempenho do 

processo de inovação desencadeiam um processo de melhoria contínua. Sem medição de 

desempenho, o processo de inovação não será gerenciado efetivamente e a melhoria será 

esporádica. Ou seja, os indicadores medem os resultados e permitem que o processo seja 

melhorado e ajustado, de acordo com a necessidade da empresa. 

Ter um processo de inovação permite que a empresa consiga desenvolver e lançar novos 

produtos de forma sistemática, atendendo as necessidades dos negócios, clientes e planejamento 

estratégico da empresa. É uma forma importante de sustentabilidade, manutenção e aumento de 

resultados para a empresa. Mesmo para um setor tradicionalmente mais conservador, como o 

setor químico, a necessidade de desenvolvimento de novos produtos é clara. 

 

7.1 Principais contribuições da pesquisa para organizações, gestores e profissionais. 

 

Esse trabalho trouxe, como parte dos seus resultados, fatores recomendados para que o 

processo de inovação para desenvolvimento de novos produtos obtenha sucesso, no contexto 

de organizações específicas, do setor químico, que não é frequentemente explorado do ponto 

de vista acadêmico. Sendo, portanto, um produto tecnológico e uma fonte de informação 

importante para organizações, gestores e profissionais que podem se orientar pelos resultados 

dessa pesquisa para implantar, otimizar e complementar processos de inovação, na prática.  
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Além disso, é uma referência de benchmarking para o setor, permitindo que empresas 

usem os dados levantados das empresas estudadas e as recomendações para comparação e 

aperfeiçoamento de seus processos.  

 

 

7.2 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

A pesquisa se limitou a uma amostra de empresas do setor químico, em um contexto 

específico de organizações similares, ou seja, indústrias químicas brasileiras, atuantes no 

formato B2B e com faturamento anual entre um e dois bilhões de reais, não podendo ser 

generalizado para o setor e outras indústrias. 

Como sugestão de estudos futuros tem-se:  

Incorporar ao estudo outros aspectos importantes para inovação como alinhamento 

estratégico, investimento, processo de geração de ideias e outros indicadores relacionados a 

esses temas, que não foram foco deste trabalho.  

Ampliar a amostra do estudo de caso para outras empresas do setor químico. 

Estudo de metodologias ágeis para desenvolvimento de produtos não digitais, aplicadas 

ao setor químico. 
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APÊNDICE I 

 

Seguem os roteiros utilizados para as entrevistas feitas com as empresas A, B e C e com 

o especialista em pesquisa e desenvolvimento no setor químico. 

 

Entrevista sobre desenvolvimento de novos produtos químicos. 

 

 O objetivo do trabalho é analisar os processos de inovação para desenvolvimento de 

novos produtos e seus resultados financeiros, em empresas químicas, no Brasil. 

 

Perguntas para as empresas A, B e C: 

 

1. A empresa possui um processo de inovação estabelecido? Se sim, como é? 

2.  A empresa consegue desenvolver e lançar os novos produtos no tempo desejado, 

considerando demanda e mercado? 

3. A empresa utiliza ferramentas de inovação para desenvolver novos produtos? Quais? 

4. Existe uma metodologia utilizada para os projetos de desenvolvimento de novos produtos 

estabelecida na empresa? Qual? 

5. Existem estruturas específicas de P&D e marketing para novos produtos? Como os 

profissionais estão organizados nessas áreas? 

6. Como é o relacionamento entre as áreas e as pessoas de P&D, marketing e as de interface 

crítica? 

7. O Marketing participa do processo de Inovação? É importante? 

8. A empresa utiliza indicadores (Qualitativos e quantitativos) de resultado de inovação 

relacionados aos novos produtos? Quais? 

9. Sua empresa considera importante desenvolver novos produtos? Por quê? 

 

Perguntas para o especialista: 

 

Ao responder as perguntas, importante considerar que a análise considera uma amostra 

específica, ou seja, empresas do setor químico, indústrias químicas brasileiras atuantes no 

Brasil, no formato B2B e com faturamento anual entre 1 e 2 bilhões de reais. 

1. Como você entende que deve ser um processo de inovação para uma indústria química?  
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2. Considerando sua presença na ABIQUIM e o contato com as indústrias, você percebe 

que elas conseguem inovar e lançar novos produtos no tempo adequado? Considerando 

demanda e mercado? 

3. Sobre ferramentas de inovação, quais você acha que são mais utilizadas e quais 

poderiam/deveriam ser mais exploradas? 

4. Sobre metodologia para o gerenciamento dos projetos de desenvolvimento de novos 

produtos, qual é a mais utilizada? Você entende que é adequada para o setor? 

5. Sobre estruturas de P&D e marketing, como são, usualmente, na indústria química? 

Existe um padrão?6 

6. Como é o relacionamento entre as áreas e as pessoas de P&D, marketing e as de interface 

crítica? 

7. O Marketing participa do processo de Inovação? É importante? 

8. Quais os indicadores (Qualitativos e quantitativos) de resultado de inovação 

relacionados aos novos produtos são mais utilizados? 

9. Qual a importância do desenvolvimento de novos produtos para essas empresas e para 

o setor? Para a competitividade nacional? 

 


