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Resumo 
 
Este artigo trata do tema Inovação sob uma perspectiva organizacional. Tem como objetivo 
demonstrar alguns dos aspectos essenciais que caracterizam uma Organização Inovadora, tais 
como a Cultura de Projetos, as Trajetórias Tecnológicas, os Sistemas e as Redes de Inovação 
na busca da resolução de problemas e vantagem competitiva. O artigo foi organizado de 
forma a proporcionar um equilíbrio entre os elementos conceituais do tema Inovação e a 
realidade observada na empresa Vonpar S/A, apresentada como estudo de caso, através da 
descrição de suas práticas e métodos de trabalho utilizados em sua Gestão Inovadora. 
 
Palavras Chave: Inovação, Organização Inovadora e Processos de Inovação. 
 
 

Abstract 
 
This article deals with the theme Innovation in an organizational perspective. Aims to 
demonstrate some of the aspects that characterize an Innovative Organization such as the 
Culture of Projects, the Technologal Trajectories, Systems and Innovation Networks in the 
pursuit of problem solving and competitive advantage. The article was organized to provide a 
balance between the conceptual elements of the theme Innovation and the reality observed in 
the company Vonpar S / A, presented as a case, by describing their practices and working 
methods used in its Innovative Management. 
 
Keywords: Innovation, Innovative Organization and Process Innovation. 
 
 

Introdução 
As empresas de destaque no cenário corporativo atual são constantemente alvo de 

estudos na busca por identificação de suas estratégias e atitudes inovadoras que as tornaram 
referência. Estratégias como a cultura de projeto voltada para o design representa um novo 
caminho para a Inovação e é comumente apontada como um dos principais instrumentos no 
processo criativo e metodológico de projetos como vantagem competitiva para as empresas. 

O design, antes interpretado como uma tarefa no âmbito do desenho ou do 
desenvolvimento de novos produtos, é retomado atualmente por BROWN (2009) como uma 
forma de disseminar um “pensar projetual” (Design Thinking) de modo capilar na organização 
e, especialmente, na sua administração, propondo o projeto como um novo paradigma de 
Inovação.  

A importância do design nas organizações é ampliada através do Design Estratégico 
que, segundo o conceito de MAGALHÃES (1997), é utilizado como uma forma de atuação 



direcionada para a Gestão de Design nas empresas, integrando produtos e imagem na 
estratégia da organização, utilizando-o como processo catalisador, sintetizador e 
materializador de conhecimentos e informações em produtos e serviços. 

Através deste artigo, busca-se apresentar a metodologia de Inovação como 
metodologia essencial no pilar de inovação e pesquisa de design contextualizado no estudo de 
caso da empresa Vonpar S/A em seu processo de desenvolvimento estratégico mercadológico.  

O presente artigo foi elaborado através da pesquisa descritiva no formato de estudo de 
caso considerado não um método, mas sim uma estratégia de pesquisa. Optou-se pelo estudo 
de caso, pois este pretende, segundo YIN (2005), explicar relações causais em intervenções 
ou situações da vida real. Além disso, possibilita descrever um contexto da vida real no qual 
uma intervenção ocorreu; ou avaliar uma intervenção em curso e modificá-la. Para a 
elaboração do estudo de caso, utilizou-se a coleta de dados qualitativa e quantitativa com base 
em relatórios, documentos e observação assistemática, seguido de análise de conteúdo. 
 

Inovação e Organização Inovadora 
Com o objetivo de iniciar esta abordagem, faz-se necessário, primeiramente, definir o 

conceito de Inovação. Segundo FREEMAN (1982), é o processo que inclui as atividades 
técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou 
melhorados) produtos, ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) processos. 

Diante deste cenário e trazendo o termo para uma abordagem mais prática, observa-se 
que Inovação deve ser uma ideia que gere resultado econômico ou, na visão da Vonpar S/A, é 
algo que gera “dinheiro novo”. 

A Inovação nas empresas ocorre através de um perfil de Organização Inovadora 
(TIDD, 2008). A Organização Inovadora vai além da estrutura; trata-se de um conjunto 
integrado de componentes que trabalham juntos para criar e fortalecer o tipo de ambiente que 
permite que a mesma prospere. 

Neste sentido, os componentes de uma Organização Inovadora caracterizam-se em 
algumas características-chave, descritas por TIDD (2008). Fundamentalmente, temos a visão 
compartilhada, onde existe comprometimento da alta gestão; uma estrutura adequada com 
indivíduos-chave atuantes e o desenvolvimento contínuo e amplo. Além destes, temos ainda a 
comunicação extensiva dentro e fora da organização de forma ascendente, descendente e 
lateralmente agregada a um extensivo trabalho em rede; e que serve como estímulo para um 
ambiente criativo com abordagens positivas e ideias diferenciadas, apoiadas por sistemas de 
motivação relevantes.  

A comunicação extensiva trabalha também com os altos níveis de envolvimento 
dentro e fora da empresa em experimentação pró-ativa, encontrando e resolvendo problemas 
para que ocorra a disseminação do conhecimento e a empresa torne-se uma organização que 
aprenda. 

Através destas características-chave, obtemos um modelo multidisciplinar onde as 
ideias importantes entram em um sistema e a partir de análises mercadológicas, financeiras, 
logísticas e industriais, são avaliadas pelo ponto de vista estratégico da empresa passando por 
todas as instâncias de avaliação até se tornarem uma Inovação de fato. 

A partir deste processo, propõe-se um novo olhar ao tratar de problemas complexos, 
bem como um ponto de vista mais empático, que permita colocar as pessoas no centro do 
desenvolvimento de um projeto e gerar resultados mais desejáveis para as empresas; mas que, 
ao mesmo tempo, sejam financeiramente relevantes, além de tecnicamente possíveis de serem 
transformados em realidade. Um dos caminhos para este fim é a Trajetória Tecnológica da 
empresa. 

 



Trajetórias Tecnológicas 
Para que uma empresa possa ser considerada como voltada à Gestão da Inovação, bem 

como vista como uma organização inovadora, deve seguir algumas Trajetórias Tecnológicas 
(TIDD, 2008), a partir da observação das características técnicas da base produtiva de cada 
um dos setores da indústria que condicionam seu processo de geração e difusão de inovações. 
Através desta observação, é possível entender que, assim como o processo de inovação 
apresenta características setoriais específicas, o mesmo pode ser verificado no que tange às 
formas de interação. 

Ainda de acordo com a teoria de TIDD (2008), as estratégias das empresas são 
fortemente reprimidas pelas posições onde atuam e por oportunidades específicas abertas a 
elas. Ou seja, são dependentes de caminhos e em qualquer momento, dois conjuntos de 
restrições tornam inevitável a dependência de ações focadas em estratégias de inovação 
empresarial, sendo eles o estado presente e possível futuro de conhecimento tecnológico e os 
limites das competências empresariais. Embora seja prudente fazer-se uma crítica quanto ao 
determinismo tecnológico, o desenvolvimento puramente tecnológico possui uma lógica 
interna própria, que contribui com a definição de onde as empresas podem encontrar 
oportunidades em inovação. 

Além disso, é importante ressaltar que as competências corporativas raramente  
concentram-se somente nas competências dos indivíduos, mas também nas pertencentes a 
grupos especializados, interdependentes e coordenados, em que o conhecimento técnico e 
organizacional tácito, acumulado através da experiência, é de suma importância. Isso explica, 
porque as empresas desempenham a maior parte de suas atividades de inovação internamente. 

A partir da observação em relação à dependência de caminhos, fica evidente a 
Trajetória Tecnológica, que pode ser igualmente aplicada a uma tecnologia inibida por limites 
de conhecimento e a uma empresa inibida por limites de competência. É importante destacar 
que nas grandes empresas, como no caso da Vonpar S/A, não se lida apenas com uma 
tecnologia, e sim com inúmeras delas, tendo cada uma seus próprios padrões históricos de 
desenvolvimento, exigências de competências e implicações estratégicas. Neste sentido, 
tornam-se importantes as avaliações quanto ao tamanho das empresas, os tipos de produtos 
que são fabricados, os objetivos de Inovação, bem como suas fontes e os locais internos onde 
se desenvolvem estas Inovações.  

“As oportunidades das tecnologias da informação para 
atividades de inovação estão associadas a seu potencial de 
aumentar a produtividade no processo de geração, 
distribuição e exploração do conhecimento. Esta evolução 
pode ser observada em três aspectos: o aumento da 
velocidade e a redução do custo das ferramentas e 
instrumentos de pesquisas básicas e aplicadas (protótipos, 
modelos, técnicas de simulação); o aumento da habilidade 
para gerar opções tecnológicas; e o poder das redes 
eletrônicas como ferramentas de pesquisa” (FORAY, 
1996).  
 

Com tanta diversidade, há dois perigos opostos. Um deles é a generalização sobre a 
natureza, fonte, direções em implicações estratégicas de Inovação com base na experiência de 
uma empresa ou de um setor. Neste caso, há grande probabilidade de que muitas das 
conclusões sejam equivocadas. Já o outro perigo é afirmar que todas as empresas e setores são 
diferentes, e que nenhuma generalização pode ser feita. 

Para que não ocorram estes riscos, observamos cinco Trajetórias Tecnológicas 
principais, descritas em TIDD (2008), e quatro delas são aplicadas na Vonpar S/A; cada uma 



em sua natureza e com diferentes implicações para a estratégia tecnológica, assim como na 
gestão por Inovação.  

A primeira delas, os Intensivos de Escala, é uma variável que impacta fortemente na 
competitividade de seus produtos uma vez que quanto maior for o consumo de matérias 
primas, menores serão os custos de fabricação e a empresa terá maior poder de barganha 
sobre seus fornecedores. 

Como segunda Trajetória Tecnológica tem-se a Base Científica, onde o P&D, através 
de pesquisas contextuais e não contextuais, torna-se uma potente ferramenta em um contexto 
de Gestão por Inovação. Em terceiro lugar, aparecem os Intensivos de Informação, 
encontrados, por exemplo, nas análises financeiras, importantes indicadores de “GO” ou 
“DON´T GO” em relação a um projeto de Inovação; e nos fornecedores, a possibilidade de 
exclusividade em insumos inovadores através de alinhamentos estratégicos ou políticos. E por 
fim, os Fornecedores Especializados, que são escolhidos através do pensamento de Design 
como diferencial de escolha dos produtos ou serviços num mercado que, em muitas 
oportunidades, carece de criatividade e fatores relevantes no processo de escolha. 

A quinta Trajetória Tecnológica seriam as empresas dominadas pelos Fornecedores os 
quais são reféns dos custos e ofertas demandadas sem poder de negociação. No caso da 
Vonpar S/A, esta opção não se aplica pelo fato da empresa ser, comumente, o principal cliente 
de seus fornecedores. 

Através destes conceitos de identificação do desenvolvimento de competências 
tecnológicas, devem ser mantidas, de forma simples, robustas e acessíveis, a constante revisão 
de seus pressupostos e informações à luz de novas evidências. Este processo é importante no 
âmbito do Design Estratégico, pois deve-se entender todas estas aplicações dentro de um 
sistema multidisciplinar, onde todas as variáveis estão relacionadas, bem como a forma com 
que serão geridas ou desenvolvidas, impactando diretamente nos resultados a serem obtidos. 

 

Sistemas de Inovação 
No cenário apresentado, de grande diversidade dos processos, as organizações 

necessitam estar voltadas ao entendimento das características que potencializam a geração de 
maiores fluxos de inovações. 

Os Sistemas de Inovação atuam neste cenário como ferramentas importantes de 
tratamento destes fluxos de inovação. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1987 por 
EDQUIST (1997) que o define como uma rede de instituições nos setores públicos e privados 
cujas atividades e interações iniciam, importam e difundem novas tecnologias. Em uma 
definição mais abrangente, incluem fatores econômicos, sociais, políticos, organizacionais, 
institucionais e que influenciam no desenvolvimento, difusão e uso de inovações. 

Como pontos positivos, os Sistemas de Inovação colocam a Inovação e os processos 
de aprendizagem no centro do foco. O objetivo é produzir novos conhecimentos ou combinar 
conhecimentos existentes, abrindo novos caminhos. Além disso, os Sistemas de Inovação 
adotam uma perspectiva holística e interdisciplinar cujo objetivo inclui fatores 
organizacionais, sociais e políticos assim como os econômicos, sendo a sua ênfase na 
interdependência e não linearidade. 

Os Sistemas de Inovação, segundo EDQUIST (1997), ocorrem em dois ambientes 
distintos sendo um deles nas Organizações, consideradas estruturas formais e que têm um 
propósito explícito; considerados os jogadores e atores. E também no ambiente das 
Instituições: conjuntos de hábitos comuns, normas, rotinas, práticas estabelecidas e leis que 
regulamentam as relações, bem como as interações entre indivíduos, grupos e organizações; 
enfim, são as regras do jogo. 



Para que seja possível obter um entendimento maior sobre estes termos, temos como 
exemplo a The Coca-Cola Company como uma Instituição em função das regras e normas 
estabelecidas para o sistema operacional da própria empresa e a fabricante do produto Coca-
Cola, representada aqui pela Vonpar S/A como uma Organização pelo fato de ser a 
responsável pela operação. 

As atividades dos Sistemas de Inovação estão alocadas em pesquisa, implementação, 
utilização final, ligação e educação (EDQUIST, 1997). Entretanto, não há um consenso entre 
as funções e atividades que deveriam ser incluídas, fato este que promove abundantes 
oportunidades para mais pesquisas. De maneira geral, a principal função ou função global dos 
Sistemas de Inovação é buscar processos a fim de atingir inovações de desenvolvimento, 
difusão e usabilidade. 

Assim, os Sistemas de Inovação mostram-se de grande importância no contexto 
mercadológico atual na medida em que estruturam e conduzem os processos de Inovação, seja 
nas Instituições ou nas Organizações, contribuindo fortemente na percepção de confiança por 
parte dos consumidores.  

 

Redes de Inovação 
Entretanto, para que ocorra a difusão da Inovação nas empresas, é necessária a 

formação de Redes de Inovação que, segundo FARGERBERG (2005), são determinadas por 
relações interorganizacionais que envolvem processos de interação entre indivíduos e setores 
distintos, produzindo inovações em diversos níveis de agregação, tais como local, regional, 
nacional ou até mesmo global. 

As empresas que possuem uma rede estão mais expostas a experiências, diferentes 
competências e oportunidades que resultam em um ambiente no qual a aderência criativa 
ocorre com mais facilidade. 

A criação conjunta de ideias gera uma dinâmica de aprendizagem coletiva, de 
cooperação, de trocas e de recursos tecnológicos, bem como financeiros entre diferentes e 
independentes atores sociais que frequentemente competem entre si. É importante ressaltar 
que as Redes de Inovação são determinantes para o ritmo e a direção das Inovações do qual 
resultam na evolução do sistema como um todo, pois são um meio em que as empresas podem 
organizar ou trocar recursos e conjuntamente desenvolver novas ideias, assim como novas 
habilidades. 

Pode-se diferenciar as redes quanto a duração e estabilidade (FARGERBERG, 2005), 
como por exemplo em projetos de curto prazo ou em relações de longo prazo e quanto a 
hierarquia (autoridade central, distribuída e auto-organização). 

Neste contexto, as Redes de Inovação têm um papel importante no sentido de ampliar 
a capacidade de geração e difusão da Inovação Tecnológica, redução de custos, poupar tempo 
em circunstâncias onde jamais se deu tanto valor a administração temporal e para o 
desenvolvimento de competências. 

Entretanto, não se pode abstrair que as Redes de Inovação possuem elos fortes assim 
como fracos e, se forem trabalhados sempre da mesma forma ou em circunstância rígida, o 
modelo mental tende a ficar viciado. Ou seja, é necessário buscar sempre o aumento dos 
níveis e relevância das redes. 

Contudo, observamos que as Redes de Inovação possuem quatro elementos 
(FARGERBERG, 2005), sendo eles as “ligações fortes” formadas pelas interações regulares 
que são importantes para o apoio social baseado em interesses diversos; as “ligações fracas” 
que, por sua vez, operam na obtenção de informação não redundante e introduzindo novidades 
na forma de diferentes ideias; as “pontes de conexão” que fazem a ligação entre três ou mais 



pontos de conexão e, por fim, os “buracos estruturais” que são as conexões potenciais, mas 
que ainda não se estabeleceram.  

Com base nestes conceitos, a Vonpar S/A, terceira maior fabricante de Coca-Cola do 
país, bem como a maior em rentabilidade do Sistema Coca-Cola no Brasil, passou a utilizar as 
Redes de Inovação como uma ferramenta de diferencial competitivo na obtenção de 
resultados expressivos. Ao mesmo tempo, a empresa iniciou o modelo de trabalho 70/20/10, 
criado pelo CEO da Google, Eric Schmidt e descrito por BATTELLE (2005). 

Este modelo de trabalho é constantemente utilizado nos processos de Inovação da The 
Coca-Cola Company, e visa o emprego de 70% do tempo às melhorias dos processos de 
produção, de matérias primas e de embalagens, bem como aumento da rentabilidade no 
portfólio de produtos existentes. Outros 20% do tempo devem ser voltados para extensões de 
linhas de produtos também já existentes, mas com oportunidades de novos sabores, 
abordagens, tamanhos, entre outros, focados no objetivo de ganhar espaço e relevância. Já os 
outros 10% do tempo são voltados para o modelo de inovação da Vonpar S/A que tem como 
objetivo trazer novos volumes de venda, desenvolver novas abordagens e utilizações de 
produtos para mercados existentes ou até mesmo novos mercados, buscando principalmente 
“dinheiro novo”. 

A fim de alcançar estes objetivos, são trabalhados dez princípios dentro do processo de 
inovação da empresa, sendo eles: 
1. Inovação não é perfeição instantânea, pois o projeto, através de inúmeras intervenções, 

sofre evoluções ao longo de seu desenvolvimento na busca de um modelo ideal. KLINE & 
ROSENBERG (1986) descrevem esta premissa como sendo “[…] um sério erro tratar 
uma inovação como que se fosse algo homogêneo e bem definido, que pudesse ser 
identificado no momento de sua introdução na economia, em uma data precisa...O fato é 
que as mais importantes inovações atravessam mudanças drásticas que podem, e com 
freqüência isso acontece, transformar totalmente seu significado econômico”. 

2. Diversas ideias provém de diferentes áreas da empresa. Um filtro é realizado pelo 
departamento de Marketing da empresa para que os projetos que estejam aptos para 
evoluir sejam apenas os que vão ao encontro da estratégia da Vonpar S/A. 

3. Foco em metas ambiciosas e alinhamento de tempo para alcançá-los com liberdade total 
por parte da alta direção da empresa. 

4. Nenhum projeto deve ser retirado completamente do radar, pois em um dado momento e 
em alguma futura oportunidade ou abordagem, pode ser colocado em ação. Neste sentido, 
LAMPEL (2000) explica que “existem duas formas predominantes de avaliação de uma 
inovação: a avaliação crítica (baseada nos problemas e limitações da inovação) e a 
avaliação confiante (baseada no potencial de realizações futuras)”. 

5. Todas as informações devem ser compartilhadas entre a equipe de forma a enriquecer as 
concepções, as análises e os parâmetros de avaliações dos projetos. 

6. Como princípio, todo produto da Vonpar S/A tem foco no consumidor. Satisfazer o 
cliente através do produto ou até mesmo surpreende-lo, deve ser a razão do modelo 
empregado. 

7. Pesquisas contextuais e não contextuais, além de dados numéricos, devem ter como 
principal objetivo auxiliar na tomada de decisão consciente e embasada. 

8. Comumente, a Criatividade vem acompanhada de restrições práticas ou financeiras. Uma 
análise minuciosa deve ser feita na busca de uma solução, por mais complexa que pareça. 

9. Trabalhar em equipe com profissionais capazes, competentes, brilhantes. 
10. Utilizar parâmetros e critérios para a análise de viabilidade financeira, a fim de que 

nenhum projeto evolua da fase metaprojetual para projetual sem uma avaliação que gere 
resultado positivo relevante à empresa. 



Fica evidente, em todas as instâncias dos processos citados, o papel dos Gestores da 
Inovação. É um agente de extrema importância e que deve acompanhar mais do que apenas as 
condições iniciais e os investimentos necessários para se atingir o resultado desejado. É 
fundamentalmente responsável por dirigir o Processo de Inovação que acontece dentro da 
Organização desde a entrada até a saída. Para tanto, o Gestor da Inovação necessita de 
critérios de acompanhamento que indique como e por que um processo de inovação  
desenrola-se e que linhas de conduta têm mais chance de conduzir ao sucesso ou ao fracasso. 
(VAN DE VEN, 2000) 

 É com base nestes princípios de trabalho que a Vonpar S/A segue um modelo 
estruturado de processos com foco nos resultados, obtendo vantagem competitiva frente aos 
seus concorrentes. 

“Se bem sucedidas, essas inovações proporcionam 
oportunidades para a colheita de lucros extraordinários 
por um período temporário. Seguem-se os imitadores, e 
uma avalanche de bens de consumo é despejada no 
mercado, o que deprime os preços, as margens de lucro e 
os investimentos em inovação. Isto, por sua vez, força a 
reorganização da produção, o aumento da eficiência, a 
redução de custos, a eliminação das ineficientes empresas 
não inovadoras, e a substituição dos antigos produtos e 
processos. [...] Esse processo de mutação industrial, ou 
“vendaval permanente de Destruição Criativa”, que 
incessantemente revoluciona a estrutura econômica a 
partir de dentro, incessantemente destruindo o antigo, 
incessantemente criando o novo, é o fato essencial do 
capitalismo” (SCHUMPETER, 1988). 
 

Assim, a Inovação mostra-se como uma poderosa ferramenta de competitividade já 
que a estratégia escolhida e seguida pela organização pode determinar e sustentar o sucesso 
competitivo (PORTER, 1990). 

 

O Processo de Inovação na Vonpar S/A  
As pessoas frequentemente confundem inovação e processos de inovação com 

melhoria contínua e processos relacionados a esse tema. Para que a inovação seja 
caracterizada como tal, na Vonpar S/A, é necessário que seja causado um impacto 
significativo na estrutura de preços, na participação de mercado e na receita da empresa. 
Considerando que as inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a médio e longo 
prazo, inovar torna-se essencial para a sustentabilidade das empresas e dos países no futuro. 

A inovação tem a capacidade de agregar valor aos produtos de uma empresa, 
diferenciando-a, ainda que momentaneamente, no ambiente competitivo. As organizações 
derivam seu sucesso econômico, em maior ou menor grau, do sucesso em introduzir 
inovações em seus produtos e processos. Vista como “elemento propulsor do dinamismo e da 
competitividade”, a inovação é também um termo amplo, que engloba além de produtos e 
processos, atualmente também gestão e modelo de negócio (TIDD, 1997). 

O papel da inovação é ainda mais importante em mercados com base em commodities 
nos quais existe um alto nível de competição e os produtos são praticamente equivalentes 
entre os ofertantes. Aqueles que inovam neste contexto, seja de forma incremental (modelos 
70 e 20) ou radical (modelo 10), de produto, processo ou modelo de negócio, ficam em 
posição de vantagem em relação aos demais. A Inovação assume sua importância à medida 
que permite às empresas entrar e participar em novos mercados de maneira relevante, 
aumentar suas receitas e o valor de suas marcas. Com este objetivo, a Vonpar S/A utiliza um 
processo de inovação que consiste em cinco etapas: 



• Etapa 1: Através de um programa chamado “EPA” (Eu posso ajudar), todas as áreas 
da empresa, tais como o Industrial, o Comercial, o Recursos Humanos, os próprios 
consumidores através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), as agências 
de Advertising e Promoções, têm a oportunidade de sugerirem ideias de inovação. As 
ideias são centralizadas no departamento de Marketing da empresa por ser o 
departamento responsável pelo planejamento, bem como execução das diretrizes e 
estratégias corporativas no âmbito da Inovação. O departamento de Marketing realiza, 
então, um filtro avaliando todas as sugestões recebidas com o objetivo de verificar 
quais têm aderência com os objetivos estratégicos, se estão no momento oportuno de 
serem desenvolvidas, bem como se agregariam valor de forma relevante ao portfólio 
de produtos da empresa. Esta etapa de classificação preliminar é chamada na Vonpar 
S/A de “Etapa Idealizadora”. EISENHARDT & BROWN (1997), enfatizam que 
aspectos da organização e gestão têm forte influência em como as pessoas trabalham, 
como expressam suas idéias e como podem criar o novo. Essa conclusão pode ajudar a 
estabelecer a interdependência entre a inovação e a organização onde esta foi gerada. 

• Etapa 2: Nesta segunda etapa, chamada de “Etapa Seletiva”, ainda  sob o 
gerenciamento do departamento de Marketing, são realizadas avaliações 
mercadológicas com envolvimento das áreas Comercial, P&D, Industrial, Financeira 
entre outras, para identificação de vantagens competitivas, estudos de potencial para 
volumes de venda, definição de canais de venda, capacidades produtivas e análises 
financeiras. Premissas básicas devem ser verificadas, tais como a exigência de 
margem mínima de EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization, que traduzido literalmente para o português significa "lucros antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização" ). É nesta etapa que ocorre a escolha dos 
projetos que serão executados. Caso o projeto não atinja os índices mínimos, ele 
retorna para avaliação até obter os índices esperados ou é arquivado e catalogado em 
um banco de ideias para futura aplicação. 

• Etapa 3: Chamada de “Etapa de Desenvolvimento”, são iniciados todos os processos 
de cotação dos fornecedores, confirmação das matérias-primas a serem utilizadas, 
definição de cronogramas de produção, refinamento dos projetos para otimização dos 
processos de produção, planejamento das ações de lançamento para o público interno 
da empresa e para os consumidores, bem como um “Double Check” e confirmação do 
projeto de viabilidade que é levado para apreciação dos acionistas com o objetivo de 
transcorrer a liberação dos investimentos. 

• Etapa 4: É a “Etapa de Implantação”, quando os produtos, fruto do processo de 
inovação, são colocados efetivamente no mercado através de ações comerciais e a 
campanha de comunicação é colocada em prática através de canais midiáticos e 
promocionais. 

• Etapa 5: E por fim, a etapa 5, chamada “Etapa de Avaliação de Desempenho”, que 
após seis meses da implantação do projeto, avalia os indicadores de desempenho, tais 
como e não exclusivamente volume de vendas, capilaridade do produto, índices de 
rentabilidade, participação de mercado, importância no mix, saúde de marca, entre 
outros. 
Estes processos buscam a vantagem competitiva que provém da adoção deste tipo 

estratégias e, segundo PORTER (1990), não pode ser compreendida observando-se a empresa 
como um todo, pois tem origem nas inúmeras atividades distintas que uma empresa executa 
no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no suporte de seu produto. Cada uma 
dessas atividades pode contribuir para a posição de custos relativos de uma empresa, além de 
criar uma diferenciação. 



Através da implantação e análise contínua das estratégias, automaticamente amplia-se 
entendimento das razões que levam as organizações a buscar a inovação como caminho para 
seus propósitos de crescimento e perpetuação no mercado. A clara descrição e caracterização 
das estratégias resultam na compreensão do contexto em que os processos de inovação são 
implantados e, dessa forma, geram subsídios que servem de alicerce aos modelos teóricos e 
práticos existentes; sempre considerando-se as peculiaridades, a cultura e o ambiente interno e 
externo no qual a organização está inserida. 

 
Conclusão 

O tema Inovação, embora um tanto complexo, permite diversas interpretações e 
também adaptações. Inovar envolve uma série de competências tecnológicas, mercadológicas, 
gerenciais e criativas. Com base neste contexto, o presente artigo apresenta as contribuições 
consideradas relevantes para a compreensão do processo de inovação, para o entendimento da 
organização como administradora da informação, e de seus gestores, como atores 
responsáveis pela iniciativa e atitudes inovadoras da organização. 

A apresentação, articulada a respeito dos conceitos de Inovação em Organizações 
Inovadoras, Trajetórias Tecnológicas e Sistemas/Redes de Inovação, tratou também dos 
processos e metodologias elaboradas e utilizadas pela Vonpar S/A, a fim de aplicar a 
Inovação como fonte de redução de custos, aumento de produtividade, lucratividade, aumento 
do poder competitivo, dentre outros fatores. As Inovações Organizacionais implementadas 
tiveram seus processos descritos a fim de evidenciar a metodologia de trabalho utilizada na 
prática organizacional com ênfase na Inovação que pode ser vista como um processo central. 

Os processos apresentados neste artigo são associados à renovação (de produtos, 
serviços ou processos), através da procura nos ambientes (externos e internos),sinais de 
potenciais inovações; seleção (decidir quais dos sinais percebidos ela deve responder) e 
implementação (transformar o potencial da idéia inicial através de várias fases em produto ou 
serviço no mercado ou em um novo processo para a organização) com foco nos resultados 
desejados (TIDD, 1997). 

É provável que grande parte das empresas que buscam a Inovação guiam-se por um ou 
mais conceitos apresentados como base deste artigo devido a grande complexidade dos 
mercados atuais, concorrência e tecnologias. 

Atualmente, o que se pode perceber é que a empresa, através de seus profissionais, 
tem procurado adquirir mais conhecimentos sobre Inovação enquanto Gestão, seus 
fundamentos, conceitos e aplicações, principalmente como forma de aumentar a 
competitividade e diferenciação no ambiente de negócios. 

Este artigo busca mostrar que a Inovação é um processo, onde a perspectiva adotada 
traz contribuições à ação de inovação em empresas como no caso apresentado, a Vonpar S/A. 
Ficam evidentes, no entanto, as vantagens na aplicação da Inovação como forma de 
diferencial para o negócio das empresas. 
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