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RESUMO 

 

DELAI, I. Estágios evolutivos em gestão da inovação sustentável: estudo 
longitudinal multicasos em empresas industriais. 2014. 390f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 
Os desafios do desenvolvimento sustentável apresentam inúmeras oportunidades e 

ameaças às organizações. Nesta realidade, inovar passa a ser ainda mais imprescindível 

para a competitividade organizacional, mas não a inovação tradicional, um novo tipo que 

integre as questões da sustentabilidade – a inovação sustentável. Compreender as 

competências relacionadas à sua gestão e sua forma de desenvolvimento é fundamental 

para o sucesso. Apesar dessa importância, verificou-se a inexistência de pesquisas com 

foco sistêmico considerando a evolução de todas as competências da gestão da inovação 

bem como o seu relacionamento com a evolução das gestões da inovação e da 

sustentabilidade. Neste contexto, esta pesquisa descritiva exploratória propõe um 

modelo de estágios evolutivos em gestão da inovação sustentável e suas características e 

competências específicas. Para tanto, realizou-se três estudos de caso longitudinal em 

empresas industriais multinacionais líderes em sustentabilidade e inovação, analisando-

se a situação atual e evolução individual dos seus sistemas de gestão da inovação, da 

sustentabilidade e da inovação sustentável. Como resultado, propõe-se um padrão 

evolutivo da gestão da inovação sustentável de três estágios - reativo, preventivo e 

estratégico – com seus respectivos conjuntos de competências de gestão. Enquanto no 

estágio reativo, o foco da gestão da inovação sustentável reside no atendimento à 

legislação, no preventivo tem-se a ênfase na prevenção de riscos de SSMA e melhoria da 

ecoeficiência, e no estratégico, a inovação sustentável como fonte de vantagem 

competitiva. Ademais, identificaram-se três estágios evolutivos da gestão da 

sustentabilidade – reativo, preventivo e estratégico - e quatro da gestão da inovação – 

operacional, estratégico hard, estratégico soft e estratégico melhoria. Por fim, verificou-

se que a evolução da gestão da inovação e da sustentabilidade mostrou-se linear (todas 

empresas passaram pelos estágios de forma sequencial), enquanto no caso da gestão da 

inovação sustentável, não-linear. 

 

Palavras-chave: inovação sustentável; gestão da inovação; sustentabilidade corporativa. 



  



ABSTRACT 

 

DELAI, I. Sustainable innovation management evolutionary stages: longitudinal 
multi-case study in industrial companies. 2014. 390f. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 
The challenges of sustainable development can trigger a new wave of creative 

destruction and innovation creating opportunities as well as threats to organizations. In 

this new reality, innovation becomes even more essential for organizational 

competitiveness, but not the traditional one, a new type that integrates sustainability 

concerns – the sustainable innovation. Therefore, to understand sustainable innovation 

management competences as well how they can be developed is crucial to its success. 

Despite this relevance, none study was found in the extant literature with a holist view 

of how the sustainable innovation management competences develop in time and their 

relationship with sustainability and innovation management evolution. In this context, 

this descriptive exploratory research contributes to address this gap by aiming to 

propose a framework of evolutionary stages, and features, that companies can follow in 

building their sustainable innovation management competence. To do so, three 

longitudinal case studies in multinational companies, leaders in sustainability and 

innovation, were carried out through the analysis of their evolution in management of 

sustainability, innovation and sustainable innovation. As a result, it is proposed an 

evolutionary framework of sustainable innovation management with three stages - 

reactive, preventive and strategic - and their respective sets of management 

competences. While in the reactive stage, the focus of sustainable innovation 

management lies on compliance with the law; the preventive stage emphasizes HSE risk 

prevention and eco-efficiency; and in the strategic, sustainable innovation is considered 

source of competitive advantage. Furthermore, it was identified three evolutionary 

stages of sustainability management - reactive, preventive and strategic – and four of 

innovation management - operational, strategic hard, soft and strategic improvement. 

Finally, it was found that the evolutions of innovation and sustainability management 

were linear (all companies passed sequentially through the stages), while in the case of 

sustainable management innovation nonlinear. 

Keywords: sustainable innovation; innovation management; corporate sustainability. 
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1 Introdução 
 

 

1.1 Apresentação do Problema 
 

 

 O conceito de desenvolvimento sustentável é resultado de uma evolução histórica 

de conscientização e entendimento da limitação dos recursos naturais e da 

interdependência entre economia, sociedade e meio ambiente na busca pela qualidade 

de vida e crescimento econômico. Seus primórdios remontam à década de 60 

culminando com sua definição, em 1987, pelo Relatório Brundtland da Comissão para o 

Meio Ambiente das Nações Unidas, como aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias 

(WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987). 

 A partir de então, e mais prementemente desde a primeira década deste século, as 

questões ambientais e sociais começaram a ter um destaque maior no debate público. 

Aquecimento global, pobreza, poluição das fontes de água potável, geração de resíduos, 

reuso, reciclagem, sustentabilidade, entre vários outros, se tornaram termos cotidianos. 

O crescente consumo de recursos naturais (combustíveis fósseis, minerais) e bióticos 

(agricultura, florestas e pesca), que, segundo a European Union (2011), deverá crescer 

200% até 2020 comparado ao padrão de 1980, já levou ao pico de extração uma série de 

materiais preciosos e combustíveis fósseis como óleo e gás, índio, gálio e prata. Ainda 

segundo este autor, se o padrão de consumo atual dos países desenvolvidos for 

replicado globalmente seriam necessários recursos naturais equivalentes a 2,5 planetas 

Terra. Problemas sociais também são preocupantes, com índices de pobreza ainda em 

níveis elevados e estimativa de crescimento da população mundial para nove bilhões em 

2050 (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR INDUSTRY, 2003). 

 Paralelamente, aumentou o entendimento da necessidade de descolamento entre o 

crescimento econômico e o consumo de recursos naturais como forma de fazer frente a 

este contexto insustentável. Isso porque o impacto ambiental global pode ser entendido 

como decorrente do tamanho da população mundial versus o seu consumo per capita 

versus o impacto ambiental por unidade de consumo (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR 

INDUSTRY, 2003). Em outras palavras, para que a sustentabilidade seja alcançada, o 
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impacto ambiental total precisa ser reduzido via mudanças em algum e/ou vários dos 

seus fatores determinantes - a população e/ou alterações nos atuais padrões de 

consumo e de produção (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR INDUSTRY, 2003). Porém, 

dada a magnitude dos problemas enfrentados, vários cientistas alertam que tais 

mudanças necessitam ser significativas, chegando a melhorias na eficiência dos recursos 

utilizados (consumo de recursos por unidade produzida) na ordem de 75% e 90% 

(WUPPERTAL, 2009). Duas consequências decorrem deste entendimento: a necessidade 

de mudanças significativas e o entendimento da grande responsabilidade das empresas 

nestas mudanças por possuírem forte influência nos padrões de produção e de consumo. 

Alguns autores apontam para as empresas como a “melhor esperança” de alcançar um 

futuro sustentável por sua abrangência global, que é ideal para solucionar problemas e 

desafios de cunho internacional (HART, 2012).  

 Neste cenário, a pressão da sociedade quanto às contribuições das empresas ao 

desenvolvimento sustentável intensificou-se com uma onda de pressão por 

transparência e ação corporativa aliada a regulamentações cada vez mais restritivas. 

Como resposta, empresas líderes iniciaram a implementação de ações, a divulgação e 

mensuração das suas contribuições ao desenvolvimento sustentável, deslocando o foco 

inicial das discussões corporativas da necessidade ou não de resposta para o como 

responder aos desafios da sustentabilidade. Estas empresas visualizaram oportunidades 

emergentes nesta nova realidade e iniciaram um movimento proativo de integração da 

sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva, a qual exige que a 

sustentabilidade seja internalizada e integrada em todos os aspectos organizacionais, na 

sua forma de fazer negócios (ESTY; WINSTON, 2009; HART, 2006; LASZLO; 

ZHEXEMBAYEVA, 2011). 

 Ademais, alguns autores entendem que os desafios da sustentabilidade 

representam o início de uma nova rodada de inovação e destruição criativa que 

oferecerá oportunidades de negócios sem precedentes (HART, 2012; SEEBODE et al., 

2012). Porém, para aproveitá-las as empresas precisam olhar para além das melhorias 

incrementais associadas à prevenção da poluição e dos produtos atuais (HART, 2012). 

 Nesta nova realidade, inovar passa a ser ainda mais imprescindível para a 

competitividade organizacional, mas não a inovação tradicional, um novo tipo que 

integre as questões da sustentabilidade – a inovação sustentável. Trata-se de um tipo de 

mudança que se caracteriza pela consideração das três dimensões da sustentabilidade, 
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por diferentes modos de pensar e ferramentas (STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011) e por 

mudanças em nível de sistema e na forma como as necessidades são satisfeitas. Assim, 

inovações organizacionais e de modelos de negócio passam a ser tão importantes quanto 

as inovações tecnológicas (HELLSTRÖM, 2007; STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011; 

SEEBODE et al., 2012). 

 Apesar da importância estratégica e dos desafios inerentes da inovação 

sustentável, ela ainda é aspecto incipiente e pouco entendido e estudado na literatura, 

(HALL; CLARK, 2003; HELLSTRÖM, 2007; ANDERSEN, 2008; BERKHOUT, 2011; STAMM, 

VON; TRIFILOVA, 2011; SCHIEDERIG et al., 2012; SEEBODE et al., 2012), sobretudo as 

questões relacionadas à sua gestão (HELLSTRÖM, 2007; ANDERSEN, 2008; BERKHOUT, 

2011). Fato este também corroborado por pesquisa sistemática apresentada no Capítulo 

4 que aponta para a falta de consenso de terminologias, conceitos e metodologias, o que 

caracteriza disciplinas em fase de desenvolvimento. O conceito de inovação sustentável 

não é consenso na literatura pesquisada variando de abordagens com foco estritamente 

tecnológico e ambiental a abrangentes e que englobam as três dimensões da 

sustentabilidade. Nesta tese, o conceito a ser utilizado é o desenvolvido no Capítulo 4 a 

partir da revisão da literatura de inovação sustentável e inovação tradicional: processo 

contínuo de renovação das ofertas organizacionais de forma sustentável. Analogamente, 

definiu-se o seguinte conceito de gestão da inovação sustentável: a capacidade 

organizacional de orquestrar os elementos necessários (competências processuais e 

contextuais) para o desenvolvimento da inovação sustentável. 

 Especificamente com relação à gestão da inovação, ou do conjunto de processos e 

fatores organizacionais que levam à renovação das propostas de valor organizacionais, 

esta tem sido considerada pela literatura especializada como um fator crítico para o 

sucesso da inovação (ROTHWELL, 1994; ADAMS et al., 2006; NIETO; NAVAS, 2006; 

HORDERN et al., 2008; O’CONNOR, 2008; ORTT; DUIN, VAN DER, 2008; TIDD; BESSANT, 

2009). E, analogamente, tem um papel fundamental no caso da inovação sustentável 

(RENNINGS, 2000; ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008). Apesar de sua importância 

ter crescido na prática e na academia (BARBIERI et al., 2010; SCHIEDERIG et al., 2012), a 

literatura sobre gestão da inovação no contexto da sustentabilidade está ainda em fase 

inicial e é ainda pouco entendida (HALL, J; VREDENBURG, 2003; KLEEBE et al., 2005; 

ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012).  
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 As contribuições teóricas desenvolvidas neste campo são ainda restritas limitando-

se a estudos das disciplinas de engenharia com foco de análise restrito e técnico 

(BERNAUER et al., 2006, 2007; ANDERSEN, 2008) e ênfase em soluções sustentáveis 

(SCHIEDERIG et al., 2012). Pouca discussão tem sido identificada na área de gestão da 

inovação (ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012). Assim, 

existe uma necessidade urgente de investigar os vários campos de conhecimento da 

inovação sustentável e de sua gestão (ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; 

SEEBODE et al., 2012), melhorar o seu entendimento em suas diferentes dimensões, 

mecanismos e inter-relações (RENNINGS, 2000) e o entendimento do porquê e como as 

empresas têm abordado a gestão estratégica da inovação sustentável (HORDERN et al., 

2008). 

 Em termos de gestão, um aspecto muito enfatizado é o dos modelos de estágios 

evolutivos ou maturidade cujo objetivo é compreender como ocorre a construção de 

determinada competência nas organizações. Esses modelos são utilizados como uma 

ferramenta de educação, diagnóstico e melhoria organizacional. De acordo com Saco 

(2008), existem mais de 100 modelos disponíveis nas mais diversas áreas de gestão 

como qualidade, gerenciamento de projetos, gestão do conhecimento, entre outros. 

 No contexto da gestão da sustentabilidade, este assunto também tem sido 

discutido há algum tempo, porém não se identifica consenso acerca de modelos ou 

formas evolutivas (KOLK; MAUSER, 2002). Um levantamento bibliográfico sistemático 

realizado pela autora1 identificou 86 modelos com foco em sustentabilidade, gestão 

ambiental ou responsabilidade social. Concluiu que inexiste consenso quanto ao tipo de 

evolução, aos estágios evolutivos e aos critérios utilizados para essa avaliação e, 

principalmente, que menos de um terço foi desenvolvido a partir de bases empíricas 

(surveys ou estudos de caso). 

 Por fim, em termos específicos da gestão da inovação sustentável, a revisão 

sistemática realizada e descrita no Capítulo 4 mostra que o tema evolutivo é ainda pouco 

explorado. Poucos estudos foram identificados neste sentido os quais enfocam, 

predominantemente, a manufatura sustentável ou a integração da sustentabilidade no 

processo de desenvolvimento de produtos (ecodesign). Pesquisas com enfoque holístico 

nas competências que compõem a gestão da inovação sustentável, não foram 

identificadas.  

                                                        
1 Estes resultados foram divulgados em artigo em fase de avaliação. 
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 Diante deste contexto, surge a questão que orienta esta pesquisa: como as 

empresas evoluem em seu processo de gestão da inovação sustentável e quais são 

as suas características-chave em cada estágio evolutivo? 

 

 

1.2 Objetivos 
 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

 

Propor um modelo de estágios evolutivos da gestão da inovação sustentável e suas 

principais características e competências. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Sistematizar teoricamente os conceitos, características, práticas e processos da 

gestão da sustentabilidade e da gestão da inovação sustentável e de suas evoluções 

 Identificar os principais conceitos, características e elementos da gestão da inovação 

e de sua evolução 

 Identificar o histórico evolutivo da gestão da inovação, da gestão da sustentabilidade 

e da gestão da inovação sustentável e suas características em empresas industriais 

 Identificar o padrão evolutivo convergente e suas características entre as empresas 

estudadas  
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1.3 Justificativa 
 

 

 A relevância de se identificar a trajetória evolutiva da gestão da inovação 

sustentável apresenta aspectos tanto acadêmicos quanto práticos. No âmbito acadêmico, 

a identificação dos estágios evolutivos justifica-se pela importância atrelada à 

competência de gestão para o sucesso da inovação em geral (ROTHWELL, 1994; ADAMS 

et al., 2006; NIETO; NAVAS, 2006; HORDERN et al., 2008; O’CONNOR, 2008; ORTT; DUIN, 

VAN DER, 2008; TIDD; BESSANT, 2009); pela incipiência do estudo dos elementos da 

gestão da inovação sustentável (HALL, J; VREDENBURG, 2003; KLEEBE et al., 2005; 

ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012); e pela inexistência 

de estudos com foco específico na evolução da gestão da inovação sustentável. 

 Neste último aspecto, a revisão da literatura sumarizada no Capítulo Quatro desta 

tese mostrou a existência de poucas pesquisas neste sentido. Foram identificados 

somente os trabalhos de Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(2009), Charter, Martin e Clark (2007), Alakeson e Sherwin (2004), Pigosso (2012), 

Stevels (2007), Charter e Chick (1997) e Leitner et al. (2010). Estes apresentam, em 

comum, foco exclusivo na integração das questões ambientais no processo de 

desenvolvimento de produto. Essa integração evolui de pequenas melhorias 

incrementais e pontuais nos produtos atuais até a integração na estratégia de produto e 

negócio. Estes modelos pouco abordam outros elementos críticos da gestão da inovação, 

como os relacionamentos externos, a gestão estratégia, o contexto organizacional e 

estrutura formal e informal de inovação (apresentados no Capítulo 2). 

 Neste sentido, existe uma oportunidade de ampliação do entendimento do assunto 

para o qual este trabalho, ao identificar os estágios evolutivos, visou contribuir. Segundo 

Hordern et al (2008), existe uma necessidade urgente de investigar os vários campos de 

conhecimento da inovação sustentável e de sua gestão e de melhorar o entendimento de 

suas diferentes dimensões, mecanismos e inter-relações (RENNINGS, 2000).   

 Em âmbito prático, por sua vez, os resultados desta pesquisa podem contribuir de 

duas formas. Primeiramente, a pressão para que as organizações se tornem mais 

sustentáveis tem levado a um grande desafio que é o de como alcançar este objetivo. 

Nesse sentido, o entendimento da evolução e das competências em inovação sustentável 

pode ser utilizado como um guia, pelos gestores organizacionais, para entendimento 
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deste fenômeno e da situação atual de sua organização e desenvolvimento de planos de 

melhoria. Ademais, as práticas de gestão da inovação e de gestão da sustentabilidade 

identificadas neste estudo também podem ser utilizadas como ferramenta de 

benchmarking.  

Enfim, esta tese apresenta duas contribuições principais. Primeiramente, contribui 

ao estado da arte ao ser a primeira tentativa, em nosso conhecimento e de acordo com a 

revisão apresentada no Capítulo Quatro, de identificar os estágios evolutivos da 

inovação sustentável e as suas características de gestão. Em segundo lugar, contribui 

para as literaturas específicas de gestão da inovação e da sustentabilidade por 

apresentar as práticas de empresas líderes no assunto bem como as suas trajetórias 

evolutivas. 

 

 

1.4 Estrutura do documento 
 

 

 Este trabalho está estruturado em oito capítulos, incluindo este introdutório que 

apresenta o problema da pesquisa, sua relevância e objetivos. 

 Nos Capítulos 2, 3 e 4 são apresentadas as revisões bibliográficas dos blocos 

conceituais que embasam a pesquisa: a gestão da inovação, a gestão da sustentabilidade 

e a gestão da inovação sustentável. Em cada um são apresentados os conceitos gerais 

relacionados ao tema, os elementos de sua gestão e os modelos e aspectos da sua 

evolução. 

 O Capítulo 5, por sua vez, dedica-se à explicação do método empregado para o 

desenvolvimento da pesquisa, assim como o detalhamento das suas partes constituintes. 

 Na sequência, os Capítulos 6 e 7 dedicam-se a apresentar os resultados da 

pesquisa. No primeiro, é realizada a descrição da situação atual individual dos casos em 

cada uma das dimensões do trabalho – gestão da inovação, gestão da sustentabilidade e 

gestão da inovação sustentável. No segundo, apresenta-se a análise comparativa da 

evolução em cada dimensão. 

 Por fim, no Capítulo 8 são apresentadas as conclusões, contribuições e limitações 

da pesquisa. 
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2 Inovação: conceitos e gestão 
 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos e características da inovação, o 

conceito e a evolução da gestão da inovação e os elementos da abordagem de sua gestão 

adotada nesta tese. 

 

 

2.1 Conceito de inovação 
 

 

Essencialmente inovação significa mudança e é uma palavra originada do latim 

innovare que significa “fazer algo novo”. O conceito de inovação evoluiu ao longo do 

tempo e, consequentemente, o entendimento e o escopo da sua gestão. O primeiro 

conceito de inovação foi cunhado por Joseph Schumpeter em 1934, considerado o “pai” 

dos estudos econômicos em inovação (TIDD; BESSANT, 2009), que associou o 

desenvolvimento econômico à inovação. Segundo ele, o desenvolvimento econômico 

ocorria em um ciclo contínuo iniciado por uma inovação criada pelos empreendedores 

para obter vantagem competitiva e os “lucros de monopólio”, ou seja, uma posição única 

e lucratividade até que o novo produto/serviço fosse copiado pela concorrência, 

reiniciando o ciclo. Esse processo é o que Schumpeter chamava de “destruição criativa”, 

em que a busca constante pelo novo para a criação de novas fontes de lucro destrói as 

velhas regras estabelecendo novas. Nesse contexto, Schumpeter (1982) define inovação 

como a introdução de novos produtos, novos métodos de produção, a abertura de novos 

mercados, a conquista de novas fontes de fornecimento e novas formas de organização do 

negócio. 

Uma definição mais contemporânea é a exposta pelo Manual de Oslo que 

representa a principal fonte internacional de diretrizes para a coleta e uso de dados das 

atividades inovadoras da indústria. Segundo ele a inovação é a 

“implementação de novos ou significativamente novos produtos (mercadorias 
ou serviços) ou processos, novo método de marketing ou novo método 
organizacional nas práticas de negócio, na organização do ambiente de trabalho 
ou nos relacionamentos externos” (tradução nossa) (ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005, p. 46).  
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Tidd e Bessant (2009), sob uma perspectiva de processos, apontam um conceito 

mais simples e direto para inovação: processo de traduzir ideias em novos produtos, 

serviços e processos úteis e aplicados na prática. Ou simplesmente, a exploração e 

comercialização de novas ideias (CHARTER; CLARK, 2007). 

Três aspectos importantes relacionados ao conceito de inovação que precisam ser 

entendidos são a novidade, a implementação e a relatividade. Para ser classificada como 

inovação, uma mudança precisa ser algo realmente novo ou ter um grau de novidade 

significativo para a empresa (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2005) e também ter sido implementada/ comercializada com sucesso 

(CHARTER; CLARK, 2007; OECD, 2005; TIDD; BESSANT, 2009). Importante salientar que 

o grau de novidade é definido com base no ponto de vista do observador, ou seja, é 

relativo ao setor,  à região ou à empresa (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). Por exemplo,  

um produto pode ser novo em um país mas ter sido lançado há muito tempo em outro. 

Por fim, o uso prático da inovação a diferencia da invenção, que é a ideia sem a sua 

implementação e disseminação (HARPER; BECKER, 2004; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 

2011; TIDD; BESSANT, 2009).  

 

 

2.2 Tipologias de inovação 
 

 

Várias são as classificações de inovação encontradas na literatura especializada. 

Porém, em um nível de abstração mais elevado, pode-se classificá-las, segundo Chandy e 

Prabhu (2011), de acordo com o seu objeto (o que é mudado) e com o seu efeito (grau de 

novidade/mudança).  

 

 

2.2.1 Classificação conforme o objeto da inovação 
 

 

Com relação ao objeto, apesar de algumas divergências semânticas entre os 

autores, podem ser categorizadas em: 
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 Produto ou serviço: mudanças no que a empresa oferece (SCHUMPETER, 1982; 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005; TIDD; 

BESSANT, 2009); 

 Processo: alterações nos métodos de produção ou entrega dos produtos ou serviços 

ou nos equipamentos usados para tanto (SCHUMPETER, 1982; ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005; TIDD; BESSANT, 2009); 

 Mercado ou posição: alterações no contexto em que os produtos ou serviços são 

introduzidos e no posicionamento(SCHUMPETER, 1982; TIDD; BESSANT, 2009), 

design/embalagem do produto ou em algum outro elemento do mix de marketing – 

preço ou promoção (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2005); 

 Organizacional: uma nova prática organizacional, organização do ambiente de 

trabalho ou novos relacionamentos externos (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005); 

 Modelo de negócios: mudanças nos modelos mentais que orientam o que a empresa 

faz – na organização e na inter-relação entre os elementos da cadeia de valor 

(SCHUMPETER, 1982; TIDD; BESSANT, 2009), a forma como as empresas criam e 

entregam suas ofertas de valor ao cliente e geram lucros (CHESBROUGH, 2010; 

DEMIL; LECOCQ, 2010; TEECE, 2011). Por exemplo, as linhas aéreas de baixo custo 

ou a Amazon são inovações de modelo de negócio. 

Os dois primeiros grupos são também conhecidos como inovações tecnológicas e 

constituem-se na base da maior parte da literatura e da prática organizacionais 

(SCHLEGELMILCH et al., 2003; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2009; GEBAUER et al., 2012). Já os demais grupos formam as chamadas 

inovações não tecnológicas que começaram a ter maior destaque recentemente tendo 

sido, também, inclusas na última versão do Manual de Oslo em 2005, que é o guia 

referência para mensuração da inovação nas organizações.  

Dentre as inovações não-tecnológicas, particularmente a criação de novos 

mercados, de novas proposições de valor e a mudança nos modelos de negócio têm sido 

entendidas pela literatura especializada como inovações estratégicas. Embora esse ainda 

seja um conceito emergente com várias definições (SCHLEGELMILCH et al., 2003), pode-

se dizer que são a combinação de estratégia e inovação sendo entendidas como a 

reconceitualização fundamental nos modelos de negócio atuais e abertura de mercados 
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novos e incontestados rompendo seus limites atuais, reconceitualizando-os e criando 

saltos no valor entregue ao cliente e alto crescimento para as empresas (CHRISTENSEN; 

RAYNOR, 2003; SCHLEGELMILCH et al., 2003; CHESBROUGH, 2007; VOIGT, 2011). 

Um aspecto importante sobre os tipos de inovação salientados por Takahashi e 

Takahashi (2011) é a sua interligação e sobreposição. Uma inovação de 

produto/processo para ser implementada exige que outras variáveis organizacionais 

sejam alteradas e adaptadas podendo gerar inovações organizacionais, como novas 

formas de organização, estrutura ou mesmo um novo modelo de negócio. O contrário 

também é verdadeiro, uma inovação organizacional ou de modelo de negócio exige 

mudanças nos produtos e processos. Por exemplo, o modelo de negócio de linhas aéreas 

de baixo custo exigiu mudança no serviço “vôo” e nos processos inerentes de forma que 

fossem menos custosos: o serviço de bordo passou a ser pago e o processo de venda de 

passagens aéreas a ocorrer de forma direta sem agências de viagens. 

 

 

2.2.2 Classificação conforme o efeito ou grau de novidade da inovação 
 

 

O efeito de uma inovação está relacionado ao grau de novidade envolvido na 

mudança em relação a sua antecessora: novo para a empresa, novo para o mercado ou 

novo para o mundo (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2005) - e o seu consequente impacto nos elementos do sistema de 

inovação. Neste aspecto, Garcia e Calantone (2002) após extensa revisão da literatura 

sobre tipologias de inovação tecnológica (produto ou processo) apontam a existência de 

várias com termos parecidos, mas conteúdos distintos. Com isso, esses autores propõem 

uma meta-classificação com base em dois critérios: abrangência do impacto  e o 

elemento que origina a inovação. O nível de abrangência de uma inovação pode ser 

macro ou micro. Uma inovação com impacto macro afeta o setor como um todo e, 

consequentemente, o mercado e a empresa em questão. Por outro lado, um impacto 

micro afeta somente a empresa e o consumidor. Já quanto ao elemento gerador da 

inovação, pode ser uma nova tecnologia ou um novo mercado. A partir desses critérios, 

os autores apontam para a seguinte classificação (GARCIA; CALANTONE, 2002), também 

sumarizada no Quadro 1: 
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 Inovação incremental: são melhorias nos produtos ou serviços para os mercados 

atuais. Elas mudam somente aspectos tecnológicos e/ou mercadológicos no nível 

micro – da empresa e do consumidor; 

 Inovação really new: consistem de novos produtos ou serviços dentro das linhas 

atuais da empresa. Elas introduzem descontinuidades mercadológicas ou 

tecnológicas no nível macro, nunca as duas, e também no nível da 

empresa/consumidor. Exemplos desse tipo de inovação são novas linhas de produto, 

extensões de linha com nova tecnologia ou novos mercados com tecnologia atual; 

 Inovação radical: são inovações que apresentam nova tecnologia resultando na 

criação de nova estrutura de mercado, transformam a forma como as coisas 

funcionam ou são vistas até aquele momento. Elas causam descontinuidades tanto no 

nível macro (setor e mercado) quanto micro (empresa e consumidor) e são mais 

raras. 

 

Quadro 1 – Tipos de inovação e as mudanças por nível 

Tipo de inovação 
Mudança 

Macro  
(setor, mercado e empresa) 

Micro  
(empresa e cliente) 

Radical 
Descontinuidade de mercado  

E  
Descontinuidade de tecnologia 

Really new 
Descontinuidade de mercado OU 

de tecnologia 

Descontinuidade de mercado  
E / OU  

Descontinuidade de tecnologia 

Incremental - 
Descontinuidade de mercado  

E / OU  
Descontinuidade de tecnologia 

Fonte: Adaptado de Garcia e Calantone (2002). 

 

Cabe salientar dois pontos em relação à classificação das inovações em 

incrementais e radicais. Em primeiro lugar, existe diferença de impacto no desempenho 

entre elas. Enquanto as incrementais aumentam gradativamente o desempenho 

podendo a longo prazo levar a melhorias significativas, as radicais, que mudam as regras 

do jogo, têm potencial de melhorar o desempenho dos produtos atuais entre 5 e 10 

vezes e gerar entre 30 a 50% de redução em custos (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005). Obviamente que a escala precisa ser 

avaliadas também, pequenas melhorias em grandes escalas acabam por gerar mais 

ganhos ao sistema todo do que grandes saltos em pequena escala (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005). 
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Em segundo lugar, a classificação pelo grau de novidade é importante, pois elas 

apresentam diferentes consequências competitivas que requerem diferentes 

capacidades organizacionais e são baseadas em tipos distintos de conhecimentos 

(HENDERSON; CLARCK, 1990). Enquanto a inovação incremental ocorre a partir de 

conhecimentos existentes reforçando as capacidades atuais da organização, a radical 

necessita de novos conhecimentos forçando as empresas a fazer novas perguntas, 

buscar novas capacidades técnicas e mercadológicas e empregar novas abordagens de 

solução de problemas. 

Henderson e Clarck (1990) ao analisar os efeitos competitivos das inovações nas 

empresas líderes de mercado identificaram que a classificação dicotômica radical e 

incremental era incompleta e não explicava consistentemente tais efeitos. A partir da 

análise detalhada da base de conhecimento de determinados produtos, concluíram que 

duas bases de conhecimentos impactavam no sucesso da inovação: os conhecimentos 

relacionados aos componentes do produto e os relativos à forma como era possível 

arranjá-los. Em outras palavras, dois tipos de inovação poderiam ocorrer: a mudança 

nos componentes individuais sem alterar a forma como eles estão interligados (inovação 

de componente / modular) ou a alteração no sistema de arranjo dos componentes 

somente (inovação de arquitetura). Um exemplo da primeira seria a mudança de 

televisão a cabo analógica para digital e da segunda seriam as linhas aéreas de baixo 

custo. A Figura 1 apresenta um resumo das classificações de Henderson e Clarck (1990): 
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Destruídos 

Zona 2 - Inovação componente / 
modular  

Algum elemento muda 
significativamente, mas a arquitetura 

geral permanece a mesma 
Aprendizado de um conhecimento em 

fontes e usuários conhecidos 

Zona 3 - Inovação radical / 
descontínua 

Regras do jogo alteradas 
Mudanças em elementos e arranjos – 

novo projeto dominante 
Novos conhecimentos necessários 

Reforçados 

Zona 1 - Inovação incremental 
Regras do jogo claras 

Pequenas melhorias e uso do 
conhecimento atual 

 
Zona 4 – Inovação de arquitetura 

Novas combinações com ou sem mudança 
em elementos 

Recombinação de conhecimentos atuais 
ou combinação novo-velho 

 

 
 
 

Não alterados Alterados 

 
 
 

Relações entre os elementos do conhecimento 

 Figura 1 - Inovação de arquitetura e de componente 

 Fonte: Adaptado de Henderson; Clarck (1990) e Tidd; Bessant (2009). 
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Portanto, a inovação incremental concerne a mudança contínua que explora as 

competências e conhecimentos atuais, enquanto a radical envolve uma nova base  

requerendo novas estruturas organizacionais, administrativa e infraestrutura (TIDD; 

BESSANT, 2009). Alguns autores também chamam essa mudança radical de inovação 

descontínua, uma vez que causa uma quebra no padrão atual da inovação redefinindo as 

regras do jogo, tendo a capacidade de criar novos setores e mercados. São inovações 

pouco frequentes que abrem novas oportunidades para novos entrantes e desafia os 

líderes atuais. É o tipo de inovação que está no cerne da teoria de Shumpeter (1982) e 

sua “destruição criativa”, que geram as ondas de inovação descritas por Utterback 

(1994) em seu estudo da dinâmica da indústria e descrevem o “dilema do inovador” de 

Chistensen (1996), detalhados na próxima subseção. 

A união dos dois grupos de classificações apresentados forma o que Tidd e Bessant 

(2005) chamam de espaço da inovação. Em outras palavras, a inovação que ocorre em 

cada um dos cinco objetos da inovação pode variar entre os extremos incremental 

(contínua) e radical (descontínua). 

 

 

2.2.3 Dinâmica da inovação 
 

 

A dinâmica ou ciclo de vida da inovação de produtos e processos é explicada por 

Utterback (1996) através da teoria das ondas de inovação produto-processo. Segundo 

esta concepção, cada vez que uma nova tecnologia é aplicada a um produto criando uma 

inovação radical de produto, cria-se um novo ciclo de descontinuidade que altera os 

focos na inovação de produto e processo e também as características da organização e 

da sua gestão, ou seja, as competências organizacionais. O desenvolvimento desta 

dinâmica ocorre, segundo o autor, em três fases - fluida, transitória e específica. Na fase 

fluida que se inicia com o lançamento da inovação radical, predomina uma alta taxa de 

experimentação e aprendizado acelerado da inovação de produto tendo em vista a 

incerteza por parte dos concorrentes do mercado quanto ao projeto dominante (padrão) 

do produto. Neste momento a inovação de processo é baixa, os processos produtivos são 

flexíveis e de baixa produtividade, há predominância do espírito empreendedor, 

inovação radical de produto, controle organizacional informal, contato estreito com o 
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mercado e aumento no número de concorrentes no mercado cuja base concorrencial é o 

desempenho funcional do produto (TIDD; BESSANT, 2009). 

Com o tempo algum destes vários modelos ou configurações de produto 

apresentados ao mercado torna-se mais popular e aceito, surge o chamado projeto 

dominante. Neste momento inicia-se a fase transitória que marca a mudança de foco da 

inovação de produto, que passa a ter viés incremental, para a inovação radical de 

processo (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). O número de concorrentes reduz, a base de 

competição passa a ser o processo de fabricação, há um aumento do volume produzido e 

maior controle formal organizacional e por meio de projetos. 

Por fim, após as duas ondas de inovações radicais de produto e posteriormente 

processos, entra-se na fase específica de inovações incrementais nos dois elementos. 

Neste momento o foco competitivo é a redução de custo e aumento da qualidade 

alcançados via processos eficientes e controle organizacionais com base na estrutura e 

regras e metas bem definidas. Em termos de inovação de produto, tem-se o foco em 

diferenciação por customização para atender a necessidades específicas de 

determinados consumidores. E é neste momento de maturidade que o cenário está 

propício para novas mudanças radicais tendo em vista a sua incrementalidade 

dominante (TIDD; BESSANT, 2009). 

O entendimento deste modelo é importante para a eficácia da gestão da inovação 

tendo em vista exigir diferentes competências em cada fase e, sobretudo, mudança 

organizacional para realizar a transição de uma para outra. Segundo Tidd e Bessant 

(2009), empresas fortes na fase específica tendem a ter grandes dificuldades em mudar 

e efetuar a transição para a próxima onda de inovação, e muitos acabam sucumbindo, 

devido aos investimentos e comprometimentos já feitos com tecnologias e mercados 

atuais e a barreiras psicológicas e institucionais.  

Porém, não somente as mudanças tecnológicas provocam as rupturas nas regras 

do jogo, mas várias outras fontes como o surgimento de novos mercados, novas regras 

políticas e regulamentações, mudanças nos comportamentos da opinião pública e 

consumidores, eventos imprevistos, novos modelos de negócio, alterações no paradigma 

tecno-econômico e arquiteturas (TIDD; BESSANT, 2009).  

O impacto das mudanças nos mercados foram demonstradas por Christensen 

(1996) em seu estudo sobre a indústria de discos rígidos e suas gerações de projetos 

dominantes - inovações disruptivas. Ele verificou que a cada nova geração a maioria dos 
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competidores bem-sucedidos falhava em fazer a transição para a próxima onda e 

identificou não ser em função de sua incapacidade tecnológica, mas devido à falta de 

percepção quanto ao surgimento de novos mercados com necessidades e expectativas 

diferentes, normalmente consumidores que buscavam produtos mais simples e com 

menor custo (CHRISTENSEN, 1996). Isso ocorria porque os líderes estavam muito 

acostumados a trabalhar com seus clientes habituais focando seu processo de 

desenvolvimento nestes clientes não conseguindo perceber o potencial dos novos 

mercados e não clientes (TIDD; BESSANT, 2009). Ocorreu que as necessidades destes 

mercados ignorados pelos líderes definiram o novo modelo dominante a partir de uma 

configuração distinta em termos de preço e desempenho que acabou por suprir também 

as necessidades do mercado principal. O que começou como um negócio marginal 

acabou por se tornar usual e mudar as regras de jogo (TIDD; BESSANT, 2009). Essa 

situação ilustra também o que Christensen chama de “dilema do inovador” que salienta 

as dificuldades que os líderes de mercado enfrentam em administrar simultaneamente a 

inovação incremental e a radical. 

 
 
2.3 Gestão da Inovação 
 

 

Há algum tempo entende-se que a inovação tem um papel importante para a 

competitividade das empresas de um modo geral, ainda mais sublinhado em 

circunstâncias de mercados altamente competitivos em nível global como os atuais. 

Assim, o entendimento da dinâmica e a capacidade de gerenciar a inovação com sucesso 

torna-se fator fundamental (ORTT; DUIN, VAN DER, 2008). 

Neste contexto, a área de gestão da inovação tornou-se um campo bastante 

atrativo e promissor com uma evolução substancial em sua pesquisa teórica e prática ao 

longo dos últimos 40 anos (NIETO; NAVAS, 2006; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). Por 

isso, esta seção faz um resgate histórico da evolução da gestão da inovação e do próprio 

conceito de inovação buscando identificar as suas características e entender as 

principais vertentes teóricas que os influenciaram. E finaliza com a apresentação do 

conceito e dos elementos da gestão da inovação sob a ótica mais recente que servirá de 

base para o desenvolvimento desta tese. 
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2.3.1 Evolução da inovação e sua gestão 
 

 

Ao longo dos 40 anos de estudo do fenômeno da inovação, o seu conceito e as suas 

características alteraram-se à medida que o entendimento da inovação foi aumentando 

diante das descobertas das várias disciplinas com foco social como a sociologia, a 

história, a economia e a administração (NIETO, 2003) além das engenharias. Nieto 

(2003) ao realizar um extensivo levantamento histórico destes estudos até 2003 aponta 

que os estudos da área de gestão da inovação em nível organizacional foram 

intensamente influenciados pelos estudos do fenômeno em nível macro por estas 

disciplinas cada qual com seu foco distinto contribuiu de alguma forma conforme 

mostrado na Figura 2.  

 
Figura 2 – Disciplinas e seus focos no estudo do fenômeno da inovação 

 Fonte: Adaptado de Nieto (2003). 

 

Enquanto os sociólogos debruçam-se sobre o estudo do impacto das novas 

tecnologias nos comportamentos sociais e nos problemas relacionados ao seu controle 

social, os historiadores na análise das causas da intensificação do processo de inovação 

em determinada sociedade (NIETO, 2003). A economia concentra-se nos efeitos do 

processo no crescimento econômico e na natureza do estímulo para inovar e já a 

economia industrial modela os relacionamentos entre o processo de inovação e as 

estruturas de mercado (NIETO, 2003). 
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Por fim, os estudos em nível organizacional desenvolvidos pela área de 

administração e de engenharia, iniciaram-se mais tarde tendo sido, assim, bastante 

influenciados pelos estudos das demais áreas (NIETO, 2003). Tais estudos enfatizam 

vários aspectos internos à empresa desde a estratégia tecnológica e sua relação com a 

estratégia competitiva, a organização e estruturação dos Departamentos de Pesquisa e 

Desenvolvimento e seu relacionamento com as demais áreas, o gerenciamento de 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e o Desenvolvimento de Novos Produtos 

(NIETO, 2003). Na sequência é apresentada uma vertente teórica que influenciou e 

direcionou muito os avanços e abordagens teóricas da inovação e de sua gestão em nível 

organizacional - os paradigmas de administração estratégica. 

 

 

2.3.1.1 Paradigmas de administração estratégica 
 

 

Os paradigmas de administração estratégica focam fundamentalmente a 

compreensão de como as empresas alcançam e mantém a sua vantagem competitiva. 

Segundo Teece et al. (1997), apesar do avanço de inúmeras teorias sobre as fontes de 

vantagem competitiva, a maioria está embasada em quatro paradigmas que podem ser 

divididos em dois grandes grupos complementares de acordo com a sua fonte de 

vantagem competitiva. Os dois primeiros (forças competitivas e conflito estratégico) 

embasam-se no mesmo paradigma econômico da estrutura-condução-desempenho 

(ECD) da organização industrial em que a estrutura do setor influencia as regras de 

competição e as estratégias das empresas e entendem que a vantagem competitiva (e os 

retornos decorrentes) advém do posicionamento privilegiado de produto-mercado da 

empresa definido a partir da análise das condições do (s) setor (es) em que atua e 

embasam-se na exploração do poder do mercado e na busca de economias de escala e 

escopo. Por outro lado, as abordagens do segundo grupo (baseada em recursos e 

capacidades dinâmicas) enfatizam o aspecto interno da empresa apontando para a 

necessidade da existência de certas competências e recursos internos únicos para a 

construção da vantagem competitiva sustentável de longo prazo (TEECE et al., 1997).  

O paradigma das forças competitivas de Porter (1980) enfatiza que a essência da 

definição da estratégia competitiva está em relacionar a empresa a seu ambiente (setor 
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ou setores em que compete) através da formulação de uma posição competitiva que 

consegue melhor defender das cinco forças competitivas do setor (barreiras de entrada, 

produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos 

clientes e nível de concorrência entre as empresas do setor) ou influenciá-las a seu 

favor. Os lucros promovidos são de monopólio advindos do posicionamento de mercado 

privilegiado que consegue se defender / dominar as forças competitivas. Neste contexto, 

a estrutura do setor tem influência fundamental na determinação das regras de 

competição assim como nas estratégias usadas pelas empresas determinando e 

limitando a ação estratégica organizacional. Neste contexto, a formulação da estratégia 

competitiva envolve a escolha de um setor baseado na sua atratividade estrutural; a 

escolha da estratégia de entrada baseada em conjecturas sobre as estratégias racionais 

dos competidores; e a aquisição, se necessário, dos ativos necessários para competir no 

setor (TEECE et al., 1997). 

Já o paradigma do conflito estratégico, capitaneado por Shapiro (1989), faz uso de 

ferramentas da teoria dos jogos para analisar a natureza da interação competitiva entre 

as empresas revelando como uma empresa pode influenciar as ações dos rivais e, 

consequentemente, do mercado (TEECE et al., 1997). Entende que a vantagem 

competitiva é função da efetividade com que as empresas mantém seus rivais 

desiquilibrados via investimentos estratégicos, estratégias de preço e controle de 

informações. Em outras palavras, pela manipulação do ambiente de mercado.(TEECE et 

al., 1997). 

Esse entendimento do posicionamento produto-mercado como fator primordial de 

vantagem competitiva foi o paradigma dominante sobretudo nos anos 80 (TEECE et al., 

1997). Porém, com o avanço da globalização as empresas passaram a competir em 

mercados globais e hiper-competitivos com altos índices de terceirização, onde as fontes 

tradicionais de vantagem competitiva baseadas em economias de escala e escopo 

enfraqueceram deixando de ser suficientes para construir e manter a diferenciação. À 

medida que essas novas bases de competitividade foram ganhando significância, a forma 

tradicional de olhar a competição através das cinco forças competitivas começou a 

parecer insuficiente para explicar a lógica de captura de valor em vários novos, tanto 

novos como tradicionais (TEECE, 2011).  

Com isso, surgiu o grupo complementar de paradigmas com foco na organização 

interna da empresa que aponta que diferenciações sustentáveis de longo prazo advém 
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de recursos internos às organizações únicos e difíceis de serem copiados – recursos e 

competências (TEECE et al., 1997). A primeira abordagem desta linha – abordagem 

baseada em recursos - entende as empresas como conjuntos de recursos e competências 

e que a vantagem competitiva advém da exploração de recursos e competências 

valiosos, raros, difíceis de imitar e insubstituíveis que a empresa possui e da sua 

capacidade de utilizá-los e adaptá-los de acordo com as exigências ambientais 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Nesse contexto, as empresas são consideradas como heterogêneas possuindo 

recursos distintos cujas diferenças permanecem ao longo do tempo (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). Assim, o que a empresa pode fazer depende não somente das 

oportunidades que identifica no mercado (como proposto pelos dois primeiros 

paradigmas), mas sobretudo dos recursos que consegue reunir (TEECE et al., 1997) de 

valor, raros, não imitáveis e não substituíveis (EISENHARDT; MARTIN, 2000). O foco da 

estratégia está, portanto, em explorar os ativos específicos da empresa por meio da 

identificação dos recursos únicos da empresa; definição de quais mercados esses 

recursos podem prover os melhores retornos; e da definição da forma mais lucrativa de 

utilizá-los (TEECE et al., 1997). Por isso, a habilidade em evitar a imitação desses ativos-

chave é fundamental para que a empresa capture seu valor (TEECE, 2011).  

Os recursos são a base dessa abordagem e embora muito enfatizados, seu conceito 

ainda não apresenta definições consensadas e claras (WANG; AHMED, 2007).  Porém, 

eles podem ser entendidos como ativos e competências que podem ser utilizados para 

implementar estratégias de criação de valor (EISENHARDT; MARTIN, 2000). Os ativos 

específicos da empresa podem ser tanto tangíveis (financeiros, organizacionais, físicos, 

tecnológicos, etc.) quanto intangíveis (conhecimentos, rotinas, capacidade de inovar, 

reputação, etc.) (TEECE et al., 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000). Eles são 

considerados críticos para a competitividade não por sua simples existência, mas pelos 

serviços que prestam, ou seja, os serviços produtivos que eles podem gerar (DEMIL; 

LECOCQ, 2010) na implementação de estratégias de criação de valor (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). Serviços estes que são uma função da forma como são usados em 

combinação com diferentes tipos ou quantidades de outros recursos (DEMIL; LECOCQ, 

2010). 

Também as competências apresentam distintas conceituações, porém para fins 

desta tese os conceitos apresentados na sequência são utilizados. As competências 
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precisam ser compreendidas individual e organizacionalmente tendo em vista que as 

últimas não têm existência própria e dependem das primeiras. A competência individual 

pode ser entendida como o saber agir responsável via mobilização, integração e 

transferência de conhecimentos, recursos e habilidades para agregar valor econômico à 

organização e social ao indivíduo (FLEURY, 2002). Assim, envolvem aptidões (talento 

natural), habilidades (aplicação prática do talento, saber fazer), conhecimentos (o saber 

necessário para realizar algo) e atitudes (saber ser) (FLEURY, 2002). 

Em termos organizacionais, faz-se necessário separar os conceitos de competência 

e de competência essencial. Competências podem ser entendidas como  atividades 

(processos e rotinas) distintivas realizadas pela empresa a partir da integração e uso dos 

seus ativos únicos por vários indivíduos e grupos internos e/ou externos à empresa 

(TEECE et al., 1997). 

As competências essenciais são aquelas competências que definem os 

fundamentos do negócio da empresa (TEECE et al., 1997). Seu valor competitivo 

depende do quão bem a empresa a desenvolve em relação aos seus concorrentes e de 

quão difícil ela é de ser replicada pelos concorrentes (TEECE et al., 1997). Nesse sentido 

então podem ser vistas como as habilidades essenciais para a vantagem competitiva da 

empresa (EISENHARDT; MARTIN, 2000) que se originam do aprendizado coletivo da 

organização especialmente em coordenar diversas habilidades de produção, integrar 

múltiplas correntes tecnológicas e entregar valor (Prahalad e Hamel, 19902 apud 

TAKAHASHI;TAKAHASHI, 2007) envolvendo muitas pessoas de todas as funções 

organizacionais (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). Prahalad e Hamel, 1990 apud 

Takahashi e Takahashi (2007) ainda salientam que as competências essenciais são um 

conjunto de habilidades e tecnologias, e não uma única, decorrentes da soma do 

aprendizado de todos os conjuntos de habilidades da empresa em nível individual e 

coletivo. 

Uma das principais críticas à abordagem baseada em recursos é que ela não 

consegue explicar como e porque certas empresas têm vantagem competitiva em 

situações de mudança rápida e imprevisível (EISENHARDT; MARTIN, 2000) nem como 

os recursos são transformados em vantagem competitiva (WANG; AHMED, 2007). Em 

mercados altamente competitivos, a estratégia da abordagem baseada em recursos de 

                                                        
2 PRAHALAD, C. K.; HAMEL G. The core competence of the corporation. Harvard Business Review. v. 68, n. 
3, p. 79–91, 1990. 
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acumular ativos intangíveis valiosos não é suficiente para manter a vantagem 

competitiva, pois empresas de sucesso têm sido aquelas que conseguem responder 

rapidamente às mudanças e desenvolver inovações de produto rapidamente juntamente 

com a capacidade gerencial de coordenar e desenvolver efetivamente competências 

internas e externas (TEECE et al., 1997). Em outras palavras, a existência de recursos 

idiossincráticos não é suficiente, é preciso também saber como desenvolver e/ou 

adquiri-los (TEECE et al., 1997; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007) ou sua evolução 

(WANG; AHMED, 2007). E com o objetivo de explicar essa dinamicidade ou evolução que 

surgiu a abordagem das capacidades dinâmicas (WANG; AHMED, 2007). 

As capacidades dinâmicas constituem-se na habilidade organizacional de integrar, 

construir e reconfigurar competências internas e externas para atender rapidamente às 

mudanças ambientais, ou seja, a habilidade de alcançar rapidamente novas formas 

inovadoras de vantagem competitiva dadas as suas trajetórias disponíveis e posições de 

mercado e as mudanças ambientais (TEECE et al., 1997; TEECE, 2007). O termo 

“dinâmica” refere-se à capacidade de renovar e recriar continuamente as competências 

para manter o alinhamento com o ambiente de negócios; e “capacidade” enfatiza o papel 

primordial da gestão estratégica em adaptar, integrar e reconfigurar adequadamente as 

habilidades, recursos e competências funcionais para atender aos requisitos ambientais. 

Elas não se constituem em simples busca de adaptação ou reação ao ambiente, mas em 

influenciar a sua configuração (TEECE, 2007). 

Este é ainda um paradigma em plena fase de desenvolvimento que não apresenta 

consenso absoluto sobre quais seriam essas habilidades, suas características, como 

reconhecê-las ou identificá-las (WANG; AHMED, 2007; EASTERBY-SMITH et al., 2009). 

No entanto, a análise de alguns autores chave provê algumas conclusões sobre as suas 

características e detalhamentos. 

Em primeiro lugar, a essência das capacidades dinâmicas reside no conteúdo dos 

processos de negócio organizacionais (geram as competências) e na existência e 

conteúdo de processos gerenciais estratégicos que visam alterar as bases de recursos 

(ativos e competências) organizacionais para gerar novas estratégias de criação de valor 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE, 2007). Em outras palavras, nas rotinas 

estratégicas e organizacionais pelas quais as empresas criam valor integrando, criando e 

reconfigurando recursos em novas estratégias de criação de valor (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000).  
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Podem também ser entendidas como meta-competências que dirigem e 

orquestram a taxa de mudança das competências e ativos operacionais que habilitam as 

empresas a inovar lucrativamente (TEECE, 2007). Enquanto as competências e ativos 

operacionais visam a manutenção da aptidão técnica da empresa (o quão bem uma 

competência desempenha a sua função), as capacidades dinâmicas enfocam a aptidão 

estratégica ou externa da empresa (o quanto uma competência possibilita vantagem 

competitiva à empresa) (TEECE, 2007). Por isso, as capacidades dinâmicas residem, em 

grande medida, na responsabilidade da alta administração apesar de serem impactadas 

pelos processos, sistemas e estruturas organizacionais que a empresa criou para 

gerenciar seu negócio no passado (TEECE, 2007). 

Em segundo lugar, poucos autores tratam detalhadamente de quais seriam esses 

processos gerenciais estratégicos e seu conteúdo. Dois se destacam: Teece (2007) e 

Wang e Ahmed (2007). O primeiro aponta para três grupos de capacidades dinâmicas 

compostas por uma série de processos e competências conforme a seguir:  

 Identificar e configurar oportunidades e ameaças (sensing): objetiva a identificação de 

oportunidades e ameaças de mercado e tecnológicas, sua interpretação e seleção. 

Compõe-se de processos de busca em fontes internas (desenvolvimentos internos P&D 

e seleção de novas tecnologias); externos (inovações de fornecedores, clientes e 

empresas complementares e avanços científicos e tecnológicos) e processos de 

identificação de mercados-alvo e de mudanças das necessidades dos consumidores.  

 Mobilizar recursos (estruturas, processos, incentivos e recursos) para aproveitar as 

oportunidades e capturar valor (seizing): uma vez que a oportunidade seja identificada 

e selecionada, o direcionamento de investimentos para seu aproveitamento é o 

próximo passo. Neste caso envolve processos relacionados à delineação da nova 

solução ao cliente e do seu modelo de negócio; ao padrão de tomada de decisão para 

sua implementação; à seleção dos limites da empresa para gerenciar soluções 

complementares (verticalização e integração); e à construção de fidelidade e 

compromisso da cadeia de valor interna e externa. 

 Gerenciar ameaças e reconfigurar (transforming): chave para manter o sucesso é a 

habilidade de recombinar e reconfigurar ativos e estruturas organizacionais à medida 

que a empresa cresce e os mercados e tecnologias mudam. Neste sentido faz-se 

necessário rotinas para melhoria, combinação, proteção e reconfiguração dos ativos 

tangíveis e intangíveis da empresa assim como a criação de condições organizacionais 



45 
 

que habilitem a transformação contínua como estruturas descentralizadas, sistemas de 

governança que apoiem o novo e o velho com adequado alinhamento de incentivos e 

recompensas, processos de gestão do conhecimento (aprendizagem, transferência de 

conhecimento, integração de tecnologias e proteção da propriedade intelectual) e co-

especialização. 

Ainda segundo o mesmo autor, a excelência nessas capacidades de orquestração 

embasa uma capacidade organizacional de inovar com sucesso e capturar valor 

suficiente para um desempenho financeiro superior de longo prazo (TEECE, 2007), 

estando, portanto, no centro do sucesso ou fracasso organizacional.  

Wang e Ahmed (2007) exploram de uma forma mais sucinta e com escopo um 

pouco mais restrito as capacidades dinâmicas apresentadas por Teece (2007). Propõem 

três componentes-chave distintos e correlacionados que parecem, segundo eles, ser 

comuns entre as empresas e que sustentam as habilidades organizacionais de integrar, 

reconfigurar, renovar e recriar seus recursos e competências em linha com as mudanças 

externas: 

 Capacidade de adaptação: capacidade de adaptação rápida através do alinhamento dos 

recursos e competências com as mudanças externas via monitoramento e busca efetiva 

de oportunidades, balanceamento de estratégias de exploração de novos 

conhecimentos e o reforço dos atuais na identificação e escolha das oportunidades a 

serem operacionalizadas. Parte da capacidade sensing proposta por Teece (2007). 

 Capacidade de absorção: habilidade de avaliar e utilizar conhecimentos novos 

externos, assimilá-los e aplicá-los internamente para fins comerciais que depende do 

nível anterior de conhecimento interno  (COHEN;LEVINTHAL, 1990). Representa a 

habilidade da empresa em aprender com parceiros e de integrar e transformar este 

aprendizado em conhecimento da organização. Parte da capacidade sensing proposta 

por Teece (2007). 

 Capacidade de inovação: capacidade de desenvolvimento de novos produtos e/ou 

mercados através do alinhamento de uma orientação estratégica inovadora com 

comportamentos e processos inovadores. Parte da capacidade seizing proposta por 

Teece (2007). 

Assim, pode-se dizer que algumas capacidades dinâmicas integram e combinam 

recursos (rotinas de desenvolvimento de produtos e de tomada de decisão estratégica), 

enquanto outras reconfiguram (processos de transferência, cópia e recombinação de 



46 
 

conhecimentos internos, rotinas de alocação de recursos, de colaboração interna) e 

outras ainda criam e liberam recursos (rotinas de criação de conhecimento, rotinas de 

aquisição e alianças que trazem recursos externos) (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

  
 

Por fim, é importante salientar que os paradigmas baseados em recursos e das 

capacidades dinâmicas encerram o papel fundamental do conhecimento, sua criação e 

uso, e gestão na construção da vantagem competitiva sustentável num ambiente 

mutante e competitivo (NONAKA et al., 1998). Isso porque o conhecimento acumulado 

via aprendizagem organizacional é difícil de imitar e não comercializável pois apresenta 

uma dimensão tácita forte decorrente do fato de estar integrado nas habilidades e 

rotinas organizacionais e moldado à realidade e necessidade da empresa (NONAKA et 

al., 1998).  

Neste contexto é importante entender o conceito de conhecimento bem como o seu 

processo de criação. Nonaka et al (1998) que o conhecimento pode ser entendido como 

a “crença verdadeira justificada” ou um processo humano dinâmico de justificar a crença 

pessoal em direção à "verdade" (NONAKA et al., 1998) que aumenta a capacidade 

organizacional de ação efetiva. O conhecimento é composto por duas partes: o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Enquanto o primeiro está baseado na 

experiência, no pensamento e intuição do indivíduo em um contexto específico formado 

por componentes cognitivos e técnicos, difícil de ser comunicado aos outros e se 

relaciona com o contexto prático do “aqui e agora”; o explícito é o conhecimento 

articulado, codificado e comunicado que pode ser facilmente compartilhado e 

transmitido, refere-se ao passado e é independente ao contexto (NONAKA et al., 1998). 

Em termos estratégicos e de competências distintivas dentro da abordagem dos 

recursos e das capacidades dinâmicas, o componente tácito do conhecimento é o que 

apresenta maior potencial tendo em vista a dificuldade de imitação e replicação por 

estar presente nos indivíduos e nos seus relacionamentos. Diferencia-se da informação 

que é simples fluxo de mensagens que ser de insumo à criação do conhecimento. 

Importante também entender que a criação do conhecimento organizacional 

ocorre pela contínua conversão e interação entre esses dois tipos de conhecimento que 

começa em nível individual e amplia-se para o grupo, a empresa e inter-empresas 

gerando conhecimentos novos e incorporando-os em novos produtos, serviços e 
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sistemas (NONAKA et al., 1998). Esse processo contínuo é conhecido como espiral do 

conhecimento e é composto por quatro etapas:  

 Socialização: converte tácito para tácito por meio do compartilhamento de 

experiências e modelos mentais dos indivíduos, observação, learning by doing. 

 Externalização: transforma o conhecimento tácito em explícito pelo diálogo, reflexão 

coletiva e sua explicitação por meio de metáforas, analogias e modelos. É o elemento 

central da criação do conhecimento, pois cria novos conceitos e explícitos a partir do 

conhecimento tácito e quando o conhecimento é explicitado pode ser compartilhado 

com os outros e tornar-se base de um novo conhecimento. 

 Combinação: traduz conhecimentos explícitos em explícitos pela sistematização de 

conceitos via criação e troca de documentos, reuniões, manuais, redes de 

comunicação, intranets, etc.  

 Internalização: transforma os conhecimentos explícitos em tácitos pela aplicação dos 

documentos e manuais no dia-a-dia dos indivíduos (NONAKA et al., 1998) . 

Outros dois grupos de elementos são importantes para este processo de criação e 

interagem com eles: os ambientes ou contextos para criação do conhecimento e os ativos 

do conhecimento (NONAKA et al., 1998). Os ambientes de criação do conhecimento 

definidos por Nonaka et al (1998) como “Ba” formam o contexto, o espaço, a plataforma 

onde ocorrem as interações (conhecimento é compartilhado, criado e utilizado) de 

criação do conhecimento entre indivíduos ou entre estes e o meio ambiente, já que o 

conhecimento precisa de um contexto para existir. Podem ser um espaço físico 

(escritório, sala), virtual (teleconferência, e-mail, chat, etc.); mental (experiências 

compartilhadas, ideias, etc) ou uma combinação de todos os três (NONAKA et al., 1998). 

Já os ativos do conhecimento são as entradas / inputs do processo de criação do 

conhecimento ou os recursos (ativos e competências) específicos da organização como 

habilidades adquiridas com a prática (provenientes da socialização), projetos de 

produtos (da externalização), tecnologias, licenças, manuais e todas informações 

documentadas (da combinação) e procedimentos e rotinas e cultura (da internalização) 

(NONAKA et al., 1998). 

O seu relacionamento é assim explicado por Nonaka et al (1998): uma empresa 

cria conhecimento a partir de seus ativos de conhecimento atuais via espiral de 

conhecimento que ocorre em Ba. Esse novo conhecimento passa a fazer parte do 
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conjunto de ativos de conhecimento da empresa e será base para o próximo ciclo de 

criação do conhecimento. 

 

 

2.3.1.2 A evolução da inovação e de sua gestão 
 

 

Os paradigmas de administração estratégica e os avanços nas demais áreas macro 

que estudam a inovação influenciaram a evolução do seu conceito e da sua gestão em 

nível organizacional. Uma busca na literatura especializada identificou somente quatro 

estudos que discutem o assunto em diferentes níveis de aprofundamento: Rothwell 

(1994) resgata detalhadamente a evolução da inovação e sua gestão no contexto 

organizacional até a década de 90; Nieto (2003) revisa sistematicamente as publicações 

sobre inovação até 2002 no contexto externo e organizacional, neste destaca a influência 

dos paradigmas de gestão estratégica; Ortt e van der Duin (2008) resumem brevemente 

a evolução no contexto organizacional a partir de quatro autores incluindo Rothwell 

(1994); e Takahashi e Takahashi (2007; 2011) apresentam de forma pouco detalhada os 

paradigmas da gestão do desenvolvimento de produtos e competitividade a partir das 

prioridades competitivas propostas por Slack (1993). Um resumo das etapas e das 

características da gestão da inovação sumarizadas destes estudos é apresentado na 

Figura 3 e Quadro 2 e discutidos na sequência.  
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 Figura 3 – Evolução histórica da gestão da inovação segundo os autores pesquisados 
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A onda da produtividade iniciou-se a Segunda Guerra Mundial num contexto de 

crescimento acelerado dos países desenvolvidos em que a demanda superava em muito 

a oferta e onde investimentos governamentais em ciência e tecnologia levaram ao 

surgimento de novas indústrias tecnológicas (semicondutores, farmacêutica e 

computação), à renovação tecnológica de indústrias consolidadas (siderurgia e têxtil) e à 

modernização da agricultura.  Neste contexto, o grande foco estratégico organizacional 

era produzir em número suficiente para atender à demanda e o processo de inovação 

apresentava pouca ênfase organizacional, era linear e puxado pela tecnologia a partir da 

ciência básica desenvolvido pelos departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento 

organizados como instituições científicas e completamente separados da organização. 

Nesse sentido, a inovação era sinônimo de tecnologia e o processo de desenvolvimento 

de produtos era pouco frequente, tinha cunho incremental e desenvolvido 

separadamente pela área de Engenharia. 

A partir de meados da década de 60, o estágio da qualidade inicia-se em um 

contexto ambiental de equilíbrio entre oferta e demanda, redução das taxas de 

crescimento e aumento da concorrência. Com isso as organizações passam a se 

preocupar com as necessidades dos clientes como meio de competir no mercado 

fazendo com que o processo de inovação ainda linear passe a ter como ponto inicial as 

demandas do mercado, não mais a tecnologia. Assim, tem-se o foco na racionalização da 

mudança tecnológica buscando explorar ao máximo as tecnologias atuais com melhorias 

incrementais para atender às necessidades dos clientes no desenvolvimento de 

produtos. Ao mesmo tempo a área de P&D passa a ser reativa direcionada pelas 

necessidades do mercado, organizada em projetos matriciais com interação com as 

áreas de Marketing e Produção. Com o aumento do número de desenvolvimentos, surge 

a necessidade de maior controle e entendimento do processo de inovação, com isso 

práticas de gerenciamento e controle de projeto, equipes multifuncionais, ferramentas 

de gestão da qualidade aplicada a projetos e de gestão dos profissionais envolvidos no 

processo de inovação são implementadas. 

A partir do início da década de 80 até meados da de 90 tem-se nova mudança na 

lógica do gerenciamento da inovação. A concorrência acirra-se e torna-se global com a 

oferta superando a demanda, crises do petróleo, inflação alta e crescente desemprego, 

emergência da globalização e das tecnologias da informação. Assim, o controle de custos, 

a diversificação, a rapidez de introdução de novos produtos e a estratégia tecnológica 
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passaram a ser fatores competitivos importantes. Neste contexto, enfatiza-se a ligação 

estratégica da inovação e a busca da otimização e melhoria do processo de inovação. No 

aspecto estratégico, tem-se a formulação de uma estratégia tecnológica adequada que 

apoie a estratégia competitiva como elemento importante de competitividade 

organizacional. A formulação de tal deveria ser desenvolvida sob a ótica do paradigma 

das forças competitivas de Porter (1980) via análise setorial (identificar as 

características do seu setor; criar um portfólio tecnológico; determinar o momento mais 

adequado para introduzir uma nova tecnologia (quando) e escolher a melhor forma de 

acessá-la (como). Adicionalmente, como o foco estratégico é a adequação externa, a 

informação sobre o ambiente externo é entendida como o componente principal do 

processo de inovação. 

Em termos de processo, há grande ênfase no entendimento dos elementos que 

impactam em seu desempenho tanto intrínsecos de execução do projeto (equipes 

multifuncionais, gerenciamento de projetos, uso de ferramentas de tecnologia da 

informação, acesso a conhecimentos externos, ambientes multi-projetos, etc.) quanto 

contextuais corporativos (descentralização, apoio da alta administração, 

comprometimento com projetos de longo prazo) a fim de aumentar a velocidade de 

desenvolvimento e reduzir os custos. E o processo em si torna-se interativo ou coupling 

sequencial, mas não necessariamente contínuo que pode ser dividido em uma série de 

estágios interativos e interdependentes com loops de feedback com interação entre as 

necessidades do mercado e o estado da arte em tecnologia, desenvolvimento paralelo e 

envolvimento de clientes e fornecedores durante os estágios de desenvolvimento. 

Por fim, o quarto estágio inicia-se a partir do final da década de 90 e é marcado 

pela maior intensificação da globalização com a maior abertura de mercados, 

surgimento da China como potência manufatureira de baixo custo e uso mais intensivo 

das tecnologias da informação e da internet e por pressões sociais e ambientais. Neste 

contexto, verifica-se que o paradigma estratégico das forças competitivas não era 

suficiente para fazer frente às rápidas mudanças ambientais, em outras palavras, a 

escolha do posicionamento externo simplesmente já não era fator de vantagem 

competitiva sustentável. E que esta depende não somente da adequação da estratégia às 

condições setoriais, mas também das competências e recursos internos da organização. 

Neste contexto, nova mudança em termos de entendimento e gestão da inovação é 

verificada. Em termos estratégicos, a estratégia de inovação transforma-se na própria 
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estratégia competitiva das organizações e a inovação deixa de ser sinônimo de 

tecnologia (produto e processo) e passa a enfatizar também inovações não tecnológicas - 

soluções, negócios, mercados e modelos de negócio – com cunho mais radical e proativo 

em detrimento da reação defendida no estágio da flexibilidade.  

O processo de inovação passa a ser entendido como contínuo e dinâmico que 

combina e adquire recursos para gerar novas capacidades / competências, ou seja, um 

processo de criação e uso de conhecimento, sobretudo tácito mais difícil de copiar. Em 

outras palavras, a gestão da inovação torna-se uma capacidade dinâmica. Ademais, dada 

a valorização do conhecimento, a maior abertura e envolvimento de vários atores 

externos diversos (clientes, fornecedores, academia, governos e outras entidades) no 

processo de inovação desde a identificação de oportunidades até a sua implementação 

torna-se fundamental. A gestão da inovação, portanto, tem como foco a contínua 

definição e redefinição de uma estratégia competitiva inovadora e sua implementação 

via novas soluções e negócios e desenvolvimento de competências. 

 

 

2.3.2 Elementos da gestão da inovação 
 

 

Dentro do contexto do paradigma das capacidades dinâmicas da estratégia, a 

capacidade de inovação é vista como uma capacidade dinâmica organizacional. 

Compreendida como a capacidade de criar conhecimentos, usar, renovar e substituir 

recursos e competências (ATUAHENE-GIMA, 2005; AKMAN; YILMAZ, 2008) para criar 

e/ou renovar com sucesso o que a organização oferece e as formas como cria e entrega 

essas ofertas ao mercado (TIDD; BESSANT, 2009) mantendo ou criando vantagem 

competitiva sustentável. E as rotinas implementadas para o seu desenvolvimento 

constituem o cerne da gestão da inovação (TIDD; BESSANT, 2009). 

E é sob este entendimento que os elementos ou competências da capacidade de 

inovar organizacional são apresentados nesta seção. A identificação de tais 

competências foi realizada a partir da análise comparativa e complementar de dez 

trabalhos (livros, artigos de revisão da literatura e modelos de avaliação da capacidade 

de inovar) identificados na literatura com ênfase em gestão da inovação apresentados 

no Quadro 4. Primeiramente uma análise deste quadro mostra grandes variações nas 
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terminologias empregadas o que pode decorrer dos diferentes conceitos, ênfases e 

níveis de abstração empregados pelos autores, o que, em última instância, demonstra o 

estado atual de não consolidação da área. Por exemplo, os elementos “comercialização, 

gestão de portfólio e gestão de projetos” apontados por Adams et al. (2006) são 

entendidos como uma etapa do processo de inovação pelos demais autores. 

Apesar dessa variação terminológica, em um nível de abstração mais elevado, 

podem-se separar esses vários elementos em dois grandes grupos como proposto por 

Tidd e Bessant (2009) e Rothwell (1994): fatores relacionados ao processo de inovação 

em si (processuais) e fatores contextuais. Enquanto o primeiro grupo relaciona-se com 

as atividades necessárias para o desenvolvimento da inovação em si, tanto estratégicas 

quanto operacionais, ou seja, a criação da capacidade de inovar; o segundo enfatiza as 

condições organizacionais que favorecem ou habilitam a execução eficaz e o contínuo 

desenvolvimento desse processo ou capacidade. De acordo com os mesmos autores, o 

sucesso da gestão da inovação depende igualmente de um bom desempenho em todas 

essas dimensões.  

As competências processuais e contextuais foram agrupadas em cinco grandes 

competências (vide última coluna do Quadro 2 e Figura 4) cujo conteúdo é desenvolvido 

sob a espinha dorsal dos modelos de Tidd e Bessant (2009) e Takahashi e Takahashi 

(2011), complementado pelos demais estudos e apresentado na sequência. A Figura 4 

mostra as cinco competências da gestão da inovação utilizadas nesta tese sendo a Gestão 

Estratégia e o Desenvolvimento da Inovação considerados como processuais e as demais 

como contextuais. Importante salientar que todas estão inter-relacionadas conforme 

demonstram as setas da figura e que a geração de resultados depende de seu 

desenvolvimento e uso conjunto. Também importante entender que a capacidade de 

inovar é um capacidade dinâmica e como tal está em contínuo desenvolvimento e 

mudança, sendo portanto, um processo cíclico.  
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Quadro 2 – Comparativo dos elementos da gestão da inovação dos autores pesquisados 

Elementos da gestão da 
inovação 

Tushman;
Anderson 

(1997) 

Adams 
et al. 

(2006) 

Takahashi  
Takahashi 

(2007) 

Quadros 
(2008) 

O'Connor 
(2008) 

Tidd e 
Bessant 
(2009) 

Eveleens 
(2010) 

Enkel et 
al. (2011) 

Takahashi  
Takahashi 

(2011) 

European 
Union 
(2011) 

Modelo usado na 
tese 

Estratégia de inovação           Gestão Estratégica 

Organização da Inovação           Organização 

Processo de inovação           Desenv. da Inovação 

Gestão do conhecimento           Desenv. da Inovação 

Relacionamento externo           Relac. Externo 

Mecanismos de 
implementação 

          
Desenv. da Inovação 

Empresa inovadora           Empresa inovadora 

Recursos (infraestrutura, 
financeiros e intangíveis) 

          
Desenv. da Inovação 

Governança           Organização 

Gestão de pessoas           Organização 

Cultura de inovação           Empresa inovadora 

Liderança           Empresa inovadora 

Estrutura organizacional           Organização 

Relacionamentos 
externos e internos 

          
Relac. Externo / 

Empresa Inovadora 

Métricas           - 

Gestão de Portfólio           Gestão Estratégica 

Gestão de Projetos           Desenv. da Inovação 

Comercialização           Desenv. da Inovação 

Metas claras e sistema de 
avaliação 

          
Organização 

Gestão da propriedade 
intelectual 

          
Empresa Inovadora 

Capital intelectual           Empresa inovadora 
Visão de futuro           Gestão Estratégica 

Inteligência competitiva 
para a inovação 

          
Gestão Estratégica 

Marketing para inovação           - 
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 Figura 4 – Competências da Gestão da Inovação utilizadas como base nesta tese 
 

 

2.3.2.1 Gestão Estratégica da Inovação 
 

 

Essa competência tem por objetivo promover a capacidade organizacional para 

formulação de estratégias competitivas inovadoras a partir de uma perspectiva de longo 

prazo pautada na exploração de futuros possíveis e desejáveis pela organização 

(aprendizagem com o futuro) e seu posterior alinhamento com o processo de 

desenvolvimento operacional (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). Importante salientar 

que embora essa lógica de gestão seja embasada em decisões top down a partir da visão 

de futuro e planejamento estratégico organizacional, a gestão estratégica da inovação 

deve apoiar e gerenciar também as iniciativas de inovação bottom up provenientes das 

diversas áreas organizacionais como tecnologia e marketing (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 

2011). Ela está alinhada à capacidade de identificação e moldar as oportunidades e 

ameaças (seising) proposta por Teece (2007) como base da abordagem estratégica das 

capacidades dinâmicas.  
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Ela é composta por três competências principais: criação da visão de futuro de 

produtos/negócios e competências, formulação da estratégia de produtos/negócios e 

competências e alinhamento estratégico de projetos. 

 

 

2.3.2.1.1 Criação da visão de futuro de produtos/ negócios e competências 
 

 

Essa competência tem como objetivo capacitar a empresa a prospectar seu 

desenvolvimento futuro identificando oportunidades de produtos / negócios e 

competências internas (tecnológicas, de mercado e de desenvolvimento de produto 

internas) e externas necessárias para o alcance desse futuro prospectado (TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011). Assim está alinhada à abordagem das capacidades dinâmicas que 

aponta que as oportunidades dependem das capacidades organizacionais existentes ou 

possíveis de serem desenvolvidas ou acessadas. Em outras palavras, ela proporciona 

uma visão de futuro ou cenário futuro em termos de conhecimentos e produtos e 

negócios criando um quadro de referência (mapa mental) do mundo atual e futuro. 

Nesse sentido, auxilia na identificação de oportunidades e das competências e 

capacidades futuras críticas para a competitividade da empresa direcionando, assim, a 

busca ou construção dos conhecimentos críticos que sustentarão a competição no futuro 

e o desenvolvimento de oportunidades de novos produtos e negócios (TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011).  

A visão de futuro de produtos/negócios e mercados e competências é base para o 

processo de criação do conhecimento organizacional. Ela deve ser definida e 

comunicada amplamente pela alta administração para servir de orientação à toda a 

organização para o tipo de conhecimento a ser adquirido bem como motivar a sua 

construção (NONAKA et al., 1998). Ela também serve de base para avaliar, justificar e 

determinar a qualidade do conhecimento gerado pela empresa. 

É consenso na literatura pesquisada que o mapeamento/ busca e identificação de 

oportunidades futuras no ambiente de negócios marca o início do processo de inovação. 

Assim, a visão de futuro marca o início do processo de inovação pelo caminho 

direcionado pelo negócio ou top down. Segundo Takahashi e Takahashi (2011), 

oportunidades também podem advir da identificação de um problema ou necessidade 



57 
 

dos clientes (caminho dirigido pelo mercado) ou de um avanço ou uma descoberta 

tecnológica (caminho dirigido pela tecnologia) ou bottom up. Em ambos os casos, as 

oportunidades passam pelo processo de avaliação estratégica e pela análise da 

identificação de necessidade da criação / desenvolvimento de competências. 

Pode-se dizer que essa competência está alinhada à capacidade dinâmica seizing 

proposta por Teece (2007) como base da abordagem das capacidades dinâmicas e 

apresenta dois grupos principais de atividades: 

 Desenvolvimento da visão de futuro - cenários prospectivos 

O desenvolvimento da visão de futuro de produtos/negócios e competências é 

realizada por meio do desenvolvimento de cenários prospectivos. Cenários são 

ferramentas de percepção (estórias) de futuros no presente que fornecem significado 

aos eventos sendo capazes de ajudar a reconhecer mudanças no ambiente através de 

futuros alternativos da evolução do contexto da empresa nos quais as consequências das 

suas decisões acontecerão (SCHWARTZ, 2003). São estórias sobre o futuro 

desenvolvidas a partir da identificação dos eventos observados, dos seus 

comportamentos, padrões e tendências ao longo do tempo bem como as suas causas 

fundamentais (aspectos culturais, legais, demográficos, tecnológicos, políticos, etc). 

O uso de cenários alternativos tem particular importância em contextos de 

descontinuidade uma vez que promove a exploração de diferentes alternativas 

desafiadoras de moldar e reconfigurar as atividades e a base de recursos organizacionais 

para identificar modelos de negócio alternativos e viáveis (BESSANT, 2005). Com isso, 

possibilita a identificação de diferentes domínios nos quais a busca de oportunidades 

pode ocorrer e o desenvolvimento de projetos relacionados a futuros paralelos sem 

comprometer as atividades correntes da empresa mantendo, assim, a tolerância à 

ambiguidade (ambidestralidade com foco simultâneo no conhecimento atual e no novo) 

necessária às condições de descontinuidade (BESSANT, 2005). 

Os cenários, e a visão de futuro, têm papel importante para a aprendizagem 

individual e organizacional tendo em vista atuarem como dispositivo cognitivo, de 

percepção e de reflexão ampliando os modelos mentais individuais (HEIJDEN, 2004). 

Isso porque não se consegue enxergar o que a mente não experimentou antes. Assim, a 

construção da visão de futuro por meio da exploração de cenários alternativos promove 

a ampliação dos horizontes de conhecimentos das pessoas ampliando o horizonte de 

identificação de oportunidades e ameaças tão fundamental no contexto das capacidades 
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dinâmicas. Como aponta Teece (2007, p. 1323, tradução nossa) “a habilidade de 

reconhecer oportunidades depende, em parte, das capacidades e conhecimentos atuais 

do indivíduo ou de sua organização”. Por outro, atuam, quando construídos e 

compartilhados pela organização, como direcionador estratégico. 

 Monitoramento sistemático de sinais mudanças e tendências ambientais 

A identificação e monitoramento de sinais de mudança e tendências do macro e 

micro ambiente são fundamentais para a elaboração da visão de futuro (cenários),  para 

o contínuo monitoramento do seu desenvolvimento e para apoiar a tomada de decisão 

sobre alterações e continuidades necessárias. Para Teece (2007), a capacidade dinâmica 

de identificação de oportunidades embasa-se, fundamentalmente, na busca, criação, 

aprendizagem e interpretação contínuos dos ambientes internos e externo e na sua 

comunicação. Este mesmo autor também aponta que a interpretação das informações 

buscadas é fundamental e é de responsabilidade da alta administração. 

Neste sentido, os processos de inteligência competitiva têm papel importante a 

desempenhar. A inteligência competitiva pode ser entendida como o conjunto de ações 

sistematizadas para buscar, analisar e disseminar informações sobre tendências e sinais 

ambientais e internos para a tomada de decisão estratégica e operacional (QUERICI, 

2011). Envolve o monitoramento de tendências e identificação de sinais de mudanças no 

macroambiente (político-legais, sociais-culturais, demográficas, econômicas, 

tecnológicas, naturais), no microambiente (concorrentes, clientes, fornecedores, 

produtos substitutos, novos entrantes) e internas (acompanhamento do 

desenvolvimento das competências essenciais). 

Um aspecto importante neste processo é o escopo do processo de busca. Segundo 

Tidd e Bessant (2009), Teece (2007) e Bessant (2005), para lidar com a descontinuidade 

a busca de oportunidades devem ser ampla e englobar tanto o foco central de seu 

ecossistema de negócios (internamente à empresa, conjunto de empresas, instituições e 

indivíduos que impactam diretamente seu negócio e seus clientes e fornecedores) 

quanto a periferia e observar tanto sinais de mudança mais fortes quanto incipientes. 

Por exemplo, busca em usuários periféricos e adotantes iniciais, distribuidores, joint 

ventures, etc. Ademais, para a gestão da inovação descontínua, é necessária uma 

capacidade paralela na qual sinais interessantes mas aparentemente desconectados 

estrategicamente sejam processados e comunicados para o resto da organização 

(BESSANT, 2005). 
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O processo acima descrito apresenta uma característica de orientação top down. A 

literatura especializada acrescenta a necessidade também de promover a liberdade aos 

funcionários e uma orientação bottom up na busca de oportunidades para que todos os  

funcionários sejam motivados a buscar oportunidades e propor sua ideias (TEECE, 

2007; ENKEL et al., 2011). Assim, a criação de mecanismos formais com fluxos de 

informações de cima para baixo quanto o emponderamento das pessoas com fluxos de 

baixo para cima são cruciais para que o processo de identificação e interpretação de 

oportunidades seja maximizado (TEECE, 2007). 

 

 

2.3.2.1.2 Formulação da estratégia 
 

 

No paradigma da inovação, sob o pano de fundo das capacidades dinâmicas com 

ênfase na mudança contínua e na importância da aprendizagem organizacional, tanto a 

estratégia competitiva quanto a estratégia de inovação (como a empresa irá inovar para 

garantir o alcance da visão estratégica) são reconceitualizadas. Elas passam a ter 

características distintivas: inovadora (empreendedora), descontínua e visa explorar e  

acumular recursos (competências e ativos) específicos da empresa para alcançar a visão 

de futuro e obter posição de mercado diferenciada (TEECE, 2007; TIDD; BESSANT, 2009; 

TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011), podendo até ser a mesma. Isso porque, a 

complexidade desse paradigma impõe um conjunto maior de variáveis antagônicas para 

as quais análises lineares e duais (como custo versus diferenciação das forças 

competitivas de Porter) não conseguem proporcionar um posicionamento adequado, 

exigindo, portanto, que a própria estratégia corporativa seja uma inovação que 

considere a complementaridade de desempenhos para maximização da diferenciação ao 

invés da sua simples escolha (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). Ademais, a estratégia 

como um posicionamento definido a partir da estrutura do setor somente é insuficiente 

para o sucesso em ambientes competitivos dinâmicos, pois subestima o poder da 

mudança tecnológica em alterar os padrões dos mercados estabelecidos e as condições 

competitivas (TIDD; BESSANT, 2009). 

Nesse sentido, o objetivo da competência de formulação estratégica é definir a 

estratégia competitiva inovadora, em termos de posicionamento de produtos e negócios 
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e objetivos, para aproveitar as oportunidades identificadas assim como estabelecer as 

estratégias a serem empregadas para a criação e obtenção das competências 

tecnológicas, de mercado e de desenvolvimento de produto necessárias para sua 

consecução (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). Portanto, o processo de formulação da 

estratégia de inovação passa a ter dois resultados: estratégia para buscar as 

oportunidades de produto/mercado (posicionamento de produtos e negócios) e a 

estratégia para obter as competências necessárias para operacionalizar as 

oportunidades identificadas. 

Apesar de ter este foco inovador e descontínuo da estratégia, é importante 

salientar que à luz da teoria das capacidades dinâmicas (paradigma da inovação), há um 

entendimento na literatura de estratégia de que as empresas para sobreviverem, 

criarem e manterem sua vantagem competitiva de longo prazo precisam desenvolver  

uma destreza em balancear e gerenciar esforços de inovação que explorem as 

tecnologias e mercados atuais (incrementais) e novos (arquitetura e radical) (BENNER; 

TUSHMAN, 2003; GUPTA et al., 2006; O’REILLY III; TUSHMAN, 2007; TEECE, 2007). Em 

outras palavras, simultaneamente aproveitar e expandir os conhecimentos que já 

possuem aumentando a sua eficiência e produtividade e também desenvolver novos 

conhecimentos pela exploração e experimentação de novas oportunidades e caminhos.  

Essa capacidade tem sido conhecida como ambidestralidade, ou exploitation e 

exploration ou ainda estratégia de avanço e estratégia de sobrevivência, desenvolvido 

pelo artigo pioneiro de March, 19913 apud O’Reilly III e Tushman (2007). A primeira 

busca eficiência, melhorar a produtividade, controle, certeza e redução da variação em 

que os fatores-chave para o sucesso são uma perspectiva de curto prazo, disciplina, 

melhoria e inovações incrementais. Já a segunda caracteriza-se pela busca, descoberta, 

autonomia, inovação e variedade com autonomia, flexibilidade, capacidade de arriscar e 

sistemas de controle menos formais. Sem essa capacidade dupla, as empresas podem 

sucumbir a duas armadilhas decorrentes do maior foco em uma ou outra abordagem. À 

armadilha das limitações estratégicas (LEONARD-BARTON, 1992) na qual o sucesso de 

curto prazo leva ao reforço das competências atuais dificultando a adaptação a 

mudanças externas e ao desbalanço em favor da inovação incremental, ou à armadilha 

da falha em que a inexperiência na exploração de novos caminhos leva a mudança 

                                                        
3
 MARCH, J.G. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, v. 2, p. 71-87, 

1991. 
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constante de alternativas desbalanceando em favor da mudança radical (O’REILLY III; 

TUSHMAN, 2007). Assim, a questão básica reside em desenvolver as duas sob um 

balanço mais adequado a cada organização que garanta foco incremental suficiente 

manter sua viabilidade de curto prazo e ao mesmo tempo investir energia suficiente 

para explorar novos caminhos que garantam sua viabilidade futura (MARCH, 1991 apud 

O’REILLEY III; TUSHMAN, 2007).  

Cada uma destas vertentes apresenta diferentes desafios e rotinas, processos e 

habilidades exigindo abordagens de gestão distintas (BENNER; TUSHMAN, 2003; 

BESSANT, 2005; O’REILLY III; TUSHMAN, 2007; TIDD; BESSANT, 2009). Isso significa 

dizer que o desenvolvimento de uma capacidade dinâmica de inovação requer um novo 

conjunto de rotinas que lide com os desafios das descontinuidades complementarmente 

às rotinas de sucesso já utilizadas (BESSANT, 2005; O’REILLY III; TUSHMAN, 2007; 

O’CONNOR; PAULSON, 2008; TIDD; BESSANT, 2009). 

 Definição do posicionamento de produto / negócios 

Essa parte da estratégia objetiva formular um posicionamento diferenciado em 

termos proposições de valor, mercados e modelos de negócio para as ofertas da 

organização e seus respectivos objetivos e metas em termos de produtos e negócios. 

Como salientado anteriormente, no contexto das capacidades dinâmicas a 

estratégia competitiva precisa ser inovadora a qual é reconceitualizada por alguns 

autores como inovação estratégica (SCHLEGELMILCH et al., 2003; TEECE, 2011; VOIGT, 

2011). Neste sentido, a inovação estratégica seria a reconceitualização fundamental nos 

modelos de negócio atuais e a redefinição dos mercados atuais (pela quebra das regras e 

mudança da natureza da competição) criando saltos no valor entregue ao cliente e alto 

crescimento para as empresas (CHRISTENSEN et al., 2002; SCHLEGELMILCH et al., 2003; 

CHESBROUGH, 2007; VOIGT, 2011). Essa reconceitualização estratégica traz como 

benefício a ampliação dos horizontes de oportunidades para a empresa em relação aos 

concorrentes diferenciando-se fundamentalmente das abordagens tradicionais de 

competitividade que buscam o melhor posicionamento dentro dos limites setoriais 

atuais (SCHEGELMILCH et al., 2003). Isso porque existe um questionamento 

fundamental da realidade e das regras dos mercados atuais concentrando-se em como 

deveriam ser ao invés de como são, busca além dos mercados atuais e pela criação e 

influência na formatação dos mercados mais que a adaptação ao que existe e novas 

proposições de valor (KIM; MAUBORNE, 2005).  
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Este conceito envolve três aspectos importantes (SCHLEGELMILCH et al., 2003). 

Primeiro, a reconceitualização fundamental do modelo de negócios envolve o 

questionamento dos pressupostos básicos do atual para sua redefinição. Em segundo 

lugar, a redefinição dos mercados atuais ocorre pelo uso de estratégias competitivas 

inovadoras que tenham como foco a formatação dos mercados e das tendências mais 

que a sua adaptação a eles. Por fim, a criação de saltos de valor aos clientes subentende a 

centralidade dos consumidores (sobretudo não consumidores) no processo estratégico 

ao invés da competição como as estratégias convencionais.  

Neste sentido, três abordagens estratégicas inovadoras podem ser citadas: 

disrupção, inovação de valor e a inovação de modelos de negócio.  

A primeira é a teoria da disrupção que contempla dois tipos de estratégias – as 

sustentadoras e as disruptivas. As primeiras focam em atender clientes exigentes via 

promoção do desempenho superior ao existente, sendo, normalmente melhorias 

incrementais com base na excelência tecnológica. Porém, muitas vezes esse “exagero” de 

tecnologia acaba superando a necessidade ou o uso efetivo dos clientes, em outras 

palavras, não agrega valor ao cliente. Nesse contexto surgem oportunidades para pontos 

de ruptura que podem ser obtidos via estratégias disruptivas que consistem em soluções 

mais simples, econômicas, convenientes e revolucionárias que visam clientes novos ou 

menos exigentes do mercado atual através da exploração de recombinações de 

tecnologias existentes ao invés da excelência tecnológica (CHRISTENSEN; RAYNOR, 

2003). Elas podem ser de dois tipos: disrupção de novo mercado ou de modelo de 

negócio de baixo mercado (CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003). No primeiro cria-se um 

novo mercado e uma oferta de novo desempenho enquanto no segundo, o foco são as 

camadas mais baixas do mercado atual (clientes menos exigentes) em que versões mais 

simples do produto devem ser vendidas dentro de modelos de negócio disruptivos que 

sejam capazes de promover retornos atrativos a preços competitivos com, portanto, 

estruturas de custos, processo de produção e sistema de distribuição diferenciados 

(CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003). 

O segundo grupo de estratégias refere-se à inovação de valor em novos mercados 

(KIM; MAUBORNE, 2005), também conhecida como a estratégia do oceano azul. Segundo 

ela, a melhor abordagem estratégica é criar um salto no valor para os consumidores 

abrindo, assim, novos mercados (KIM; MAUBORNE, 2005), por meio do 

desenvolvimento de ofertas que busquem a complementaridade entre custo e agregação 
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de valor, vistos como antagônicos pela teoria tradicional do posicionamento de mercado 

(KIM; MAUBORNE, 2005). Segundo os autores, essa inovação só ocorre quando as 

empresas aliam inovação com utilidade, preço e posições de custos. No desenvolvimento 

deste tipo de estratégia, os autores apontam para a importância de se ampliar o escopo 

de análise estratégia para setores alternativos reconstruindo as fronteiras do setor, 

redefinir os grupos de consumidores existentes no setor, examinar as ofertas de 

produtos e serviços complementares, repensar o apelo funcional e emocional existente 

no setor e engajar-se no desenvolvimento de tendências de longo prazo não 

simplesmente concentrar-se na adaptação a sua ocorrência (KIM; MAUBORNE, 2005).  

Modelo de negócios é um termo utilizado frequentemente, mas poucas vezes 

definido (CHESBROUGH, 2007). Ele pode ser entendido como a forma como as empresas 

criam e entregam suas ofertas de valor ao cliente e geram lucros (CHESBROUGH, 2010; 

DEMIL; LECOCQ, 2010; TEECE, 2011). Neste sentido, assume algumas hipóteses em 

relação aos consumidores, ao comportamento dos custos e das receitas, à natureza das 

mudanças das necessidades dos usuários e das prováveis respostas dos competidores 

(TEECE, 2007). Os seus principais elementos podem ser assim sumarizados: 

 Proposição de valor: o valor criado pela oferta aos usuários (GOVINDARAJAN; GUPTA, 

2001; CHESBROUGH, 2007; TEECE, 2007); 

 Segmento de mercado: para quem a oferta é útil e para que finalidade 

(GOVINDARAJAN; GUPTA, 2001; CHESBROUGH, 2007; TEECE, 2007); 

 Estrutura da cadeia de valor: cadeia requerida para criar e distribuir a oferta assim 

como os ativos complementares necessários para apoiar a posição da empresa na 

cadeia, incluindo fornecedores e clientes desde as matérias-primas até o consumidor 

final (GOVINDARAJAN; GUPTA, 2001; CHESBROUGH, 2007, 2010; TEECE, 2007); 

 Mecanismo de geração de receita: como a empresa gera lucro sobre a oferta e sua 

estrutura de custo (CHESBROUGH, 2007; TEECE, 2007); 

 Posição da empresa na rede de valor: identifica a posição da empresa na rede valor 

incluindo fornecedores e clientes, empresas complementares e concorrentes 

(CHESBROUGH, 2007, 2010); 

 Estratégia competitiva: como a empresa ganha ou mantém a vantagem competitiva 

sobre os rivais (CHESBROUGH, 2007, 2010). 

Enfim, a partir da visão de futuro e das oportunidades identificadas na etapa 

anterior e nas abordagens inovadoras de estratégia, tem-se como resultado a definição 
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da estratégia competitiva inovadora e do seu balanceamento com estratégias 

competitivas incrementais traduzidos em posicionamentos para negócios/ produtos e 

mercados, objetivos e metas e em um portfólio de projetos de inovação para 

implementá-los. 

 Definição do posicionamento (estratégia) de competências 

A segunda parte da formulação da estratégia é a definição do posicionamento de 

competências ou a identificação das competências necessárias e a estratégia para sua 

obtenção. Visa, portanto, formular uma estratégia para o estabelecimento do estoque de 

competências futuras necessárias para o desenvolvimento futuro da organização e 

concretização das oportunidades identificadas anteriormente (TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011). De acordo com o paradigma das capacidades dinâmicas, as 

competências internas e externas da empresa determinam as oportunidades que ela 

consegue usufruir tornando fundamental a análise conjunta destes elementos para o 

estabelecimento de uma estratégia eficaz.   

Para Takahashi e Takahashi (2011), a definição da  estratégia de competências 

compreende três etapas: o desenvolvimento da visão de futuro já discutido 

anteriormente; a análise e formulação da estratégia de obtenção ou desenvolvimento de 

competências; e o desenvolvimento de um portfólio de projetos para a sua 

obtenção/desenvolvimento. 

Dentro do paradigma das capacidades dinâmicas,  para a definição da estratégia de 

competências três fatores precisam ser considerados (HELFAT et al., 2007; TIDD; 

BESSANT, 2009; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011): processos organizacionais, posição e 

caminhos. A posição da empresa é definida como o estado ou estágio dos ativos 

específicos da empresa como tecnológicos, propriedade intelectual, ativos 

complementares, financeiros, reputação, estruturais (estruturas formais e informais), 

mercado (posição e base de clientes), nível de integração vertical, lateral ou horizontal e 

relações externas com fornecedores e empresas complementares (TEECE et al., 1997). É 

influenciada pelo sistema nacional de inovação e pela posição de mercado em relação 

aos concorrentes (TIDD; BESSANT, 2009). O primeiro influencia a intensidade e a 

direção das atividades organizacionais de inovação e sua estratégia pois define o 

espectro de escolhas disponíveis ao lidar com oportunidades e ameaças, porém não as 

determina, ao interferir fortemente em fatores ambientais críticos como (TIDD; 

BESSANT, 2009) a demanda e a rivalidade competitiva locais, as competências em 
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pesquisa e produção e os tipos de instituições de regulamentação empresarial 

(separação entre a propriedade da empresa e o controle ou não). 

Além dos aspectos relacionados ao sistema nacional de inovação, a definição da 

estratégia de competências deve avaliar a posição da estratégia da empresa em relação 

às intenções e competências dos concorrentes bem como as características de suas 

inovações (liderança ou acompanhamento dos inovadores) (TIDD; BESSANT, 2009). 

Nesse sentido, dois tipos de informações são importantes: o entendimento das 

trajetórias tecnológicas e o conhecimento sobre como as inovações funcionam na prática 

(TIDD; BESSANT, 2009). 

Já as trajetórias tecnológicas ressaltam uma das características marcantes da 

inovação no contexto das abordagens baseadas em recursos que é a dependência de 

caminhos (path dependancy). As organizações são conjuntos de habilidades e 

conhecimentos desenvolvidos ao longo do tempo os quais determinam as suas 

possibilidades, oportunidades ou trajetórias futuras, dado que certa base prévia de 

conhecimentos é necessária para a assimilação e uso eficiente de conhecimentos novos 

(NIETO, 2003). Ademais, a aprendizagem organizacional tende a ser incremental (sobre 

a base atual) já que mudanças muito grandes em muitos aspectos aumentam a incerteza 

e reduzem a capacidade de aprendizagem organizacional (TIDD; BESSANT, 2009). Em 

outras palavras, as alternativas estratégicas disponíveis para as empresas (onde ir) 

depende da sua base (posição) atual de recursos (ativos, conhecimentos e 

competências) a qual é decorrente do caminho histórico que percorreu (investimentos, 

experiências e aprendizado) (TEECE et al., 1997). 

Diante deste entendimento das empresas como conjunto de competências e 

conhecimentos desenvolvidos ao longo do tempo influenciados pelas suas tecnologias 

básicas que dependem do setor industrial de atuação da empresa, Tidd e Bessant (2009) 

identificaram padrões de trajetórias diferentes com fontes e natureza de inovação 

distintas e diferentes implicações para a estratégia tecnológica e para a gestão da 

inovação. O conhecimento de tais trajetórias pode incrementar a análise das estratégias 

de inovação auxiliando a responder questões relacionadas à origem das tecnologias da 

empresa, forma como contribuem para a vantagem competitiva, quais as principais 

tarefas da estratégia de inovação e onde estão as oportunidades e ameaças 

(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). As cinco trajetórias amplas identificadas por Tidd e 
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Bessant (2009) são apresentadas no Quadro a seguir com suas fontes de acumulação de 

tecnologia e o papel específico da estratégia de inovação nas organizações. 

 

Quadro 3 – Trajetórias tecnológicas 
Trajetória Fontes de tecnologia Papel da estratégia de inovação 
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 Internas: projeto, construção e utilização 
operacional de insumos (máquinas, 
componentes, instrumentos, e software) 
de alto desempenho para sistemas de 
produção, processamento de informação 
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complexidade a partir das necessidades 
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 Usuários avançados 

 Acompanhar as necessidades dos 
clientes aprendendo a partir da 
experiência de usuários avançados  

 Adaptar novas tecnologias às exigências 
dos usuários 

Fonte: Adaptado de Tidd e Bessant (2009) 

 

Por fim, os processos organizacionais e gerenciais refletem a forma como as 

atividades ocorrem na empresa, ou seja, suas rotinas ou padrões da prática atual e 

aprendizagem (TEECE et al., 1997). Segundo Tidd e Bessant (2009), os processos que 

asseguram a integração e o aprendizado são as capacidades dinâmicas cruciais para 

empresas em ambientes dinâmicos. Estes autores apresentam três áreas em que a 
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integração e aprendizado são essenciais para o sucesso da estratégia de inovação: a 

localização da área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) dentro da empresa; o papel de 

P&D e funções relacionadas à alocação de recursos financeiros e as conexões entre 

estratégia de inovação e estratégia corporativa. 

 A localização de P&D (e outras atividades tecnológicas) dentro da empresa e o papel de 

P&D e funções relacionadas à alocação de recursos financeiros  

A construção de organizações que sejam abertas à mudança (capazes de 

aprendizado contínuo) é uma das principais tarefas da estratégia de inovação e a área de 

P&D (e outras funções relacionadas) são elementos críticos dessa capacidade de 

aprendizado (TIDD; BESSANT, 2009). A organização dessas atividades buscando a sua 

integração é fundamental e envolve escolhas quanto ao nível organizacional de 

desenvolvimento de cada grupo dessas rotinas - nas divisões e no P&D corporativo; e ao 

local – centralizado na matriz ou descentralizado globalmente; e a alocação de recursos 

financeiros – por divisão ou geral da empresa.  

Tidd e Bessant (2009) apontam para três atividades principais do P&D: apoio aos 

negócios existentes, apoio a novos negócios e apoia à produção estrangeira. Para a 

definição de como essas atividades serão distribuídas na organização os autores 

propõem 4 possíveis posicionamentos a partir da análise conjunta das dimensões de 

alocação física e fonte de recursos financeiros (vide Figura 5). 
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 Desenvolvimento dos produtos ou 
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P&D Corporativo P&D Unidade de Negócio 

 
 
 

Alocação física 

 Figura 5 – Distribuição das atividades de P&D 

 Fonte: Adaptado de Tidd e Bessant (2009). 

 

Quanto ao nível do P&D, não existe fórmula pronta, cada organização deve 

entender a mais adequada à sua realidade. Porém, deve considerar as tensões entre as 

vantagens da descentralização (unidades de negócio) para a rápida implementação e 

sensibilidade à produção e clientes e foco de curto prazo e as vantagens da centralização 
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(corporativo) em prol da exploração de oportunidades radicais de longo prazo não 

associadas a negócios existentes (TIDD; BESSANT, 2009).  

Fica clara nas características propostas por Tidd e Bessant (2009) a necessidade 

da existência de estruturas ambidestras e distintas dentro das organizações para o 

gerenciamento da tensão entre a estratégia de avanço (novos conhecimentos e radical) e 

estratégia de sobrevivência (conhecimentos atuais e incremental) proposta por 

(O’REILLY; TUSHMAN, 2004). 

 Ligação entre estratégia de inovação e estratégia corporativa  

Dentro do contexto das capacidades dinâmicas, a estratégia corporativa e de 

inovação podem ser a mesma. No caso de não serem, sua associação ocorre de forma 

bidirecional, pois tanto a corporativa define os objetivos da estratégia de inovação 

quanto é influenciada pelas oportunidades e restrições decorrentes da tecnologia (TIDD; 

BESSANT, 2009). Assim, algumas questões importantes precisam ser observadas: 

 integração total da função P&D às atividades da empresa e a seu pensamento 

estratégico, cuja forma mais efetiva é pela presença de uma pessoa com sólido e 

abrangente conhecimento técnico das atividades da empresa na alta administração 

como um Direto Técnico, por exemplo (TIDD; BESSANT, 2009); 

 busca do equilíbrio entre o estilo estratégico e estratégia corporativa e o tipo de 

oportunidade tecnológica a ser explorada, ou seja, o rigor do controle financeiro e o 

grau de centralização nas decisões devem ser compatíveis com a magnitude do 

investimento e o grau de similaridade do mercado (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011); 

 as técnicas convencionais de avaliação de projetos são limitadas para a avaliação e 

alocação de recursos em projetos de P&D dado seu alto grau de incerteza 

impossibilitando a avaliação financeira e da aprendizagem associada à atividade de 

pesquisa e desenvolvimento (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). 

Para o estabelecimento da estratégia de obtenção e desenvolvimento de 

competências, Takahashi e Takahashi (2011) propõem a realização de uma análise 

interna e externa (SWOT) em termos de competências e capacidades dinâmicas da 

empresa. As competências são classificadas, pelos autores, em tecnológicas (de produto, 

auxílio ao desenvolvimento de produto, de manufatura e ambientais); mercado 

(relacionadas ao produto – necessidades, consumidores alvo, diferenciais; estratégia de 

marketing, análise comercial e comercialização); e de desenvolvimento de produtos. 

Trata-se de um conjunto de análises que compara: as competências internas atuais da 



69 
 

empresa com as suas futuras (análise 1) e com as competências atuais dos concorrentes 

(análise 2); competências internas futuras com as competências futuras dos 

concorrentes (análise 3); as capacidades dinâmicas internas e as dos concorrentes; e por 

fim, uma análise da lacuna geral dessas análises com a visão de competências e 

estratégia de negócios e de desenvolvimento de novos produtos previamente definida.  

A partir das características das lacunas, a alta administração estabelece a 

estratégia de obtenção e desenvolvimento de competências dentre quatro possíveis 

(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011): 

 criação de competências: cria novas competências tecnológicas, de mercado e processo 

de desenvolvimento de produtos pelo uso de recursos específicos da empresa com 

baixo uso das capacidades atuais. É uma estratégia de alta aprendizagem e criação e 

adequada para preencher grandes lacunas de conhecimento sendo relacionada a 

projetos de alto grau de inovação radical. Podem ser feita internamente ou em parceria 

com outras empresas;  

 integração de competências: capacidade de coordenar e integrar as atividades e 

tecnologias internas e externas da organização obtendo uma sinergia entre as 

competências existentes. Essa integração pode ser interna (as competências já existem 

em algum local da empresa necessitando somente de transferência e são adequadas a 

projetos de baixa inovação radical) ou externa (transferência de conhecimentos 

externos exigindo alta capacidade de absorção e voltada ao preenchimento de grandes 

lacunas como as de projetos radicais); 

 reconfiguração de competências: é a habilidade de perceber a necessidade de 

reconfiguração das capacidades organizacionais incluindo a habilidade de monitorar o 

ambiente, mercados e concorrentes para identificar necessidades de reconfiguração e 

promovê-las; 

 reforço de competências: capacidade dinâmica de melhoria das competências 

existentes e aplicável ao preenchimento de pequenas lacunas de projetos de baixo 

nível de radicalidade como os incrementais. 

Por fim, com base nas competências e estratégias de obtenção, um portfólio inicial 

de projetos para sua operacionalização é definido que deverá ser alinhado e gerido em 

conjunto com os projetos de inovação pela gestão de portfólio detalhada a seguir. 
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2.3.2.1.3 Alinhamento estratégico 
 

 

Essa competência tem papel fundamental para a execução da estratégia e alcance 

das metas e objetivos estratégicos já que, resumidamente, é responsável pela escolha e 

priorização do conjunto de projetos para operacionalizá-las, pelo gerenciamento dos 

recursos necessários e o seu sequenciamento para operacionalização dos projetos tanto 

de novos produtos/ negócios quanto de competências.  

Um portfólio é um conjunto de programas e/ou projetos e ações rotineiras 

interdependentes ou não que tem por objetivo alcançar metas estratégicas da 

organização (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006). Diferencia-se da gestão de 

programas e projetos (grupos de projetos e ações rotineiras inter-relacionados 

gerenciados conjuntamente para obter sinergia no alcance de determinados objetivos 

estratégicos) pelo seu foco nos negócios da organização em que um gerente de portfólio 

objetiva tornar sua carteira um contribuidor para atingir as metas da organização 

(PRADO; FERNANDES, 2011) enquanto o gerente de projeto visa o alcance das metas de 

seu projeto individual. 

A gestão de portfólio é uma abordagem que tem como objetivo principal gerenciar 

de forma coerente a identificação, priorização, alocação de recursos, avaliação, seleção, 

acompanhamento e controle e finalização de projetos, garantindo um equilíbrio 

adequado entre risco e retorno potenciais, para o alcance das metas e objetivos 

estratégicos da organização (COOPER, 2003; ADAMS et al., 2006; PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2006; TIDD; BESSANT, 2009). Em outras palavras, diz 

respeito à alocação de recursos para o alcance das metas estratégicas (COOPER, 2003). 

Apesar de a gestão de portfólio não ser um tema novo em si, no contexto da gestão 

da inovação ele é ainda incipiente (TIDD; BESSANT, 2009). A partir das várias 

metodologias de gestão de portfólio no âmbito da organização como um todo (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2006) ou com foco em gestão da inovação como (COOPER, 

2003; MCGRATH, 1996; WHEELWRIGHT; CLARK, 1993), pode-se apontar o seguinte 

conjunto de atividades principais dessa competência: 

 Planejamento do portfólio ou alinhamento estratégico 

Envolve a programação agregada de projetos e a elaboração de orçamentos 

funcionais sincronizados. A programação agregada de projetos visa identificar, 
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categorizar (grupos de negócio aos quais critérios e filtros de decisão comuns podem ser 

aplicados, ex.: melhoria da eficiência, aumento do market share), avaliar, escolher, 

priorizar, balancear e autorizar os tipos e o mix de projetos mais adequados às 

prioridades estratégicas (metas e objetivos estratégicos) da organização. Busca-se 

garantir um portfólio balanceado entre risco e retorno, curto e longo prazo, experiência 

e outros elementos de incerteza que coletivamente maximize o alcance dos objetivos 

estratégicos da organização (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006; TIDD; 

BESSANT, 2009) e entre a necessidade de recursos e sua disponibilidade (COOPER et al., 

2004a; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) e criar uma programação mestre da sequência 

dos projetos no tempo com as datas de introdução e finalização e os recursos associados 

(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). Já a elaboração de orçamentos funcionais 

sincronizados busca sincronizar os projetos de desenvolvimento e as atividades das 

diversas funções e balancear as suas necessidades com os recursos existentes – pessoas, 

equipamentos, recursos financeiros, fornecedores, etc. (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 

2011). 

 Monitoramento e controle 

Envolve a avaliação periódica do portfólio e a sua revisão. A avaliação trata da 

análise periódica dos resultados pela verificação do alcance das metas estratégicas, o 

equilíbrio entre os projetos em andamento, a maximização dos resultados para evitar a 

ocorrência de gargalos e a falta de recursos de desenvolvimento (TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011), o alinhamento estratégico e a efetiva utilização dos recursos 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006). Já na revisão do portfólio decide-se o 

destino dos projetos - continuar, receber mais recursos, diminuir, esperar ou cancelar 

(PRADO, 2009) a fim de manter a adequação do portfólio às estratégias organizacionais 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006), assim como a necessidade de uma nova 

seleção e priorização. Importante salientar que esses ajustes podem ser originados tanto 

pelos resultados alcançados quanto por mudanças na própria estratégia de inovação ou 

de negócios (PRADO; FERNANDES, 2011). 

Algumas considerações sobre o funcionamento desta abordagem se fazem 

necessárias. Em primeiro lugar, a tomada de decisão da gestão de portfólio ocorre em 

dois níveis – macro e micro. Em nível macro tem-se a tomada de decisão de portfólio 

propriamente dita descrita nas etapas anteriores em uma periodicidade que depende de 

cada empresa, mas normalmente trimestral ou quadrimestralmente (COOPER, 2003; 
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PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006), na qual a gerência sênior analisa, prioriza, 

revê e realoca recursos em vista de todos os programas/ projetos do portfólio de forma 

holística em termos de resultados, alinhamento e balanceamento (COOPER, 2003). Já em 

nível micro – na gestão de programas / projetos – tem-se a tomada de decisão de 

continuidade, cancelamento, alocação e priorização com base numa análise mais 

profunda de dados em cada projeto individual em cada fase de avaliação (portão ou 

gate) do processo de desenvolvimento dos projetos (COOPER, 2003). Neste ponto é 

crítico que os gatekeepers (componentes do corpo que toma a decisão no processo de 

desenvolvimento) sejam os donos dos recursos e que efetivamente tomem decisões de 

cancelamento (COOPER, 2003). Segundo Cooper (2009), como tanto a gestão de 

portfólio quanto o processo de desenvolvimento (stage-gate) foram projetados para 

tomar decisões de continuidade ou não de projetos e de alocação de recursos, 

idealmente deveriam ser integrados em um sistema unificado. 

Em segundo lugar, embora a estrutura e frequência de desenvolvimento das 

atividades da gestão de portfólio possam variar entre empresas, trata-se de um processo 

contínuo cujos papéis e principais atividades devem estar estabelecidos e comunicados 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006). 

Em terceiro lugar, alguns elementos-chave para seu sucesso são apontados por 

Cooper (2003) a partir da análise da correlação das práticas de gestão de portfólio e o 

desempenho de inovação em várias organizações: a busca de um portfólio de projetos 

com alto potencial de geração de valor ao negócio; o balanceamento entre projetos de 

curto e longo prazo, alto e baixo risco, diferentes setores, mercados, linhas de produto e 

tecnologias, entre os recursos disponíveis nas diversas áreas e as necessidades dos 

projetos; e a priorização e escolha, e consequente alocação de recursos, alinhadas às 

metas e objetivos estratégicos da organização - o alinhamento estratégico. 

Um último aspecto precisa ser discutido no contexto do paradigma da inovação 

que é a gestão de portfólio de projetos radicais. Segundo uma vertente da literatura 

pesquisada (BESSANT, 2005; PHILLIPS, W. et al., 2006; O’CONNOR, 2008), há 

necessidade de adaptação da gestão de portfólio apresentada acima para este tipo de 

projeto isso porque os sistemas tradicionais de alocação de recursos tendem a favorecer 

projetos que reduzem o risco e oferecem melhores retornos de curto prazo (TIDD; 

BESSANT, 2009). Nesse sentido, algumas sugestões são feitas pela literatura 

especializada: 
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 Criação de um canal paralelo e alternativo, de um mecanismo específico para 

gerenciar o portfólio de projetos de inovação radical (BESSANT, 2005; PHILLIPS, W. 

et al., 2006; O’CONNOR; PAULSON, 2008); 

 Criação de estruturas separadas para desenvolvimento de projetos radicais (equipes 

de projeto, divisões de negócio, incubadoras, etc.) que tenham metas e objetivos 

claros, suas próprias fontes separadas de financiamento de recursos. Porém um fator 

importante é que estas estruturas precisam ser vistas como temporárias devendo 

retornar ao fluxo normal de produção em algum momento, caso contrário corre-se o 

risco de separação e perda de vantagem pela desconexão com os conhecimentos da 

corrente principal de negócios (CONNOR, 2008; TIDD; BESSANT, 2009); 

 Mudança no processo de tomada de decisão de continuidade em nível de projeto: 

alteração dos critérios tradicionais de avaliação de investimentos utilizados nos 

projetos incrementais (valor presente líquido, payback, taxa de retorno) por 

métodos de avaliação de opções e a reavaliação contínua das opções expiradas 

(projetos) buscando a recombinação de experiências para construir outras 

oportunidades (O’CONNOR, 2008); 

 Mudança na composição do comitê de governança: os projetos radicais por definição 

possuem conhecimentos específicos por isso um único Comitê de Inovação para 

entender em profundidade cada projeto é inviável. Assim, a composição dos comitês 

deve envolver a assessoria pontual de pessoas com conhecimentos específicos das 

tecnologias ou mercados em questão (O’CONNOR, 2008). 

 

 

2.3.2.2 Desenvolvimento da inovação 
 

 

Esta parte trata do desenvolvimento e transformação dos projetos em inovações 

de produto, processo, mercado e modelos de negócio. Seu objetivo é basicamente o 

desenvolvimento e execução da inovação desde a sua ideia até a comercialização. 

Compreende, portanto, o processo pelo qual uma ideia é transformada em um produto / 

serviço final. Uma forma clássica de representar esse processo é por meio do funil de 

desenvolvimento (WHEELWRIGHT; CLARK, 1993) – Figura 6 - que apresenta em alto 

nível de abstração a forma como uma organização identifica, seleciona, revisa e converge 
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o conteúdo de um projeto de inovação (da ideia à implementação) envolvendo tanto as 

atividades, quanto os participantes e os critérios utilizados em cada estágio 

(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). 

 

 

 Figura 6 – Funil de desenvolvimento 

 Fonte: Adaptado de Wheelwright e Clark (1993). 

 

O funil apresenta o processo de desenvolvimento no nível de abstração da tomada 

de decisão gerencial (fases de revisão) e também das atividades de execução. O inter-

relacionamento do desenvolvimento dessas atividades pode ocorrer de formas distintas 

(COOPER, 1994): 

 Processo de fases revisadas:  

É um processo de monitoramento e controle em que o desenvolvimento é 

separado em fases discretas com pontos de revisão ao final de cada uma nos quais os 

recursos para sua continuidade são condicionais ao alcance de determinados 

parâmetros. Foca somente o desenvolvimento do produto, não a geração de sua ideia. 

Por isso, é basicamente um processo desenvolvido somente pela engenharia. 

 Processo stage-gate:  

Esse é o modelo mais amplamente utilizado na prática (COOPER et al., 2004) 

caracterizado por um conjunto de fases discretas precedidas por pontos de decisão de 

continuidade ou não absolutos – os gates – em que os projetos são avaliados com base 

em critérios claramente definidos e aceitos nos quais somente os que atenderem a estas 

premissas continuarão. É um processo holístico que captura todo o processo desde a 

ideia até o lançamento cujas atividades são desenvolvidas por equipes multifuncionais 

de várias áreas organizacionais simultaneamente. As áreas de marketing e manufatura 

tornam-se parte do desenvolvimento e as decisões nos gates são tomadas 
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conjuntamente por gestores seniores das diversas áreas que são os donos dos recursos 

investidos. 

Ele apresenta duas grandes vantagens: forte orientação para o mercado já que as 

necessidades do consumidor se tornam fator crítico no processo de desenvolvimento; e 

o conceito do projeto mais afinado antes do início do desenvolvimento propriamente 

dito. Por outro lado, apresenta os seguintes pontos fracos: possível lentidão no 

desenvolvimento já que o projeto só é avaliado após todas as tarefas daquele estágio 

terem sido completadas e porque os projetos precisam passar por todos os estágios; não 

prioriza projetos pois desconsidera a alocação de recursos em seus gates e os avalia 

individualmente; alguns projetos acabam sendo muito detalhados tomando muito 

tempo; alguns processos de novos produtos tendem a ser muito engessados e 

burocráticos. 

 Processo overlapping:  

Trata-se da terceira geração de processo que objetiva solucionar os problemas do 

anterior melhorando sua eficiência ao aumentar a rapidez do processo e melhor 

alocação de recursos. Suas principais características são: fluidez e adaptabilidade 

providas pela sobreposição de estágios de desenvolvimento; gates condicionais e 

situacionais que agilizam o processo definidos a partir da análise de prazo e risco, em 

que todo o processo do novo produto pode ser visto como uma série de passos, estágios 

e atividades projetadas para coletar as informações necessárias para a próxima tomada 

de decisão; é focado pois toma a decisão em cada gate a partir da avaliação do portfólio 

de projetos em desenvolvimento, ou seja, a partir de critérios específicos do projeto e 

também na consideração do conjunto ótimo de projetos dados os recursos disponíveis;  

e é flexível pois é um guia ou conjunto de diretrizes não um procedimento detalhado em 

que os projetos não precisam passar por todos os gates  e nem todas etapas permitindo 

a customização por tipo de projeto. E é exatamente essa liberdade que pode levar a 

efeitos negativos com falhas se não for desenvolvido por pessoas com maior experiência.  

A partir destes conceitos básicos, (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) apresentam a 

competência de desenvolvimento da inovação e projetos em duas partes - o 

desenvolvimento da inovação ou fuzzi front end (etapas 1 do funil), e o desenvolvimento 

de projetos propriamente (demais) - conforme detalhado na Figura 6 e explicado na 

sequência: 



76 
 

 Geração de ideias: esta etapa consiste na aprendizagem de mercado em que se 

identificam e analisam as necessidades do mercado e dos consumidores através do 

compartilhamento de conhecimentos, sobretudo tácitos, para a geração de ideias de 

inovações e sua pré-seleção; 

 Identificação das oportunidades: consiste na avaliação das ideias geradas em nível de 

Comitê Diretivo com base em análise qualitativa de vários critérios (mercado, 

estratégicos, competências, riscos, incertezas, econômico-financeiros, etc), para 

seleção e posterior geração de conceitos com real potencial de valor; 

 Criação de conceitos: as oportunidades identificadas são transformadas em um 

conceito explícito com as características de uma solução e seu posicionamento em 

relação aos concorrentes e ao mercado avaliado em nível de Comitê de Inovação, 

podendo ser formalizado em um termo de abertura de projetos; 

 Planejamento e justificativa de conceitos: envolve a avaliação do conceito em termos 

de objetivos de negócio (alinhamento estratégico) e o desenvolvimento de um plano 

detalhado para o seu desenvolvimento do projeto que é aprovado em nível de Comitê 

de Inovação; 

 Detalhamento do projeto: consiste no desenvolvimento técnico do projeto do 

produto em si pela equipe de desenvolvimento; 

 Construção de protótipos e testes: nesta etapa a equipe de desenvolvimento constrói 

protótipos para testes técnicos e comerciais; 

 Implementação: nesta fase há a preparação de todos os elementos operacionais 

planejados anteriormente pela equipe de desenvolvimento e áreas funcionais para 

lançamento do produto/solução e um processo de aprendizado e retroalimentação 

dos consumidores/ usuários; 

 Lançamento e pós-lançamento: nesta etapa é colocado em prática todo o sistema 

pelas áreas funcionais e feito o acompanhamento do seu desempenho no mercado 

para identificação de eventuais correções. Nesta etapa ocorre também a 

aprendizagem pós-projeto em que há a socialização e explicitação da experiência 

adquirida com o projeto. 

Independente do modelo de processo adotado é necessária uma estrutura bem-

definida, sistemática e aceita (TIDD; BESSANT, 2009) que cumpra o objetivo de 

identificar, selecionar e desenvolver os projetos com maior probabilidade de sucesso e 

impacto na organização identificando e eliminando rapidamente os mais fracos e 



77 
 

redirecionando os problemáticos (COOPER, 2009). Para tanto, algumas questões 

precisam ser consideradas: 

 O processo precisa ser um funil - não um túnel - em que os projetos sejam 

selecionados e eliminados ao longo do tempo nas reuniões de decisão (gates). 

(COOPER, 2009; TIDD; BESSANT, 2009); 

 Os gates precisam ser reuniões de alocação de recursos aos projetos aprovados 

(COOPER, 2009); 

 Os critérios de avaliação dos projetos em cada etapa devem ser claros, robustos, 

transparentes e aceitos a fim de garantir o tratamento igualitário entre os projetos 

(COOPER, 2009; TIDD; BESSANT, 2009); 

 Os papéis e responsabilidades dos participantes dos comitês de avaliação em cada 

estágio de avaliação devem estar definidos e claros e contar com a participação dos 

executivos seniores de todas as áreas que possuem os recursos necessários à 

continuidade do projeto (COOPER, 2009; TIDD; BESSANT, 2009) 

 Existência de um alinhamento e integração entre as avaliações e decisões em nível de 

projeto com a gestão de portfólio (COOPER, 2009). 

Um último aspecto importante é o entendimento das tipologias de projetos de 

desenvolvimento tendo em vista as suas diferentes implicações para o processo acima 

descrito. Tidd e Bessant (2009) apresentam quatro tipos relacionando as mudanças 

tecnológicas e as de mercado conforme Figura 7. 
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 Figura 7 – Tipologias dos projetos de desenvolvimento 

 Fonte: Adaptado de Tidd e Bessant (2009). 

 

Em condições de grande número de projetos com características distintas e 

inovadoras (não incremental), como no caso do paradigma da inovação, processos de 
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desenvolvimento adaptados às contingências da empresa (TIDD; BESSANT, 2009) e 

também ao tipo, tamanho e risco do projeto em execução (COOPER, 2009) são 

importantes. Neste sentido, Cooper (2009) e Kahn et al (2006) apontam que empresas 

mais desenvolvidas apresentam processos flexíveis e adaptáveis às necessidades, 

tamanhos e riscos dos projetos individuais. O primeiro apresenta versões mais enxutas 

com dois ou três gates dependendo do tamanho e do tipo de projeto e outro específico 

para o desenvolvimento de tecnologias considerado pelo autor como fuzzy front end.  

No caso de inovações radicais alguns autores apontam também para a necessidade 

de abordagens distintas e complementares para sua gestão (BESSANT, 2005; PHILLIPS, 

W. et al., 2006; O’CONNOR, 2008; O’CONNOR; PAULSON, 2008; TIDD; BESSANT, 2009). 

Neste sentido, apontam para as seguintes necessidades específicas deste tipo de projeto: 

 Maior tolerância à falha rápida e ao risco, apostas e estruturas paralelas de 

desenvolvimento e de obtenção de recursos  (PHILLIPS et al, 2006); 

 Ênfase na parte de inovação (fuzzi front end) com a identificação e teste rápidos para 

geração de conhecimento e refinamento dos conceitos (BESSANT, 2005; O’CONNOR, 

2008; TIDD; BESSANT, 2009; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011); 

 Processo de aprendizagem em que a geração e execução de múltiplas opções 

ocorrem para obter o conhecimento necessário para seguir para o próximo passo 

(O’CONNOR, 2008; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011); 

 Processos de desenvolvimento de projetos emergentes, confusos e flexíveis testados 

continuamente os quais são integrados em rotinas separadas específicas de gestão 

da inovação descontínua (PHILLIPS et al, 2006; BESSANT, 2005; O’CONNOR, 2008). 

 

 

2.3.2.3 Organização da inovação 
 

 

O processo de desenvolvimento da inovação envolve um conjunto de pessoas e 

conhecimentos distintos ao longo da organização com dependências 

intraorganizacionais complexas, por isso uma estrutura e um sistema de governança 

claros que defina os papéis e responsabilidades é fundamental. A literatura de inovação 

aponta que as empresas necessitam de estruturas que possibilitem o desenvolvimento 

da criatividade e o compartilhamento de conhecimentos pelas pessoas traduzindo-as 
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como estruturas flexíveis, orgânicas, informais e sem burocracia (PHILLIPS et al, 2006) 

gerando uma cultura de inovação. No entanto, as estruturas tanto organizacionais 

quanto de inovação dependem das contingências de cada organização devendo ser 

definidas buscando uma congruência entre os valores, crenças e uma estrutura que 

possibilite o florescimento de rotinas de inovação (TIDD; BESSANT, 2009). 

 Alinhada a este entendimento, a organização da inovação neste trabalho é 

entendida como as estruturas relacionadas à inovação utilizadas pela empresa e os 

mecanismos e práticas organizacionais de promoção do trabalho multifuncional tanto 

em nível macro e micro. 

 A estrutura organizacional da empresa influencia diretamente a promoção e a 

capacidade de inovar da organização. Por isso a criação de estruturas que permitam que 

a mudança tecnológica prospere é fundamental (TIDD; BESSANT, 2009). Essa estrutura 

engloba tanto a lógica corporativa como um todo quanto à estrutura das áreas com foco 

específico em inovação. Em termos de estrutura global organizacional, existe certo 

consenso na literatura alinhado à teoria contingencial de que não existe uma única, mas 

que a mais adequada é aquela que melhor se ajuste às condições internas e externas da 

empresa. Assim, para empresas que atuam em mercados maduros com tecnologias 

maduras que têm foco maior em melhorias incrementais estruturas mais mecanizadas, 

burocráticas, centralizadas e rígidas podem ser adequadas. Por outro lado, empresas em 

setores de alta dinamicidade, estruturas mais livres, orgânicas e flexíveis são necessárias 

(TIDD; BESSANT, 2009).  

Em termos de estrutura de inovação, a questão permanece a mesma, identificar a 

estrutura mais adequada às circunstâncias específicas da empresa (TIDD; BESSANT, 

2009). Porém, neste caso sob a ótica do paradigma das capacidades dinâmicas no qual 

busca-se a inovação de maior radicalidade e com maior frequência e intensidade, 

algumas características da estrutura organizacional e de inovação são fundamentais:  

 Estruturas organizacionais flexíveis, descentralizadas e que promovam a interação e 

comunicação intensa entre seus membros em todas as direções (cima para baixo, 

baixo para cima, horizontal e externa) (TIDD; BESSANT, 2009); 

 Estruturação das funções de pesquisa e desenvolvimento na empresa cujos modelos 

e definições já foram discutidos na seção 2.3.2.1.2 (TIDD; BESSANT, 2009); 

 Estruturação de funções / atividades relacionadas à gestão do conhecimento, 

incluindo propriedade intelectual e transferência de tecnologias, para manter o 
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contínuo inventário dos ativos do conhecimento e coordenar a integração 

organizacional neste sentido (NONAKA et al., 1998; TEECE, 2007); 

 Estruturas de inovação ambidestras com a separação formal entre a estrutura focada 

em inovações incrementais (curto prazo) da focada em inovações radicais de longo 

prazo (ADAMS et al., 2006; TEECE, 2007; O’CONNOR, 2008). A existência dessa 

estrutura focada em radical se justifica pelo alto grau de incerteza e dificuldade no 

seu alcance para a qual uma estrutura específica e com regras e pessoas 

responsáveis garante a continuidade do foco; por tratarem de conhecimentos novos, 

seu entendimento requer muita experimentação prévia tomando tempo e 

requerendo dedicação total, também garantida pela estrutura específica; por fim a 

separação a libera os indivíduos das pressões do resultado de curto prazo e do foco 

dos produtos e soluções atuais, abrindo novas oportunidades de crescimento 

diferenciadas (O’CONNOR, 2008). 

Ademais às questões da estrutura, é fundamental para a inovação a existência de 

mecanismos que promovam a interação, comunicação e o trabalho conjunto da 

organização em busca da inovação, tanto em nível macro quanto micro, e a flexibilidade 

de alocação de recursos (O’CONNOR, 2008; QUADROS, 2008). Em nível macro trata-se 

da definição de estruturas claras para a integração e tomada de decisões estratégicas e 

táticas dos projetos representados pelos diferentes comitês diretivos compostos pela 

equipe gerencial de alto nível envolvidos no processo de desenvolvimento da inovação 

responsáveis pela avaliação, seleção, priorização, cancelamento e continuidade dos 

projetos de inovação da organização (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007; QUADROS, 

2008). O envolvimento da alta administração é fundamental também para integrar e 

eliminar barreiras entre as diferentes áreas (COOPER, 2009). No nível macro é 

importante também garantir a integração entre as estruturas ambidestras para que 

efetivamente ocorra a criação do conhecimento organizacional em que o novo 

conhecimento influencie e modifique o velho e a rotina organizacional (O’CONNOR, 

2008).  Ademais, no contexto do paradigma da inovação, dada a maior ênfase nos 

relacionamentos externos com parcerias e cooperações, como o próprio movimento da 

inovação aberta, na busca e desenvolvimento das inovações, os comitês diretivos 

mudam de característica tendo um caráter ampliado com a participação de elementos de 

outras organizações e da alta administração (TAKAHASHI;TAKAHASHI, 2007).  
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Já em nível micro, tem-se a organização das equipes de projetos. Neste sentido, o 

uso e a integração de equipes multifuncionais nos contextos de inovação tem sido tema 

recorrente devido à série de benefícios que provêm. Agem como mecanismo de 

aproximação interna, reúnem conjuntos de conhecimentos diferentes necessários ao 

desenvolvimento da inovação e são bons mecanismos de capacitação para o 

desenvolvimento de estruturas ágeis e descentralizadas adequadas às características 

inovadoras (PHILLIPS et al., 2006; TIDD; BESSANT, 2009; QUADROS, 2008). 

 

 

2.3.2.4 Empresa inovadora 
 

 

O desenvolvimento da inovação é um processo altamente dinâmico de intervenção 

humana que depende das pessoas envolvidas, das suas decisões e características inatas 

(emoções, intuições, experiências e atitudes) (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) tanto 

quanto dos processos e ferramentas de gestão (QUADROS, R., 2008). Assim, a qualidade 

do processo de inovação e a capacidade de inovar dependem também de um contexto 

organizacional ou condições corporativas (ROTHWELL, 1994; ADAMS et al., 2006; 

O’CONNOR, 2008; QUADROS, RUY, 2008; TIDD; BESSANT, 2009; TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011) que possibilitem e promovam a emergência de ideias, a criatividade, 

o envolvimento, o empreendedorismo e sua efetiva implementação (contexto 

organizacional inovador). Em outras palavras, a criação de uma cultura de inovação 

(ANDENSON;WEST, 1998; TIDD;BESSANT, 2009). E a competência em criá-la e mantê-la 

é peça fundamental da gestão da inovação (ADAMS et al., 2006; O’CONNOR, 2008; TIDD; 

BESSANT, 2009).  

Um contexto organizacional inovador implica vários elementos integrados que 

trabalham de forma conjunta para criar e fortalecer o tipo de ambiente que permite que 

a inovação prospere (TIDD; BESSANT, 2009). Os principais identificados na literatura e 

suas características são apontados na sequência. 

   Liderança e integração na identidade organizacional 

A integração da inovação nos valores, na missão e na identidade organizacional e 

sua tradução em objetivos claros e comunicados pela alta administração é um elemento 

fundamental para a criação deste contexto (ADAMS et al., 2006; TEECE, 2007; QUADROS, 
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RUY, 2008; TIDD; BESSANT, 2009). Tal integração provê um direcionamento estratégico 

e um senso de propósito compartilhado e claramente definido que motiva a busca da 

inovação em toda a organização forjando uma cultura inovadora (TIDD; BESSANT, 

2009) criando conhecimento (NONAKA et al., 1998).  

Porém, a expressão formal não é suficiente, é necessário também que tal visão 

compartilhada seja traduzida e reforçada pelo envolvimento direto, compromisso e 

entusiasmo da alta administração em atitudes práticas como a presença, patrocínio e 

envolvimento formal no processo de gerenciamento da inovação, como nos fóruns 

(comitês) de inovação (DOUGHERTY;HARDY, 1996; ADAMS et al., 2006, QUADROS, 

2008) e o reforço de uma visão estratégica inovadora forte e um comprometimento de 

longo prazo (COOPER et al., 2004a, 2004b). Essa é uma peça fundamental para a criação 

do conhecimento (NONAKA et al., 1998). Particularmente em condições de inovações 

descontínuas, o apoio e liderança da alta administração são fundamentais para a busca 

de direcionamentos radicais e a tomada de decisões em meio a altos níveis de incerteza 

(O’CONNOR, 2008; TIDD; BESSANT, 2009). 

 Ambientes de aprendizagem – gestão do conhecimento 

No contexto do paradigma da inovação, o processo de inovação é entendido como 

um processo de criação do conhecimento, assim, um ambiente que habilite sua criação é 

crucial. Criar uma estrutura organizacional adequada ao compartilhamento do 

conhecimento tácito, à criação e justificativa de conceitos e construção de protótipos 

constitui-se numa competência contextual facilitadora importante (TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011).  

A criação do conhecimento ocorre e depende também de um contexto adequado 

chamado de “Ba” por Nonaka et al. (1998). O “Ba” significa o espaço ou plataforma em 

que ocorrem as interações  (conhecimento é compartilhado, criado e utilizado) de 

criação do conhecimento entre indivíduos ou entre estes e o meio (NONAKA et al., 

1998). Podem ser um espaço físico (escritório, sala), virtual (teleconferência, e-mail, 

chat, etc.); mental (experiências compartilhadas, ideias, etc.) ou uma combinação de 

todos os três (NONAKA et al., 1998). Assim, é fundamental para a inovação (criação do 

conhecimento) que haja fomento e a valorização, por parte da empresa e da alta 

administração, desses ambientes colaborativos por meio da criação de espaços que 

encorajem e fomentem o compartilhamento do conhecimento em todas as etapas do 

processo de criação do conhecimento (socialização, externalização, combinação e 
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internalização), garantindo que o conhecimento passe do nível individual para o 

organizacional. Isso pode ocorrer por meio da criação de espaços físicos como salas de 

reunião ou virtuais como intranets e grupos de discussão, criação das equipes 

multifuncionais e a promoção de “Bas” espontâneos (NONAKA et al., 1998). 

Outro aspecto importante é a capacidade de gestão de conversas. Segundo  Von 

Krogh (2002), ela envolve um conjunto de habilidades e atitudes para a conversação 

eficaz como a abertura, paciência, capacidade de ouvir, experimentação do novo, polidez 

e formação de argumentos convincentes, estímulo à participação e definição de regras 

de etiqueta.  

Por fim, a promoção e valorização da proatividade e autonomia para que as 

pessoas se motivem a iniciar e coordenar processos de inovação (criação de 

conhecimento) espontaneamente na organização também é um elemento importante 

(NONAKA et al., 1998). E também estejam abertas à experimentação pró-ativa, 

encontrando e resolvendo problemas, comunicando e compartilhando experiências 

(TIDD; BESSANT, 2009).     

 Sistemas de desenvolvimento, metas e recompensas 

Outro aspecto importante da organização para a inovação, são os sistemas de 

treinamento e desenvolvimento, metas e de recompensas relacionados à inovação 

(QUADROS, 2008; PHILLIPS et al., 2006; TIDD; BESSANT, 2009; TEECE, 2007). A criação 

da cultura de inovação requer sistemas de treinamento e desenvolvimento e 

remuneração direta e indireta reflitam e sinalizem o compromisso da organização com a 

inovação e recompensem o comportamento criativo e estimulem a sua manifestação e o 

trabalho coletivo e multifuncional na busca de objetivos comuns (QUADROS, RUY, 2008; 

COOPER, 2009). 

 

 

2.3.2.5 Relacionamentos externos 
 

 

Esta competência diz respeito à capacidade organizacional de desenvolver vínculos 

externos eficientes com o objetivo de identificar sinais, prover e implementar inovações 

(TIDD; BESSANT, 2009) e também transferir conhecimentos (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 

2011). Cada vez mais o processo de inovação tem sido aberto buscando benefícios de 
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recursos externos (ENKEL et al., 2011). A abertura da organização ou inovação aberta 

tem sido tema recorrente na literatura recente de inovação. Trata-se de um paradigma 

que assume que uma empresa pode e deve usar ideias e caminhos para o mercado 

internos e externos, ou seja, inovar com parceiros para compartilhar risco e retorno 

(CHESBROUGH, 2006).  

Enkel et al. (2011) ao revisar a literatura sobre gestão da inovação aberta para 

propor um modelo de análise de sua maturidade identificou três aspectos críticos para 

seu desenvolvimento. Estes são: a criação de um contexto / clima organizacional que 

favoreça a inovação (como o apresentado na seção anterior); a existência de processos, 

estruturas e sistemas internos de gestão da inovação estabelecidos (apresentados nas 

seções anteriores) e em funcionamento e a capacidade organizacional de 

desenvolvimento e  gestão de parcerias e relacionamentos externos. Neste sentido, dois 

grupos de relacionamentos são fundamentais: 

 vínculos com clientes e mercados (aprendendo com o mercado): o entendimento das 

necessidades dos usuários e o envolvimento de usuários líderes são dois aspectos 

que aumentam a probabilidade de sucesso de uma inovação, pois sua participação 

ajuda a posterior aceitação (TIDD; BESSANT, 2009); 

 vínculos com fornecedores, concorrentes e outras fontes externas de conhecimentos 

como universidades, centros de pesquisa (cooperação): a cooperação com 

organizações externas é fundamental para melhor enfrentar a complexidade 

ambiental e o aproveitamento de oportunidades. Ela pode ocorrer com o objetivo de 

desenvolver um produto ou para sua comercialização e de várias formas distintas 

como alianças e parcerias, redes de inovação, etc. (TIDD; BESSANT, 2009). 

 Um aspecto importante na questão dos relacionamentos é o processo de 

transferência de conhecimento e a capacidade absorção. A transferência de 

conhecimento compreende o processo de internalização do novo conhecimento por uma 

empresa para sua exploração comercial que pode ocorrer de várias formas. Porém, esse 

processo depende da capacidade de absorção da organização - capacidade de uma 

organização reconhecer o valor de uma nova informação, assimilá-la e aplicá-la para fins 

comerciais e é determinada pela base prévia de conhecimentos da empresa  (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). Por isso, quanto mais envolvida em atividades inovadoras internas e 

externas e exposta a diferentes conhecimentos externos (ENKEL et al., 2011), maior será 
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a capacidade de absorção organizacional e o consequente uso produtivo dos 

conhecimentos externos acessados. 

 Por fim, relacionamentos externos fortes oferecem oportunidades de 

aprendizagem importantes, porém não basta a abertura aos estímulos externos, é 

necessário que seu resultado permeie o pensamento organizacional em todos os níveis 

para sua máxima utilização (TIDD; BESSANT, 2009). 

 

 

2.4 Considerações Finais 
 

 

 Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados à inovação, à sua 

gestão, seus elementos e evolução. Como resultado desta revisão, apresentam-se os 

seguintes conceitos a serem utilizados como base neste trabalho: 

 Inovação: a capacidade de criar conhecimentos, usar, renovar e substituir recursos e 

competências para criar e/ou renovar com sucesso as ofertas organizacionais e as 

formas como as cria e entrega ao mercado mantendo/criando vantagem competitiva; 

 Gestão da Inovação: a capacidade organizacional de orquestrar os elementos 

necessários (processuais e contextuais) para o desenvolvimento da inovação; 

 Competências processuais da gestão da inovação: atividades necessárias para o 

desenvolvimento da inovação em si, tanto estratégicas quanto operacionais;  

 Competências contextuais da gestão da inovação: condições organizacionais que 

favorecem ou habilitam a execução eficaz e o contínuo desenvolvimento do processo 

ou capacidade de inovar. 

 Outro aspecto importante relaciona-se à evolução da gestão da inovação. De 

acordo com os modelos identificados na literatura (Quadro 4), existe certo consenso de 

que a evolução da gestão da inovação é marcada pela mudança no entendimento do 

papel estratégico da inovação. Inicialmente, a inovação é tida como um elemento sem 

impacto estratégico (operacional), passando para um papel de apoio à estratégia 

competitiva e, por fim, como a própria estratégia competitiva e fonte de vantagem. 

 Por fim, o Quadro 5 apresenta um resumo das competências de gestão da inovação 

(processuais e contextuais) e suas principais características de acordo com a revisão da 

literatura apresentada ao longo do capítulo. 



86 
 

 
 

 
Quadro 4 – Resumo dos estágios evolutivos em gestão da inovação identificados na literatura e suas características 

Aspecto Produtividade Qualidade Flexibilidade Inovação Autores 
Abordagem  Operacional (sem relação com a estratégia 

competitiva)  
Estratégica (alinhada / apoio à 
estratégia competitiva) 

Estratégica (integrada / fonte de 
vantagem competitiva) 

(NIETO, 2003) 

Paradigma 
estratégico 

Estratégia única 
(produtividade) – 
ambiente pouco 
mutante 

Porter - Diferenciação 
pela qualidade de 
produto 

Porter – Diferenciação pela 
flexibilidade e rapidez 

Capacidades dinâmicas – 
diferenciação pela criação de 
soluções e negócios inovadores a 
partir de competências internas e 
externas 

(NIETO, 2003; ORTT; 
DUIN, VAN DER, 2008; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 

Foco da 
gestão da 
inovação 

- Gerenciar projetos 
individuais 

Definir a estratégia de 
tecnologia mais adequada à 
estratégia competitiva da 
empresa 
Gerenciar buscando a 
velocidade e a otimização dos 
resultados 

Combinar conhecimentos internos 
e externos para criar novas 
competências e criar 
posicionamentos diferenciados 
para novos produtos, negócios e 
soluções 

(NIETO, 2003; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 

Frequência 
desenvolvim
ento de 
produto 

Esporádica Baixa  Alta e rápida Alta e rápida (ROTHWELL, 1994; 
NIETO, 2003; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 

Fonte de 
inovação 

Tecnologia Mercado Tecnologia e mercado Várias: tecnologia, mercado, 
oportunidades externas, 
aprendizados de toda empresa 

(ROTHWELL, 1994; 
NIETO, 2003; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 

Processo de 
desenvolvim
ento da 
inovação 

Informal e pontual Padronizado (stage-
gate) 
Gerenciamento de 
projetos individuais 
Ferramentas da 
qualidade aplicada a 
projetos 
Equipes 
multifuncionais 

Padronizado 
Processo overlapping 
Gestão de Portfólio e projetos 
integrados 
Equipes multifuncionais com 
envolvimento externo 
(clientes e fornecedores) 

Processo de criação do 
conhecimento (interação explícito 
e tácito) dinâmico e contínuo 
 

(ROTHWELL, 1994; 
NIETO, 2003; ORTT; 
DUIN, VAN DER, 2008; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 

Grau de 
inovação 

Incremental Incremental  Incremental; alguma radical Incremental; radical mais intensa  

Continua... 
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Continuação ... 

Organização 
da inovação 

Departamento de 
Engenharia 

Departamento 
desenvolvimento de 
produto e Marketing 

Departamento de P&D; 
Desenvolvimento; Marketing; 
Engenharia; entidades 
externas 

Toda empresa (ROTHWELL, 1994; 
NIETO, 2003; ORTT; 
DUIN, VAN DER, 2008; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 

Empresa 
inovadora 

  Comprometimento da Alta 
Administração 
Estratégia competitiva de 
longo prazo associada à 
estratégia tecnológica 
Descentralização e 
flexibilidade corporativa 
Aceitação de riscos 
Cultura de inovação e 
empreendedorismo 

Propriedade intelectual 
Gestão do conhecimento 
Estruturas e ambiente 
organizacional para promover a 
criatividade e criação do 
conhecimento 
Parcerias e alianças 
Ambientes colaborativos 

(NIETO, 2003; 
TAKAHASHI; 
TAKAHASHI, 2011) 
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Quadro 5 – Resumo das competências de gestão da inovação e suas características fundamentais 
Compe-

tência 
Objetivo 

Principais 

macroprocessos 
Principais características 

V
is

ão
 d

e 
fu

tu
ro

 d
e 

p
ro

d
u

to
s 

/ 

n
eg

ó
ci

o
s 

e 
co

m
p

et
ên

ci
as

 

Identificar 

oportunidades de 

produtos / negócios 

e competências 

internas 

(tecnológicas, de 

mercado e de 

desenvolvimento de 

produto internas) e 

externas necessárias 

para o futuro 

prospectado  

Desenvolver a 

visão 

compartilhada de 

futuro (cenários 

prospectivos) 

 Visão de futuro de oportunidades e competências a partir da análise de cenários alternativos prospectivos amplos 

(BESSANT, 2005; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) que exploram formas diferentes e desafiadoras de modelos de 

negócio para a organização (BESSANT, 2005) 

 Compartilhada por toda a empresa (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011), comunicada e reforçada pela alta 

administração em suas práticas e discursos e revisada continuamente (TIDD; BESSANT, 2009; ENKEL et al., 2011) 

para que todos entendam os direcionamentos da organização e construam modelos mentais compartilhados 

Monitorar sinais e 

tendências de 

mudanças e 

oportunidades 

incrementais e 

radicais 

 Busca e monitoramento sistemático de sinais e tendências ambientais (macro e micro) e internos e sua 

disseminação para apoio à tomada de decisão estratégica e operacional (BESSANT, 2005; HELFAT et al., 2007; TIDD; 

BESSANT, 2009; QUERICI, 2011; ENKEL et al., 2011) 

 Busca ambiental ampla tanto no ambiente conhecido (clientes, mercados, fornecedores, parceiros atuais) quanto 

periférico (não clientes, outros mercados, setores, macroambiente) (BESSANT, 2005; DAY; SCHOEMAKER, 2005; 

TIDD; BESSANT, 2009; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Busca contínua de oportunidades externas por todos (TEECE, 2007; TIDD; BESSANT, 2009; ENKEL et al., 2011) 

F
o

rm
u

la
çã

o
 d

a 
es

tr
at

ég
ia

 

Definir um 

posicionamento 

inovador e metas 

em termos de 

produtos / negócios 

e competências 

Definir o 

posicionamento 

produto / 

negócios 

 Posicionamento inovador de produtos/ negócios e mercados desenvolvido a partir de uma análise e exploração 

ampla de oportunidades tendo o consumidor como ponto focal, não os competidores (SCHEGELMILCH et al., 2003) 

e da análise de possibilidades de estratégias disruptivas (CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003), de inovação de valor 

(KIM; MAUBORNE, 2005) e de novos modelos de negócio (SCHEGELMILCH et al., 2003) 

 Análise completa e integrada de todos os elementos do modelo de negócios para identificar a combinação mais 

adequada aos posicionamentos inovadores definidos (TEECE, 2010; CHESBROUGH, 2006) 

 Estabelecimento de metas e objetivos e um portfólio equilibrado de produtos/ negócios para garantir a 

sobrevivência de curto prazo e o avanço de longo (BENNER; TUSHMAN, 2003; O’REILLY; TUSHMAN, 2004; GUPTA 

et al., 2006; TEECE, 2007, 2010) 

Identificar as 

competências 

necessárias e 

definição da 

estratégia para 

obtê-las  

 Necessidade de competências (técnicas, mercadológicas e desenvolvimento de produtos) identificadas a partir da 

visão futuro elaborada no planejamento estratégico da organização (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Estratégias mais adequadas para o desenvolvimento / obtenção de competências identificadas conforme a natureza 

(grau de radicalidade) das lacunas identificadas (criação de competências, integração, reconfiguração e reforço)  

(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Estratégias de obtenção de competências desdobradas em um portfólio de projetos gerenciado de forma integrada 

aos projetos de desenvolvimento de produtos e negócios (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

Continua…  
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Continuação… 

A
li

n
h

am
en

to
 e

st
ra

té
gi

co
 

Desdobrar a 

estratégia e metas 

estratégicas em um 

conjunto de projetos 

(portfólio) para 

alcançá-las 

Planejar o 

portfólio de 

projetos de 

inovação e de 

competências  

 Projetos de inovação e de competências são gerenciados por meio de um processo sistemático, estabelecido e claro de 

gestão de portfólio (KAHN et al., 2006; PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006; PRADO; FERNANDES, 2011; 

TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Todos os projetos de inovação e competências são escolhidos e priorizados com base no seu alinhamento aos 

objetivos estratégicos, na busca da maximização do resultado do portfólio e de seu balanceamento (risco e retorno, 

curto e longo prazo, necessidade de recursos e sua disponibilidade) (COOPER, 2003; KAHN et al., 2006) 

 Os orçamentos das diversas funções organizacionais são sincronizados para conciliar as necessidades dos projetos 

inovação e competências e os recursos disponíveis (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Projetos com alto índice de radicalidade gerenciados em portfólios separados com fontes distintas de recursos e 

critérios de avaliação sendo reintegrados à gestão padrão em etapas de desenvolvimento mais avançadas (BESSANT, 

2005; PHILLIPS, WENDY et al., 2006; O’CONNOR; PAULSON, 2008) 

Monitorar e 

controlar os 

projetos de 

inovação e de 

competências  

 Processo sistemático de avaliação do alcance das metas do portfólio de projetos/programas, alinhamento estratégico 

e equilíbrio de recursos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Processo sistemático de revisão dos destinos dos projetos do portfólio com base em seus resultados e/ou em 

mudanças nos objetivos e metas estratégicos identificando-se a sua continuidade, aumento ou redução de recursos, 

espera ou cancelamento, bem como a seleção e priorização de seus componentes (atuais e novos) para assegurar o 

alcance das metas e o seu alinhamento estratégico (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006; PRADO; FERNANDES, 

2011) 

 Ligação e unificação entre as decisões tomadas em nível de portfólio com as decisões no desenvolvimento dos 

projetos (gates) (COOPER, 2003, 2009; PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006) 

 Estruturas de inovação ambidestras com estruturas, processos e sistema de gerenciamento de portfólio específico 

(ADAMS et al., 2006; O’CONNOR, 2008) 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 d

a 

in
o

v
aç

ão
 

Desenvolver ideias 

em inovações de 

produto, processo, 

mercado e modelos 

de negócio 

Desenvolver a 

inovação e 

projetos  

 Processo de desenvolvimento com estágios, pontos de decisão e critérios claros e aceitos (TIDD; BESSANT, 2009) 

 Os papéis e responsabilidades dos participantes dos comitês de avaliação em cada estágio de avaliação estão 

definidos e claros e contam com a participação dos executivos seniores de todas as áreas que possuem os recursos 

necessários à continuidade do projeto (COOPER, 2009; TIDD; BESSANT, 2009)  

 O processo de desenvolvimento é um funil em que os projetos são selecionados e eliminados ao longo do tempo nas 

reuniões de decisão (gates) (COOPER, 2009; TIDD; BESSANT, 2009)  

 Processo de desenvolvimento de inovações radicais têm estrutura diferenciada com a identificação e teste rápidos 

para geração de conhecimento e refinamento rápido dos conceitos (BESSANT, 2005; TIDD; BESSANT, 2009; 

TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) e experimentação paralela (TIDD; BESSANT, 2009) 

Continua…
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Continuação… 

R
el

ac
io

n
am

en
to

s 
ex

te
rn

o
s 

Desenvolver 

vínculos externos 

para ampliar a 

absorção de 

conhecimentos e o 

desenvolvimento da 

inovação 

Vínculos com 

clientes, 

fornecedores, 

concorrentes e 

outras fontes 

externas – cadeia 

de valor atual 

 Envolvimento dos usuários e fornecedores no desenvolvimento da inovação desde os estágios iniciais (TIDD; 

BESSANT, 2009; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Envolvimento intenso e incentivo a diferentes formas de contato externo com diversas fontes de conhecimentos 

formais (por meio de parcerias e alianças) e informais (participação em eventos, reuniões, discussões, etc) (TIDD; 

BESSANT, 2009) 

 Processos internos que fomentem a busca externa de conhecimentos e a sua disseminação interna na organização 

(TIDD; BESSANT, 2009; ENKEL et al., 2011) 

Vínculos fracos 

com novas redes 

de valor 

 Desenvolvimento de relacionamentos externos não transacionais e informais com várias fontes de conhecimento 

para ampliar a fonte de ideias (PHILLIS et al., 2008; TIDD; BESSANT, 2009; ENKEL, 2011; O’CONNOR, 2008) 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
a 

in
o

v
aç

ão
 

Criar uma estrutura 

organizacional e de 

inovação que 

incentivem a 

inovação 

Organização e 

governança da 

inovação 

 Estruturas claras para a integração e tomada de decisões estratégicas e táticas com a da equipe gerencial de alto 

nível no processo de desenvolvimento da inovação responsáveis pela avaliação, seleção, priorização, cancelamento 

e continuidade dos projetos de inovação da organização (QUADROS, RUY, 2008; TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011) 

 Uso de equipes multifuncionais no desenvolvimento da inovação (TIDD;BESSANT, 2009; PHILLIS et al., 2008; 

QUADROS, 2008) 

 Estruturas de inovação ambidestras com estruturas, processos e sistema de gerenciamento de portfólios específicos 

(ADAMS et al., 2006; TEECE, 2007; O’CONNOR, 2008) 

E
m

p
re

sa
 in

o
v

ad
o

ra
 

Promover o 

ambiente e 

estrutura que 

incentivem a 

inovação 

Liderança e 

identidade 

organizacional 

 A integração da inovação nos valores, na missão e na identidade organizacional e sua tradução em objetivos claros e 

comunicados pela alta administração é um elemento fundamental para a criação deste contexto (QUADROS, 2008; 

TIDD; BESSANT, 2009; ADAMS et al., 2006; TEECE, 2007) 

 Envolvimento direto da alta administração nas atividades de inovação como a presença, patrocínio e envolvimento 

formal no processo de gerenciamento da inovação, como nos fóruns (comitês) de inovação (DOUGHERTY;HARDY, 

1996; ADAMS et al., 2006; QUADROS, 2008; COOPER et al, 2004; TEECE, 2007) 

Treinamento, 

metas recompensa 

 Sistemas de treinamento, desenvolvimento e de metas e recompensas que recompensem o comportamento criativo 

e a inovação (COOPER, 2009; QUADROS, 2008; TIDD;BESSANT, 2009; O’CONNOR, 2008; PHILLIS et al., 2008) 

Gestão do 

conhecimento 

 Estruturas para a gestão do conhecimento (NONAKA et al., 1998; TEECE, 2007) 

 Ambiente colaborativo que promova a criação do conhecimento por meio de mecanismos para a promoção da 

interação entre os membros organizacionais (“Bas”);  capacidade de gestão de conversas que envolve um conjunto 

de habilidades e atitudes para a conversação eficaz como a abertura, paciência, capacidade de ouvir, 

experimentação do novo, polidez e formação de argumentos convincentes, estímulo à participação, definição de 

regras de etiqueta;  promoção e valorização da proatividade e autonomia para mobilizar espontaneamente as 

pessoas a iniciar e coordenar processos de criação do conhecimento (NONAKA et al., 1998) 
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3 Sustentabilidade Corporativa: conceitos e gestão 
 

 

Este capítulo apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável, suas 

características e princípios, bem como seu significado no contexto organizacional, as  

principais características da gestão da empresa sustentável e de sua evolução. 

 

 

3.1 Desenvolvimento Sustentável 
 

 

O desenvolvimento sustentável é resultado de uma evolução histórica de 

conscientização e entendimento da limitação dos recursos naturais e da 

interdependência entre economia, sociedade e meio ambiente. Essa evolução iniciou-se 

na década de 60 com a publicação do livro Silent Spring de Rachael Carson em 1962 que  

chamava a atenção aos efeitos negativos dos pesticidas e da poluição ambiental. Foi 

reforçada por uma série de eventos: vários desastres ambientais nas décadas de 60 e 70; 

publicação em 1972 do relatório The Limits to Growth que apontou para a limitação dos 

recursos naturais e sua exaustão; e pela primeira Conferência Mundial das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Humano ocorrida em Estocolmo em 1972, a qual 

recomendou a criação do atual Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente 

(PNUMA) que objetiva liderar e encorajar atitudes para melhorar a qualidade de vida 

sem comprometer as futuras gerações.  

Vários outros eventos ocorreram neste sentido culminando na definição do 

conceito de desenvolvimento sustentável pelo Relatório Brundtland em 1987. Embora 

tenha sofrido e ainda sofra uma série de críticas, este é o conceito mais amplamente 

aceito (BAXTER, 2009) afirmando que o desenvolvimento sustentável é “aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações 

em satisfazer as suas” (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 

1987, p.8). Em outras palavras, melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos do 

mundo sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade do ambiente 

restaurá-los ou melhorar a qualidade de vida respeitando as capacidades limite do 

ambiente (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR INDUSTRY, 2003). 
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Este não é um conceito preciso, analítico e científico, mas um similar ao de 

democracia que devido ao seu nível de abstração nunca é encontrado puro (VEIGA, 

2006). E é exatamente esta sua natureza abstrata que permite a discussão e vários 

entendimentos que levou à sua ampla aceitação (NOBRE; AMAZONAS, 2002). A sua 

principal contribuição reside no fato de apontar que o bem-estar humano depende da 

saúde do meio ambiente, em outras palavras, para o fato de que a economia, a sociedade 

e o meio ambiente estão conectados. Que são três esferas interdependentes e embutidas 

uma na outra em que meio ambiente (a maior esfera) provê os recursos naturais e os 

serviços dos ecossistemas para a esfera do meio - a sociedade - na qual uma menor - a 

economia- está inserida (BAXTER, 2009) conforme Figura 8. 

 

 

Figura 8- Inter-ligação entre as dimensões do desenvolvimento sustentável 

Fonte: Adaptado de Baxter (2009). 

 

Neste sentido, o desenvolvimento sustentável engloba três principais dimensões 

interdependentes: social, ambiental e econômica. A ambiental engloba o bem-estar do 

ecossistema que é “a condição na qual o ecossistema mantém sua diversidade e 

qualidade, sua capacidade de suportar todo tipo de vida e seu potencial de se adaptar à 

mudança” (PRESCOTT-ALLEN, 2001, p. 7). Já a social trata do bem-estar humano, de 

como atender às necessidades humanas e aumentar as oportunidades de 

desenvolvimento igualmente para todos (SACHS, 2004, WANG, 2005). Em outras 

palavras, está relacionada com a equidade e a qualidade de vida. Por fim, a dimensão 

econômica foca na criação de riqueza que é necessária para a melhoria da qualidade de 

vida. 

O desenvolvimento sustentável apresenta três princípios-base: dinamismo, 

natureza sistêmica e visão de curto e longo prazo. O entendimento de sua natureza 

sistêmica implica no entendimento da interdependência entre entes (país, região, 

empresa) e as diferentes dimensões para seu o alcance (WORLD COMMISSION ON 
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ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987; BLACKBURN, 2007). Nenhum ente 

consegue sozinho alcançar a sustentabilidade, pois vários dos seus aspectos, sobretudo 

ambientais, estão inter-relacionados e têm impacto global. É necessário o trabalho 

conjunto do sistema nos níveis local, regional e global e consideração das três dimensões 

conjuntamente para a busca do desenvolvimento sustentável (BLACKBURN, 2007).  

Ademais, trata-se de um conceito dinâmico pois a sociedade, a economia e o meio 

ambiente coevoluem em interação mútua constante (BOSSEL, 1999; BLACKBURN, 

2007). Assim, modificações em valores, aspirações, culturas, tecnologia, regulações, 

alteram as prioridades a cada momento. Por fim, o foco no curto e longo prazo é um 

princípio inerente ao conceito ao clamar pelo atendimento das necessidades do presente 

sem comprometer a habilidade das futuras gerações. 

Por fim, alguns autores baseados nos crescentes problemas ambientais 

provocados pelo consumo elevado, excesso de uso de recursos naturais e combustíveis 

fósseis alegam a necessidade de um novo paradigma econômico para o desenvolvimento 

de sociedades sustentáveis que reduza a produção e o consumo – sustainable de-growth. 

Ele consiste numa redução equitativa da produção e do consumo que aumente o bem-

estar humano e melhore as condições ambientais em níveis local e global, no curto e no 

longo prazo (MARTÍNEZ-ALIER, 2010). Apesar de ter recebido crescente atenção nas 

discussões sobre o desenvolvimento sustentável, esse campo de conhecimento ainda é 

muito incipiente levantando dúvidas quanto à possibilidade de formular condições e 

proposições necessárias para implementar com sucesso as mudanças propostas pelo 

conceito (MARTÍNEZ-ALIER, 2010). 

 

 

3.2 Sustentabilidade corporativa 
 

 

A importância do papel das empresas para o desenvolvimento sustentável pode 

ser entendida por meio da análise do conceito de impacto total das atividades humanas.  

Segundo ele, o impacto ambiental total das atividades humanas decorre de três fatores: 

população (número de pessoas), afluência (consumo per capita) e tecnologia (impacto 

ambiental por unidade de consumo) (Ehrlich, 19684 apud HART, 2006): 

                                                        
4 EHRLICH, P. (1968). The population bomb. New York: Ballantine. 
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Impacto total: população (P) x afluência (A) x tecnologia (T) 

 

Nesse contexto percebe-se que o papel das empresas está atrelado aos aspectos de 

afluência e de tecnologia. O primeiro relacionado à influência que as empresas têm sobre 

o padrão de consumo das pessoas: o que, quanto e como consomem. E no segundo a 

forma como esses bens e serviços são produzidos, ou seja, o padrão de produção. Assim, 

as empresas têm papel primordial no alcance do desenvolvimento sustentável. 

No contexto organizacional, o desenvolvimento sustentável é conhecido como 

sustentabilidade corporativa ou organizacional. Várias traduções são identificadas na 

literatura (DYLLICK; HOCKERTS, 2002; INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS, 2005; 

FORUM FOR THE FUTURE, 2013; GLOBAL REPORTING INITIATIVA, 2013) inexistindo 

consenso a cerca de um conceito específico (ROCA; SEARCY, 2012). Porém, (DELAI; 

TAKAHASHI, 2005) após analisarem vários conceitos de sustentabilidade corporativa 

apontam que, apesar das pequenas diferenças semânticas, todos traduzem para o 

mundo corporativo do conceito proposto pelo Relatório Brundtland considerando as 

suas três dimensões porém em níveis de detalhamento distintos. 

Um dos conceitos mais utilizados (YOUNG; TILLEY, 2006; HANSEN et al., 2009) é o 

do resultado triplo ou triple bottom line (TBL) (ELKINGTON, 1999). Esta foi uma das 

primeiras tentativas de tangibilização para as empresas e foi concebido como uma 

ferramenta para medir o desempenho de uma empresa em relação à sustentabilidade. 

De acordo com ele, a sustentabilidade corporativa é entendida como um resultado triplo 

(3 P’s): equilíbrio entre proteção ambiental (planet), retorno econômico (profit) e 

desenvolvimento social (people). 

Assim, dada a natureza sistêmica do desenvolvimento sustentável, a 

sustentabilidade corporativa requer o desenvolvimento das três dimensões de forma 

conjunta. O conteúdo dessas dimensões bem como as suas inter-relações são 

apresentadas na sequência seguindo o modelo proposto por Dyllick e Rockerts (2002) 

que as retrata claramente (vide Figura 9): lucro (ecoeficiência e socioeficiência), planeta 

(ecoefecácia e suficiência) e pessoas (socioeficácia e equidade ecológica). 
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Figura 9 – Dimensões da sustentabilidade corporativa e suas inter-relações 

Fonte: Adaptado de Dyllick e Rockerts (2002). 

 

 

3.2.1  Dimensão ambiental 
 

 

 Esta dimensão diz respeito aos impactos das empresas no bem-estar do 

ecossistema e decorre do entendimento da limitação dos recursos naturais e das 

empresas como organismos vivos consumidores de energia e materiais para produzir 

resultados desejados (produtos e serviços) que têm efeitos colaterais (emissões, 

efluentes e resíduos) (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). Essa dimensão é também conhecida 

como capital natural e é composto pelos recursos naturais renováveis e não renováveis 

na produção e entrega de produtos e serviços,  sumidouros (florestas, oceanos) que 

absorvem, neutralizam e reciclam resíduos e os serviços dos ecossistemas (controle 

climático, ciclo de carbono, reprodução de plantas e animais, purificação da água, 

remediação do solo, etc) que mantém a vida (FORUM FOR THE FUTURE, 2013). Podem 

ser resumidos em seis grupos-chave: ar, água, terra, energia, materiais e biodiversidade 

(DELAI, 2006).  

 Essa dimensão é muitas vezes entendida como sustentabilidade ambiental, que 

pode ser descrita como o uso dos recursos naturais numa taxa abaixo da sua taxa de 

reprodução e não geração de emissões que se acumulam no ambiente em uma taxa 

abaixo da capacidade natural de absorção (DILLICK; HOCKERTS, 2002; CPI, 2003; 

FORUM, 2012). A hipótese central da sustentabilidade ambiental é de que a 

continuidade indefinitivamente da vida humana sem perda de qualidade ambiental 

depende de impactos ambientais humanos tendentes a zero (MANZINI; VEZZOLI, 2008). 

Para tanto, duas orientações antagônicas referentes à biosfera (processos naturais) e 
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tecnosfera (conjunto de processos tecnológicos) podem ser seguidas: a 

biocompatibilidade e a não-interferência (MANZINI; VEZZOLI, 2008). A primeira 

consiste na criação de um sistema de produção e consumo que se baseie no consumo 

somente de recursos renováveis a uma taxa inferior ao seu limite de recuperação e na 

sua reintrodução no ecossistema como lixo biodegradável. Assim, tem-se sistemas 

produtivos e de consumo como cadeias de transformação integradas o máximo possível 

com os ciclos naturais. Já a não-interferência objetiva criar um sistema de produção e 

consumo fechado em si mesmo, reutilizando e reciclando todos os materiais formando, 

assim, tecnociclos (ciclos tecnológicos) que tendem a ser autônomos em relação aos 

ciclos naturais, não interferindo no meio ambiente.  

 As questões ambientais podem ser vistas sob a ótica econômica, social e ambiental, 

dependendo do seu entendimento como um objetivo final ou como um meio. 

  Enfoque econômico 

A gestão do capital natural é a abordagem corporativa mais tradicional e popular 

empregada pelas empresas conhecida como o business case para a sustentabilidade 

corporativa (DYLLICK; HOCKERTS, 2002; YOUNG; TILLEY, 2006). É representada pelo 

conceito da ecoeficiência em que o enfoque é reduzir ou minimizar os impactos 

ambientais enquanto se aumenta o capital financeiro/econômico, ou seja, fazer mais 

com menos. Ganhou popularidade no contexto empresarial por ser uma estratégia 

ganha-ganha (YOUNG; TILLEY, 2006) com baixo investimento e prazos de retorno.  

A ecoeficiência está alinhada ao paradigma de projeto e produção atual – berço ao 

túmulo (cradle-to-grave) - caracterizado pela massificação dos produtos, pelo 

entendimento de que o valor do produto vai diminuindo ao longo do seu ciclo de vida e 

que opera seguindo a lógica “extraia do meio ambiente pois as fontes de recursos 

destruídas podem ser trocadas; produza; e descarte após o uso” (MCDONOUGH; 

BRAUNGART, 2002; YOUNG; TILLEY, 2006). 

Criada pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD) como contribuição das empresas ao desenvolvimento sustentável apresentada 

na Rio-92, é definida como uma filosofia de gestão que busca melhorias ambientais que 

produzem benefícios econômicos simultaneamente, em outras palavras, produzir mais 

valor com menor impacto ambiental - menor consumo de materiais e energia e 

emissões. 
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Ela apresenta três macroobjetivos: prover mais valor com menor impacto 

ambiental, desconectar crescimento econômico do uso da natureza e melhorar a 

eficiência econômica e ambiental (WBCSD, 2012). Para tanto, busca reduzir a 

intensidade do uso de recursos (energia, materiais, água e terra) pelo aumento da 

reciclabilidade e fechamento dos ciclos de materiais; reduzir as emissões atmosféricas, 

efluentes, descartes de resíduos e dispersão de substâncias tóxicas aumentando o uso de 

fontes renováveis; aumentar o valor (benefícios) dos produtos e serviços com a 

ampliação de sua funcionalidade e flexibilidade e prestação de novos serviços 

(HOLLIDAY et al., 2002). É alcançada pelo fornecimento de bens e serviços competitivos 

que satisfazem às necessidades humanas e contribuem para a qualidade de vida ao 

mesmo tempo em que reduzem os impactos ambientais de recursos em todo o seu ciclo 

de vida ao nível de capacidade dos ecossistemas (HOLLIDAY et al., 2002). Várias 

empresas reportaram ganhos milionários com esta abordagem de gestão, como HP, 3M e 

Dupont. Estes podem ser alcançados através do emprego de quatro estratégias: 

reengenharia de processos (alterar tecnologias, processos operacionais e matérias-

primas); redesenhar produtos (para facilitar a desmontagem, reduzir a intensidade de 

materiais e promover a reciclabilidade e o reuso); revalorizar subprodutos 

(transformando resíduos em recursos com valor para outros processos); repensar 

mercados (atender às necessidades dos consumidores de uma forma que consuma 

menos recursos e energia, por exemplo, provendo serviços ao invés de produtos físicos). 

Outra abordagem também utilizada neste sentido, é a produção mais limpa. 

Trata-se da aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada 

aplicada à produção, processos e serviços para aumentar a ecoeficiência e reduzir os 

riscos para as pessoas e para o ambiente (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME, 2002). Seu grande foco é eliminar e/ou minimizar a geração de resíduos e 

emissões nas suas fontes ao invés de corrigi-los no final do processo, o que algumas 

vezes leva a mudanças no design de produto e dos processos de produção. Um outro 

termo utilizado como sinônimo da produção mais limpa são os programas de 

prevenção da poluição (pollution prevention pays). 

A ecoeficiência expandiu-se para os processos de desenvolvimento de novos 

produtos através dos conceitos do design for environment, ecodesign ou design for 

sustainability. Eles objetivam integrar os aspectos ambientais (os dois primeiros) e as 

três dimensões (no último) no projeto de produtos e processos examinando todo o ciclo 
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de vida projetado para identificar e mensurar seus impactos potenciais e implementar 

medidas para minimizá-los. Para tanto, fazem uso de várias ferramentas dentre as quais 

a análise do ciclo de vida (life cycle analysis) tem especial emprego por ser uma técnica 

utilizada para mensurar os impactos ambientais potenciais dos produtos em todos os 

estágios de seu ciclo de vida. 

  Enfoque ambiental 

 Essa abordagem econômica é tida como insuficiente por si só para garantir a 

sustentabilidade de longo prazo (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002; YOUNG; TILLEY, 

2006) por ser uma estratégia focada em minimizar os efeitos negativos, ou seja, ser 

“menos ruim”.  Seu foco incremental resulta em melhorias relativas (maior eficiência por 

unidade produzida) que ignoram os limites absolutos do meio ambiente (DYLLICK; 

HOCKERTS, 2002) e as causas fundamentais dos problemas ambientais mais 

significativos (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002; YOUNG; TILLEY, 2006) podendo até 

levar à piora ambiental. Em outras palavras, a melhoria da ecoeficiência pode ter um 

efeito contrário aumentando a degradação por ignorar as condições correntes dos 

sistemas nos quais a empresa tem impacto (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). Em analogia, 

como o que ocorre quando uma empresa que está com margem negativa adota a 

estratégia de aumentar a produtividade das vendas (mais vendas por vendedor) o que 

provavelmente a levará à falência. 

 Diante destas constatações, McDonough e Braungart (2002) introduziram uma 

alternativa à ecoeficiência e ao paradigma vigente de produção e consumo que é a 

ecoeficácia baseada em um novo paradigma de design – berço ao berço ou cradle-to-

cradle. Trata-se de um paradigma caracterizado por um sistema de produção de circuito 

fechado, em analogia ao funcionamento da natureza, em que os materiais no final do 

ciclo de vida útil (uso) retornam a algum processo industrial ou natural para serem 

utilizados novamente (lixo significa alimento) circulando constantemente, existe o uso 

de energias de fontes renováveis e a busca pela  diversidade (customização de produtos 

ao invés de massificação) (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). Neste modelo, ao final da 

vida útil, os produtos transformam-se em nutrientes técnicos, aqueles que podem 

retornar a processos de produção ou uso de outros produtos como as latas de alumínio 

que retornam ao processo para serem reutilizadas na fabricação de outras, ou em 

nutrientes naturais, que são subprodutos naturais que retornam ao meio-ambiente 

como restos alimentares, roupas feitas de algodão orgânico, etc. 
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 Assim, a ecoeficácia sugere que as soluções empresariais devem ser sustentadoras 

da vida, restauradoras e regenerativas (impactos positivos) além de serem eficientes 

(YOUNG; TILLEY, 2006), possibilitando a operação em equilíbrio com o meio ambiente e 

requerendo a reinvenção da forma como desenvolvem suas atividades. Por exemplo: um 

prédio, que como as árvores, produz mais energia que consome e purifica seu próprio 

efluente de água (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). Para tanto, os autores apontam 

algumas diretrizes: uso de materiais locais, buscar conexão com o fluxo natural de 

energia, trabalhar em escalas pequenas, respeitar a diversidade de como o produto é 

produzido, usado e por quem (vários usuários, em várias etapas, com diferentes 

necessidades), customização em massa, integrar as três dimensões da sustentabilidade 

na concepção do produto.  

A aplicação deste conceito de ciclo fechado para além da cadeia imediata de 

suprimentos da empresa criando vários sistemas de circuito fechado conectando-os via 

fluxos de materiais é chamada de ecologia industrial. Em outras palavras, é uma 

abordagem que busca projetar e operar sistemas industriais que imitam os ecossistemas 

naturais. Para tanto, busca promover a colocação simbiótica de setores de tal forma que 

resíduos de um possam servir de matéria-prima para outro.  

  Enfoque social 

 Porém, Dyllick e Hockerts (2002) salientam que os efeitos positivos dos produtos e 

serviços ecoefetivos podem ser perdidos dependendo das escolhas dos consumidores 

citando como exemplo a preferência dos compradores por utilitários esportivos de alto 

consumo de combustíveis. Com isso, apontam para a necessidade também de mudança 

do comportamento nas escolhas dos consumidores, que chamam de suficiência como 

forma de alavancar a sustentabilidade ambiental. 

 

 

3.2.2  Dimensão social 
 

 

No contexto corporativo, a dimensão social trata do relacionamento da 

organização com suas partes interessadas ou stakeholders (DELAI; TAKAHASHI, 2008) – 

funcionários, comunidade, clientes, fornecedores, governo e acionistas (FREEMANN, 

1984), que é crítico para a sustentabilidade de longo prazo da organização (ELKINGTON, 
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1999) tendo em vista que provê a sua licença para operar (disposição de fazer negócios 

com a organização). Pode ser traduzida em dois tipos de capitais: o humano e o social 

(DYLLICK; HOCKERTS, 2002; FORUM FOR THE FUTURE, 2013). O primeiro, consiste na 

saúde, conhecimento, habilidade, motivação e capacidade para relacionamento dos 

empregados (FORUM FOR THE FUTURE, 2013) e o social diz respeito aos diversos 

relacionamentos, parcerias e cooperações internos (valores compartilhados, 

comunicações, cultura) e externos (stakeholders) mantidos pelas empresas em que o 

aspecto mais crítico é a confiança e lealdade (DYLLICK; HOCKERTS, 2002; FORUM FOR 

THE FUTURE, 2013). 

 A gestão desta dimensão da sustentabilidade tem sido conhecida como 

responsabilidade social empresarial (RSE), que às vezes também é confundida com o 

próprio termo sustentabilidade. A RSE envolve o atendimento simultâneo de três 

expectativas dos diversos stakeholders em relação às organizações em um período 

(SCHWARTZ; CARROLL, 2003): 

 Econômicas: descrevem o fato de que a empresa deve ser lucrativa como base para as 

demais responsabilidades, já que é a unidade econômica básica da sociedade tendo a 

responsabilidade de produzir bens e serviços que a sociedade deseja e vendê-los com 

lucro. Refere-se às atividades voltadas para produzir impactos econômicos positivos, 

diretos ou indiretos, como a maximização dos lucros; 

 Legais: espera-se que as empresas desenvolvam suas atividades obedecendo às leis ou 

às regras do jogo envolvendo as respostas das empresas a essas normas podendo ser 

de três categorias: conformidade legal, medidas para evitar letígios e medidas 

antecipatórias às leis; 

 Éticas: refere-se à obrigação de fazer o que é certo e justo evitando causar danos às 

pessoas, e às expectativas de as empresas atuarem como boas cidadãs 

comprometendo-se em ações e programas para promover o bem-estar humano. 

 A dimensão social também pode ser vista sob a ótica econômica, social e ambiental. 

Sob a ótica econômica, tem-se o conceito de socioeficiência que, analogamente à 

ecoeficiência, tem como objetivo reduzir ou minimizar os impactos e riscos sociais 

negativos e maximizar os positivos (YOUNG; TILLEY, 2006; DILLICK; HOCKERTS, 2002) 

sendo representada pelas teorias tradicionais de responsabilidade social empresarial.  

 Também analogamente à ecoeficiência, a socioeficiência é criticada por ter alcance 

de curto prazo e viés incrementalista de otimização desconsiderando os impactos 
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absolutos (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). Com isso, um movimento para ir além dessa 

visão emerge enfatizando a necessidade de as organizações terem uma missão social 

que promova impacto social positivo sustentado e absoluto (YOUNG; TILLEY, 2006; 

DILLICK; HOCKERTS, 2002), como por exemplo, empresas de comércio justo. Neste 

sentido, a organização desempenha um papel de agente de mudança em seu setor 

adotando uma missão que cria valor para os stakeholders, não somente para os 

acionistas, busca continuamente novas oportunidades de desenvolver esta missão; tem 

um processo de inovação, adaptação e aprendizagem contínuos; age audaciosamente 

sem ser limitada pelos recursos atuais; e tem um forte senso de responsabilidade com 

seus stakeholders (YOUNG; TILLEY, 2006). 

 Por fim, o inter-relacionamento entre a dimensão social e a ambiental é expressa 

pela equidade ecológica que envolve a busca de justiça dos recursos ecológicos com as 

futuras gerações (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). Esse é ainda um conceito pouco 

desenvolvido na literatura. 

 Pode-se dizer que a sustentabilidade social significa agregar valor às comunidades 

em que a empresa opera aumentando o capital humano dos parceiros e ampliando o 

capital social dessas comunidades de tal forma que os stakeholders entendam suas 

motivações e concordem com o sistema de valores da empresa (DYLLICK;HOCKERTS, 

2002). Ela enfatiza dois aspectos importantes: a transparência das contribuições da 

empresa ao desenvolvimento sustentável e o engajamento/ parceria com os 

stakeholders. A transparência é promovida pela divulgação das contribuições 

organizacionais ao desenvolvimento sustentável, a qual foi promovida e ampliada com o 

uso do padrão de Relatório de Sustentabilidade Corporativa do Global Reporting 

Initiative (GRI). 

Ademais a esta abordagem de comunicação, a RSE também deve promover o 

engajamento entre a organização e seus stakeholders. Ele tem como objetivo a coleta de 

informações e ideias, a construção de relacionamentos e confiança e melhorar a 

reputação organizacional e também identificar os níveis de desempenho para os 

indicadores de sustentabilidade e relatórios de sustentabilidade. A importância da boa 

gestão do relacionamento com os stakeholders pode ser ilustrada na dificuldade que a 

Monsanto teve de promover a adoção das sementes geneticamente modificadas (HART; 

LONDON, 2005). Neste sentido, empresas mais avançadas desenvolvem parcerias com 
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stakeholders a fim de desenvolver novos produtos e processos mais sustentáveis (HART; 

LONDON, 2005). 

 

 

3.2.3 Dimensão econômica 
 

 

Por fim, a dimensão econômica lida com a geração de valor e o relacionamento 

empresa - acionistas e investidores, sendo importante para a sustentabilidade de curto e 

longo prazo da organização (HART, 2006). Pode ser entendido como o capital financeiro, 

que é a base para a existência dos outros capitais não tendo valor intrínseco por si só e 

envolve os recursos financeiros da empresa como ações, títulos e espécie (DYLLICK; 

HOCKERTS, 2002; FORUM FOR THE FUTURE, 2013) e o capital manufaturado - produtos 

ou ativos em posse da empresa que contribuem para o processo de produção/serviço 

mas não se tornam partes deles como ferramentas, máquinas, prédios e infraestrutura, 

capacidade de inovação e tecnologias (FORUM FOR THE FUTURE, 2013). 

Essa dimensão é a que prevalece no contexto corporativo sendo entendida como o 

business case para a sustentabilidade representadas pelas estratégias de ecoeficiência e 

socioeficiência apresentadas anteriormente. Pode-se dizer que uma empresa sustentável 

economicamente gera fluxo de caixa suficiente para garantir a liquidez enquanto produz 

um retorno consistente e acima da média aos seus acionistas (DYLLICK; HOCKERTS, 

2002).  

 Neste contexto, duas abordagens de geração de valor podem ser identificadas na 

literatura: uma com foco na criação de valor sustentável aos acionistas (HART, 2006) e 

outra a criação de valor sustentável a todos os stakeholders (LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 

2011). Segundo o modelo de Hart (2006), para gerar valor aos acionistas, as empresas 

precisam identificar estratégias e práticas que contribuam para o desenvolvimento ao 

mesmo tempo que sejam direcionadas à criação de valor aos acionistas. Em outras 

palavras, precisam empregar, concomitantemente, quatro estratégias que têm foco 

interno e externo de curto e longo prazo. As empresas precisam minimizar as perdas das 

operações correntes combatendo a poluição ao mesmo tempo em que reorientam seus 

portfólios de competências em direção a tecnologias e habilidades mais sustentáveis no 

futuro (tecnologia limpa); e engajar os stakeholders externos com base nas suas ofertas 
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atuais (responsabilidade do produto) enquanto desenvolvem uma visão de como  

poderiam desenvolver soluções economicamente interessantes para os problemas 

sociais e ambientais do futuro (visão de sustentabilidade). 

 Enfim, o debate acadêmico e a prática da sustentabilidade corporativa tem 

enfatizado o uso de estratégias focadas na eficiência econômica e social como a 

abordagem para gerenciamento das contribuições das empresas ao desenvolvimento 

sustentável. No entanto, uma corrente teórica e prática emergente diante dos resultados 

alcançados enfatiza a necessidade de modelos integrados de sustentabilidade  

corporativa que considerem concomitantemente as suas várias dimensões e 

intersecções sob os pontos de vistas econômico (business case: ecoeficiência e 

socioeficiência), social (social case: socioefetividade e equidade ambiental) e ambiental 

(natural case: ecoeficácia e suficiência) (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002; YOUNG; 

TILLEY, 2006) gerando valor sustentável a todos os stakeholders, não somente aos 

acionistas. 

 

 

3.3 Gestão da Sustentabilidade 
 

 

 A empresa sustentável é vista como a terceira e próxima geração de empresas 

(HART, 2012). Como existem várias abordagens de sustentabilidade, existem também 

diferentes definições e caracterizações do que seria a empresa sustentável, que podem 

ser resumidas em duas definições alinhadas às abordagens de geração de valor 

apresentadas anteriormente. Por um lado tem-se o entendimento de que a empresa 

sustentável é aquela que cria valor ao acionista no longo prazo por meio do 

aproveitamento das oportunidades e do gerenciamento dos riscos derivados dos 

desenvolvimentos econômico, social e ambiental (DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX, 

2011; SAVITZ; WEBER, 2007). Por outro, o entendimento de que a empresa sustentável 

é aquela que desenvolve suas atividades gerando, ao mesmo tempo, valor sustentável 

aos acionistas e aos seus stakeholders (HART, 2006; DUNPHY et al., 2007; LASZLO; 

ZHEXEMBAYEVA, 2011).  

 Para tanto, é fundamental que a sustentabilidade seja integrada em todos os 

aspectos organizacionais (DUNPHY et al., 2007; RAKE; GRAYSON, 2009; LASZLO; 
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ZHEXEMBAYEVA, 2011). Em outras palavras, é necessário fazer mudanças significativas 

na forma como opera, no pensamento e prática de negócio atual (DUNPHY et al., 2007). 

 

   

3.3.1 Gestão da Sustentabilidade  
 

 

 A literatura especializada aponta para um conjunto de alterações e mudanças em 

todos os aspectos de gestão de uma organização, tanto estratégicos quanto operacionais, 

para se tornar uma “empresa sustentável”. Em outras palavras, o desenvolvimento de 

novas competências de gestão. A seguir são apresentadas as principais competências 

identificadas na revisão da literatura organizadas conforme a Figura 10. Neste sentido, o 

conceito de gestão da sustentabilidade utilizado neste trabalho decorrente dessa revisão 

é o seguinte: Gerenciamento dos aspectos da sustentabilidade de forma sistêmica e 

integrada ao sistema de gestão e ao processo decisório estratégico e operacional central 

da organização. 

 

 

  Figura 10 – Competências da Gestão da Sustentabilidade 
 

 



105 
 

3.3.1.1 Gestão estratégica  
 

 

 Esta competência tem por objetivo criar o direcionamento estratégico da empresa 

em relação à sustentabilidade e garantir o alinhamento organizacional para seu alcance. 

Para tanto, a literatura aponta que todos os elementos estratégicos da organização 

precisam ser repensado: missão, visão, valores, identidade, estratégia corporativa/ 

competitiva, alinhamento estratégico e o comprometimento da alta administração 

(SMITH; SHARICZ; ELKINGTON, 1999). 

 Em termos estratégicos existem dois posicionamentos apontados pela literatura 

pesquisada: como reforço ou como fonte de vantagem competitiva. No primeiro caso há 

a  integração dos elementos da sustentabilidade, notadamente por meio da ecoeficiência 

e das ações de responsabilidade social, como forma de reforçar o posicionamento atual 

da empresa por meio da busca da redução de custos ou da diferenciação de produto 

(HART, 2006; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011). Em outras palavras, as ações 

relacionadas à sustentabilidade são utilizadas para a manter a mesma estratégia no 

mesmo mercado mas ficando mais verde e mais socialmente responsável tendo foco 

primordialmente incremental de curto prazo (HART, 2006; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 

2011). Neste sentido, duas estratégias que buscam a melhoria ambiental ou social e 

econômica simultaneamente são empregadas: a prevenção da poluição para redução do 

consumo de recursos e geração de resíduos e o manejo de produtos, pela gestão do ciclo 

de vida dos produtos e o envolvimento dos stakeholders (HART, 2006). 

 A segunda propõe que a sustentabilidade é fonte de vantagem competitiva e, como 

tal, direciona a estratégia organizacional e a de inovação. Apesar da maioria dos autores 

apontarem que a sustentabilidade pode ser fonte de vantagem competitiva, poucos 

apresentam detalhes sobre o assunto. Neste sentido, (LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011) 

apontam que a sustentabilidade quando entendida sob a ótica da ecoeficácia e 

incorporada na organização pode ser fonte de estratégias competitivas inovadoras como 

a inovação de valor e a disruptiva, analogamente ao que foi descrito na gestão da 

inovação anteriormente. Isso porque ao analisar o sistema como um todo e as inter-

relações entre os componentes e ao engajar os vários stakeholders primários e 

periféricos, cria-se uma visão ampla gerando inúmeras oportunidades de repensar e 

criar novos negócios, soluções e modelos de negócio. Adicionalmente, Hart (2006) 
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acrescenta a necessidade de criar um portfólio equilibrado de estratégias de 

sustentabilidade que tenham como foco o curto e o longo prazo.  

 

 

3.3.1.2 Integração nos processos internos  
 

 

 Esta competência engloba a integração das questões da sustentabilidade na forma 

de fazer negócios da empresa, em outras palavras, em todos os seus processos internos e 

é muito enfatizada pela literatura (MIRCHANDANI; IKERD; SMITH; SHARICZ; 

ELKINGTON, 1999; KLEEBE et al., 2005; SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; SENGE, P. et 

al., 2008; RAKE; GRAYSON, 2009; MOHRMAN; WORLEY, 2010; STAMM, VON; 

TRIFILOVA, 2011; WILLARD, 2011; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011; OPPEN, VAN; 

BRUGMAN, 2011).  

 Os elementos da sustentabilidade (com ênfase na ecoeficiência e ecoefetividade)  

são integrados nos principais processos com a aplicação da visão de ciclo de vida e o 

desenvolvimento e comercialização de produtos ambientalmente corretos. Assim, há a 

integração também nos processos desenvolvimento de produto, gestão de logística e 

suprimentos e canais e mercado, que têm envolvimento com a gestão da cadeia direta da 

empresa (SMITH; SHARICZ; SHRIVASTAVA; HART, 1995; MOHRMAN; WORLEY, 2010). 

Esses processos-chave são o local em que grande parte da mudança interna rumo à 

sustentabilidade ocorre (MOHRMAN;WORLEY, 2010). Ademais, tem-se mudanças nas 

atividades de marketing, que entre outro objetivos, redireciona o apelo dos produtos ao 

desejo dos consumidores de adquirir produtos ambiental ou socialmente amigáveis 

(HOEFFLER; KELLER, 2002). Tem-se também a integração no processo de 

desenvolvimento de produtos por meio do uso de técnicas que integram os conceitos de 

ecoeficiência, como Ecodesign e Design for Environment, e da ecoeficácia, Design for 

Sustainability. 

 Por fim, um elemento importante neste aspecto também são os sistemas de gestão 

ambiental, certificados ou não, como meio de gerenciar o atendimento à legislação e 

promover a melhoria contínua (WILLARD, 2011; HART, 2006). 
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3.3.1.3 Organização  
  

 

 Este aspecto diz respeito à forma como a sustentabilidade está integrada na 

estrutura formal da empresa e seus cargos e responsabilidades. Foi pouco discutido na 

literatura pesquisada, que enfatiza a necessidade de integração da sustentabilidade na 

tomada de decisão gerencial em todos os níveis (MIRCHANDANI; IKERD; DUNPHY et al., 

2007; SENGE, P. et al., 2008), de colaboração interfuncional (DUNPHY et al., 2007; 

SENGE, P. et al., 2008) e de sua gestão ser transversal (DELAI; TAKAHASHI, 2013). 

 

 

3.3.1.4 Relacionamentos Externos 
 

 

Neste aspecto tem-se a gestão do relacionamento da empresa com todas as suas 

partes interessadas que pode ter duas abordagens complementares: a busca da melhoria 

da reputação e a busca de oportunidades. No primeiro caso, a empresa busca aumentar a 

legitimidade e melhorar a reputação promovendo um posicionamento como empresa 

cidadã, com o envolvimento, diálogo e integração das perspectivas dos stakeholders nas 

atividades organizacionais (SHRIVASTAVA; HART, 1995; SIMANIS; HART, 2006; 

DUNPHY et al., 2007). Assim, tornam-se importantes a transparência dos desempenhos, 

o diálogo com os stakeholders, a adesão a várias normas externas voluntárias são 

aspectos importantes (HART, 2006), o desenvolvimento de atividades de 

responsabilidade social junto às comunidades que opera e a divulgação periódica de 

relatórios de desempenho em sustentabilidade (DUNPHY et al., 2007). Ademais, destaca-

se a gestão da cadeia de suprimentos verde pela qual tanto aspectos ambientais são 

utilizados como critério de seleção e avaliação de fornecedores quanto parcerias são 

estabelecidas para o desenvolvimento conjunto de melhorias ambientais em processos e 

produtos (SEURING; MULLER, 2008). 

 No segundo, tem-se a parceria, a colaboração e o codesenvolvimento com 

stakeholders primários e secundários (MIRCHANDANI; IKERD; HART, 2006; DUNPHY et 

al., 2007; LASZLO, 2008; MOHRMAN; WORLEY, 2010). O envolvimento e parceria com 

stakeholders é crítica tanto como forma de implementar as mudanças em nível de 
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sistema ressaltadas pelo conceito de ecoeficácia quanto como uma fonte de inovações - 

identificação de oportunidades e entendimento das necessidades ainda não satisfeitas 

(HART, 2006). 

 

 

3.3.2 Evolução da gestão da sustentabilidade corporativa 
 

 

 As discussões sobre como as empresas evoluem em relação aos aspectos da 

sustentabilidade não são novas, o primeiro estudo neste sentido identificado por Kolk e  

Mauser (2002) data de 1987. Porém, ainda não existe consenso com relação a alguns 

aspectos desta evolução e, com isso, novos modelos e estudos continuam a surgir. Neste 

contexto, realizou-se revisão sistemática da literatura5 acadêmica e profissional com o 

intuito de identificar os aspectos concordantes e discordantes sobre o assunto. As 

principais conclusões dessa revisão foram as seguintes: 

 Identificou-se 86 modelos com foco ambiental ou social ou de sustentabilidade que 

discutem como as empresas evoluem ou se posicionam neste assunto; 

 Seu surgimento foi mais intensivo na década de 90 (55% dos modelos) e com foco 

restrito às questões ambientais, porém continuam aparecendo com regularidade a 

partir de 2000, mas com foco em sustentabilidade. Fato que acompanha a própria 

popularidade dos conceitos; 

 Existem dois tipos de modelos - estágios contínuos e tipologias - sendo que 77% dos 

identificados recaem na primeira categoria. Os modelos de estágios contínuos são 

sistemas que categorizam um fenômeno em conjuntos mutualmente exclusivos e 

exaustivos a partir da aplicação de uma série de regras de decisão discretas (KOLK; 

MAUSER, 2002). Em outras palavras, uma empresa só pode ser classificada em uma 

única categoria. Já as tipologias descrevem vários tipos ideais de comportamento 

cada qual representa uma combinação única de atributos que determinam os 

resultados e não possuem regras de decisão para classificar as organizações (KOLK; 

MAUSER, 2002); 

 Em termos do entendimento quanto à lógica evolutiva ou de desenvolvimento das 

questões ambientais, verifica-se a inexistência de consenso dado que 54% dos 

                                                        
5 A revisão completa e seus resultados foram divulgados em artigo que se encontra em fase de avaliação. 
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modelos entendem que todas as empresas, de um modo geral, seguem um caminho 

padrão e linear, enquanto 33% dos identificados discordam apontando para um 

padrão não linear. Outro dado que corrobora essa falta de consenso é o número de 

estágios evolutivos que podem variar de 2 a mais de 7, sendo a maioria entre 3 e 5 

(80%);  

 Outro elemento importante diz respeito aos aspectos que são analisados para a 

definição do estágio ou categoria que a empresa se encontra. Identificou-se, de um 

modo geral, que a maior parte (65%) avalia a postura da empresa para definir 

enquanto 29% analisam os aspectos de gestão. Porém, uma análise detalhada dos 

elementos demonstra que alguns apresentam conceitos mais genéricos como a 

transformação do papel da organização na sociedade e a integração da 

sustentabilidade em todos os aspectos organizacionais, outros têm um foco mais 

restrito como a integração da sustentabilidade na estratégia organizacional, o uso da 

sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva e capacidade do processo de 

gestão em sustentabilidade; 

 Um aspecto importante em relação a esses modelos é a base sobre a qual foram 

construídos dado influenciar a sua robustez. Apenas um terço deles foi desenvolvido 

a partir de estudos empíricos – surveys ou estudos de caso -, os demais são 

conceituais (48%), decorrentes da experiência prática dos autores (6%) ou não 

informaram (15%). Nesta última categoria encontram-se, principalmente, os 

modelos proprietários. 

 Enfim, como é possível perceber, este assunto embora não tão recente ainda 

suscita discussões não estando, portanto, consolidado. Neste contexto, com o objetivo de 

obter um modelo evolutivo de sustentabilidade analisou-se comparativa e 

complementarmente o conteúdo dos estágios de 23 modelos publicados a partir de 

2000. Foram selecionados somente modelos de estágio contínuo, pois estes apresentam 

lógica evolutiva, sendo 17 com foco em sustentabilidade, 2 ambientais e 4 

responsabilidade social. A partir dessa análise foi possível identificar seis estágios 

evolutivos divididos em três grandes posturas empresariais: rejeição ao tema, 

integração operacional e integração estratégica, conforme mostrado no Quadro 6 e 

detalhado na sequência. 
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Quadro 6 – Características dos estágios evolutivos da internalização da sustentabilidade 
no contexto organizacional 

Macro-
postura 

Estágio Característica básica 

R
ej

ei
-

çã
o

 1. Pré-
atendimento 
à legislação 

Resumo da postura: Rejeição ou ignorância completa das questões da sustentabilidade 

In
te

gr
aç

ão
 o

p
er

ac
io

n
al

 

2. 
Atendimento 
à legislação 

Resumo da postura: Atendimento à legislação ambiental e social para reduzir riscos 
Características-chave: 
 Redução de riscos 
 Ações pontuais para atender à legislação ou pressão externa dos stakeholders (reativa) 
 Responsabilidade dos departamentos jurídico e de comunicação/ relações públicas 

3. 
Ecoeficiência 

Resumo da postura: Redução de custo via minimização dos impactos sociais e 
ambientais 
Características-chave: 
 Foco operacional de curto prazo (incremental) 
 Foco na redução de custos e melhoria da reputação 
 Iniciativas desintegradas e pontuais 
 Modificações pontuais de produtos e processos 
 Abordagem predominante ecoeficiência 

In
te

gr
aç

ão
 e

st
ra

té
gi

ca
 

4. Pró -
atividade 
estratégica -
eficiência 

Resumo da postura: Reforço da vantagem competitiva atual (custo ou diferenciação) 
para maximização do valor ao acionista 
Características-chave: 
 Foco estratégico - na redução de custo e diferenciação de produtos verdes para 

reforçar vantagem competitiva atual 
 Abordagem da ecoeficiência no ciclo de vida dos produtos 
 Ecodesign para redesenho e criação de produtos verdes com trade offs de preço ou 

qualidade 
 Paradigma de produção: berço ao túmulo 
 Integração da sustentabilidade nos principais processos de gestão e no sistema de 

governança corporativo 
 Engajamento com os stakeholders primários e cadeia direta 

5. Pró -
atividade 
estratégica -
inovação 

Resumo da postura: Integra sustentabilidade no DNA organizacional e fonte de 
vantagem competitiva, começa a ter impactos positivos (ecoeficácia) para maximização 
do valor sustentável 
Características-chave: 
 Sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva (inovação de valor e 

disruptiva) 
 Geração de valor sustentável 
 Integrada no DNA e em todas atividades rotineiras 
 Engajamento e colaboração com stakeholders primários e secundários 
 Ecodesign / Design for Sustainability para criar e modificar produtos e soluções com 

impactos positivos 
 Inovações de produto, processo, organizacionais e modelo de negócio 
 Paradigma de produção: berço ao berço 
 Busca da ecoeficácia (impactos positivos) 

6. Empresa 
sustentável 

Resumo da postura: Empresa integrada ao meio promovendo impactos positivos em 
todos os níveis e a sustentabilidade no setor e na sociedade 
Características-chave: 
 Foco integração da empresa aos sistemas social e ambiental agindo como um 

subsistema renovador  
 Fechamento dos ciclos de materiais que está envolvida 
 Promoção da sustentabilidade na sociedade 

 
 

 Estágio 1 – Pré-atendimento à legislação 

 Este estágio é o que apresenta maior consenso entre os autores estudados e 

compreende uma postura de rejeição e desconsideração dos aspectos sociais e 

ambientais por parte das organizações. Nele os aspectos financeiros e tecnológicos têm 

primazia, os recursos naturais são vistos como gratuitos (DUNPHY et al., 2007), a 
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organização ignora qualquer noção de sustentabilidade e desrespeita leis ambientais e 

de saúde e segurança (WILLARD, 2011), apresenta oposição às regulamentações 

ambientais e às reinvindicações de ativistas e da comunidade que são tidas como 

ameaças às suas atividades (DUNPHY et al., 2007) e nega qualquer prática e 

responsabilidade social e ambiental (ZADEK, 2007). Neste estágio inexistem atividades 

de inovação relacionada à sustentabilidade. 

 Estágio 2 – Atendimento à legislação 

 Neste estágio as organizações e suas lideranças apresentam postura reativa às 

pressões externas da sociedade e às regulações ambientais mais restritivas entendendo 

as questões sociais e ambientais como um custo da atividade que precisa ser 

administrado para minimização dos seus riscos. As organizações restringem-se ao 

atendimento estrito às legislações ambientais e sociais pertinentes assim como às 

demandas mais salientes de grupos externos como forma de minimizar os impactos 

financeiros negativos das eventuais multas e penalidades assim como impactos na 

imagem e reputação (ELKINGTON, 1999; DUNPHY et al., 2007; ZADEK, 2007; WILLARD, 

2011) e utilizam a divulgação de suas ações de sustentabilidade como uma forma de 

melhorar sua imagem e reduzir impactos negativos (ELKINGTON, 2004). 

 Em termos estruturais, as ações de sustentabilidade estão restritas a poucas 

funções organizacionais (Produção, Departamento Legal, Comunicação e Recursos 

Humanos) desenvolvidas de forma desintegrada. Neste contexto, tem-se o envolvimento 

da área de produção que passa a ser responsável pela gestão ambiental da organização 

monitorando e implementando ações para garantir que o processo produtivo atenda aos 

níveis de impactos previstos pela legislação ambiental (JABBOUR, 2007). Neste sentido 

destaca-se sobretudo o uso de tecnologias de fim de linha para controle e redução da 

poluição (emissões e efluentes) gerados pelos processos produtivos reputação 

(ELKINGTON, 1999; DUNPHY et al., 2007; ZADEK, 2007; WILLARD, 2011) e algumas 

modificações pontuais podem ocorrer nos produtos a fim de atender à legislação (OECD, 

2011).  

 Ademais, outras ações pontuais ocorrem nas áreas de Recursos Humanos, Jurídica 

e Relações Públicas / Comunicação. No primeiro caso restringem-se à implementação de 

ações específicas de atendimento à legislação de saúde e segurança enquanto no 

segundo ao monitoramento da legislação e ações legais de defesa da organização. Já a 

área de Comunicação é responsável pela estratégia de relações públicas da organização 
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que enfatiza as ações ambientais e sociais realizadas pela empresa de forma 

supervalorizada - greenwashing - como uma forma de melhorar a imagem ou minimizar 

os problemas existentes (ELKINGTON, 2004; WILLARD, 2011). 

 Estágio 3 – Excelência operacional 

 Este estágio marca o início de uma era de proatividade em relação às questões da 

sustentabilidade em que existe um crescente entendimento da alta administração que 

prevenir a poluição e outros aspectos negativos é uma estratégia mais econômica do que 

a remediação (HART, 2006). O foco organizacional da gestão dos aspectos da 

sustentabilidade volta-se para a melhoria da eficiência operacional interna com a 

redução e minimização dos impactos ambientais e desperdícios e consequente redução 

de custos, sendo, assim, a gestão dos aspectos ambientais vista como fonte de redução 

de custos (ELKINGTON, 1999; HART, 2006; DUNPHY et al., 2007; ZADEK, 2007; 

WILLARD, 2011). 

 Trata-se da busca pela ecoeficiência em que os processos produtivos são 

abordados sob a ótica da proativa da produção mais limpa. O objetivo é identificar todos 

os aspectos do processo de produção em que os impactos ambientais podem ser 

reduzidos ou eliminados. Envolve ações tanto mudanças em estruturas e procedimentos 

produtivos até otimizações de processo, uso / desenvolvimento de novas tecnologias e 

mudanças no projeto de produtos e serviços (OECD, 2011). 

 Em termos estruturais, o movimento da ecoeficiência exige um conjunto diverso de 

conceitos e metodologias para monitoramento, e auditoria ambientais e estratégias 

ambientais. Neste sentido, Sistemas de Gestão Ambiental (SGA’s) são implementados 

como um método de gestão para auxiliar as empresas na busca da produção ecoeficiente 

(OECD, 2011). Estes se constituem em sistemas de gestão com responsabilidades e 

processos para a melhoria contínua do desempenho ambiental – como ISO 14000 e o 

EMAS - nos mesmos moldes dos tradicionais sistemas de gestão da qualidade com 

planejamento, execução, mensuração e ação corretiva. Ademais, as iniciativas de 

sustentabilidade encontram-se localizadas em alguns departamentos e não 

institucionalizadas no sistema de governança da organização (HART, 2006; WILLARD, 

2011) e começa a existir um compromisso com a transparência dos resultados 

ambientais retratado pela divulgação de relatórios ambientais e/ou sociais 

(SHRIVASTAVA; HART, 1995; ELKINGTON, 1999). 
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 No que tange a inovação e sua gestão, além da inovação organizacional relacionada 

aos SGA’s, poucas alterações existem no processo de desenvolvimento de produtos 

resumindo-se a mudanças pontuais nos componentes do projeto e nos materiais 

utilizados via pressão junto aos fornecedores (BOIRAL; GENDRON, 2011). Em outras 

palavras, a empresa continua produzindo os mesmos produtos e serviços, porém de 

forma mais eficiente com aumento da lucratividade (WILLARD, 2011). 

 Estágio 4 – Proatividade estratégica - eficiência 

 Este estágio marca o início do uso dos aspectos ambientais de forma estratégica 

em que as empresas exploram proativamente aspectos ambientais e sociais como forma 

de se antecipar à concorrência (HART, 2006; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011). Existe 

entendimento pela alta administração que a sustentabilidade representa uma fonte de 

oportunidade que pode reforçar as estratégias competitivas atuais da empresa buscando 

posicioná-la como líder nestas práticas e como boa cidadã (DUNPHY et al., 2007), tendo, 

assim, um envolvimento contínuo. 

 Neste sentido, adicionalmente às oportunidades providas pela ecoeficiência dos 

processos internos do estágio anterior que podem reforçar a vantagem competitiva de 

custo da organização, novas oportunidades são identificadas com a ampliação dessas 

ações de eficiência a todo o ciclo de vida do produto e cadeia produtiva, pela melhoria da 

reputação com o diálogo com as partes afetadas diretamente pela empresa (HART, 

2006), pela inclusão de atributos verdes ou criação de novos produtos com um preço 

mais alto ou com uma qualidade inferior e a entrada em novos nichos de mercado 

(LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011). 

 Enquanto no estágio anterior o foco da ecoeficiência era a reengenharia de 

processos com a alteração de tecnologias e processos produtivos e matérias-primas, 

neste o foco amplia-se para o redesenho e criação de produtos, a revalorização de 

subprodutos e novos mercados (HOLLIDAY et al., 2002). Neste contexto, três aspectos-

chave podem ser apontados: o pensamento ou gestão do ciclo de vida dos produtos; a 

gestão verde da cadeia de suprimentos e a responsabilidade social corporativa.  

 No que tange à inovação, metodologias que enfatizam o ciclo de vida dos produtos 

são integradas aos processos de desenvolvimento promovendo o redesenho de produtos 

e seus sistemas, o desenvolvimento de novos produtos e processos com sistemas 

melhorados (SHRIVASTAVA; HART, 1995; DUNPHY et al., 2007).  
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 Estruturalmente, ocorre a integração dos aspectos da sustentabilidade nos 

principais processos de gestão (ZADEK, 2007) e no sistema de governança da 

organização porém sob a ótica da minimização do dano. 

 Estágio 5 – Proatividade estratégica - inovação 

 Este estágio é marcado pela integração efetiva da sustentabilidade no cerne dos 

negócios organizacionais como criadora de oportunidades inovadoras de vantagem 

competitiva (HART, 2006; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011). A alta administração 

entende a sustentabilidade como fonte crítica de vantagem competitiva alinhando e 

criando estratégias competitivas por meio das abordagens da sustentabilidade e 

entendendo a criação de valor sustentável como sendo a geração de benefícios à 

empresa e aos stakeholders ao mesmo tempo – valor sustentável (ZADEK, 2007; 

WILLARD, 2011). Busca de estratégias competitivas superiores com benefícios 

econômicos, sociais e ambientais para todos, empresa e stakeholders (HART, 2006; 

LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011). 

 O estágio anterior foi caracterizado por melhorias (inovações) incrementais nos 

desempenhos de produtos e processos por meio das iniciativas de ecoeficiência aplicada 

aos processos e aos produtos e a integração das necessidades dos stakeholders, as quais 

reforçam e solidificam as vantagens competitivas atuais das empresas e têm foco de 

curto prazo (HART, 2006). Por outro lado, neste estágio entende-se que as vantagens 

sustentáveis de longo prazo e desempenhos superiores são alcançadas através de 

estratégias inovadoras que geram soluções, negócios e mercados novos (HART, 2008) 

por meio de inovações de valor e disrupções (LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011) visando 

a ecoeficácia também (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). Em outras palavras, o foco 

está na busca do equilíbrio entre o desenvolvimento de melhorias incrementais e 

rupturas (HART, 2006).  

 Ademais, um aspecto importante muito enfatizado na literatura para a consecução 

das inovações características deste estágio é a colaboração e codesenvolvimento com 

stakeholders primários e secundários (MIRCHANDANI; IKERD; HART, 2006; DUNPHY et 

al., 2007; MOHRMAN; WORLEY, 2010; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011). O 

envolvimento e parceria com stakeholders é crítica tanto como forma de implementar as 

mudanças em nível de sistema ressaltadas pelo conceito de ecoeficácia quanto como 

uma fonte de inovações - identificação de oportunidades e entendimento das 

necessidades ainda não satisfeitas (HART, 2006). 
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 Estágio 6 – Empresa sustentável 

 Neste estágio, a empresa pode ser considerada sustentável uma vez que está 

completamente integrada ao meio promovendo somente impactos positivos em todos os 

níveis e a solução de problemas da sociedade como um todo (ZADEK, 2007; WILLARD, 

2011). Em outras palavras, age como um subsistema autorenovador do seu contexto 

social e ecológico (DUNPHY et al., 2007). A alta administração internaliza os valores da 

sustentabilidade direcionando a empresa para trabalhar por um mundo sustentável 

aliando o seu bem-estar com o da sociedade e do meio ambiente (DUNPHY et al., 2007; 

WILLARD, 2011). Pode-se dizer que este estágio representa a perspectiva mora da 

integração dos aspectos da sustentabilidade no contexto organizacional o qual ressalta o 

papel das empresas em resolver problemas sociais e ambientais globais como a 

mudança climática, pobreza, desigualdade social, fome, etc. Neste sentido, apresenta 

poucos aspectos diferenciadores em relação ao estágio anterior restringindo-se a 

melhorias incrementais em relação ao estágio anterior. 

 Segundo Willard (2011), o que diferencia as empresas neste nível são basicamente 

os valores, motivação e nível de engajamento com os aspectos da sustentabilidade. 

Enquanto as anteriores efetuam as mudanças da sustentabilidade como um meio de 

adquirir vantagem competitiva e sucesso, as empresas neste estágio integram a 

sustentabilidade porque é a coisa certa a fazer e como consequência, têm sucesso. Em 

outras palavras, neste estágio as empresas buscam a integração completa e atuam como 

agentes renovadores dos sistemas em que estão inseridas sob uma perspectiva 

normativa moral (SALZMANN6, et al., 2008 apud HANSEN et al., 2011). Assim, 

sustentabilidade está integrada completamente aos valores e cultura organizacional 

tornando-a uma promotora ativa dos valores da sustentabilidade e solucionadora de 

problemas sociais e ambientais ao mesmo tempo em que gera lucros (DUNPHY et al., 

2007; ZADEK, 2007; TRANSFORMATION, 2011) promovendo a criação da sociedade 

sustentável. 

 

 

 

 

                                                        
6 SALZMANN, O; STEGER, U.; IONESCU-SOMERS, A. (2008). Determinants of corporate sustainability 
management: an empirical contingency approach. In: Zeitschrift für Betribswirtschaft, J Schwalbach (ed), 
pp 1-22. Wiesbaden, Germany: Gabler. 
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3.4 Considerações Finais 
 

 

 Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados à sustentabilidade e 

à sua gestão, assim como sua evolução. Buscou-se consolidar os principais elementos de 

gestão conforme literatura vigente assim como compreender a sua evolução. Como 

conclusão verifica-se que os aspectos da sua gestão e evolução ainda não estão 

completamente consolidados dada a falta de consenso identificada em vários elementos. 

Neste sentido, ainda requerem refinamento e discussão, sobretudo a questão evolutiva 

no contexto organizacional a partir de evidências empíricas. 

 Como resultado da revisão apresentada no capítulo, tem-se o conceito de gestão da 

sustentabilidade desenvolvido e utilizado neste trabalho bem como um resumo de suas 

competências constituintes apresentadas no Quadro 7. A gestão da sustentabilidade é 

entendida neste trabalho como o “Gerenciamento dos aspectos da sustentabilidade de 

forma sistêmica e integrada ao sistema de gestão e ao processo decisório estratégico e 

operacional central da organização”. 
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Quadro 7 – Principais competências de gestão da sustentabilidade e suas características identificadas na literatura 
Compe
-tência 

Objetivo Elementos Principais características 

G
es

tã
o

 e
st

ra
té

gi
ca

  

Criar o 
direcionamento 
estratégico da 
empresa em 
relação à 
sustentabilidade 
e garantir o 
alinhamento 
organizacional 
para seu alcance 

Integração na visão de futuro, 
missão, valores 

 Internalizada nos valores organizacionais por toda organização (MICHANDANI; IKERD, 2008; MOHRMAN; 
WORLEY, 2010; DUNPHY et al, 2007; WILLARD, 2011) 

 Nova missão e propósito organizacional a partir de uma visão do sistema como um todo (DUNPHY et al., 
2007; SENGE, P. et al., 2008) orientando-a para a solução de problemas sociais e ambientais locais (nativo) 
(MOHRMAN; WORLEY; HART, 2006; DUNPHY et al., 2007) 

Integração na estratégia 
corporativa / competitiva 

 Sustentabilidade como parte integral da estratégia corporativa (MICHANDANI; IKERD, 2008, SENGE et al. , 
2008; ELKINGTON, 1999; DUNPHY et al, 2007; WILLARD, 2011; ZADEK, 2004) 

 Sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva potencial buscando posicioná-la como líder em 
práticas sustentáveis e como boa cidadã para maximizar os lucros e aumentar a atração e retenção de 
talentos (DUNPHY; WILLARD, 2011)  

 Busca de estratégias competitivas superiores com benefícios econômicos, sociais e ambientais para todos, 
empresa e stakeholders (LASZLO, 2011, HART, 2006)  

 Busca do equilíbrio entre o desenvolvimento de melhorias incrementais e rupturas (HART, 2008), estas 
decorrentes de estratégias inovadoras que geram soluções, negócios e mercados novos (HART, 2008) por 
meio de inovações de valor e disrupções (LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011)  

Alinhamento estratégico 
(políticas metas longo prazo)  

 Criação de políticas, diretrizes, prioridades e metas de sustentabilidade balanceando o curto e o longo prazo 
(MOHRMAN; WORLEY; HART, 2006; SENGE, P. M. et al., 2008) 

Comprometimento da alta 
administração 

 Compromisso oficial da alta administração (DELAI; TAKAHASHI, 2013) e engajamento da alta administração 
para tornar-se empresa sustentável (MIRCHANDANI; IKERD; SMITH; SHARICZ; ELKINGTON, 1999; 
MOHRMAN; WORLEY, 2010) 

In
te

gr
aç

ão
 

p
ro

ce
ss

o
s 

in
te

rn
o

s 

Integrar e 
gerenciar a 
sustentabilidade 
em todos os 
processos 
organizacionais 

Integração nos processos da 
cadeia interna de valor 

 Sustentabilidade integrada todos os processos organizacionais (MIRCHANDANI; IKERD; SMITH; SHARICZ; 
ELKINGTON, 1999; KLEEBE et al., 2005; SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; SENGE, P. et al., 2008; RAKE; 
GRAYSON, 2009; MOHRMAN; WORLEY, 2010; STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011; WILLARD, 2011; LASZLO; 
ZHEXEMBAYEVA, 2011; OPPEN, VAN; BRUGMAN, 2011) 

Engajamento do público 
interno 

 Programas de treinamento para a conscientização dos funcionários  (DELAI; TAKAHASHI, 2013) 

O
rg

an
iz

aç
ão

  Desenvolver 
estruturas que 
possibilitem a 
gestão 
transversal 

Estrutura de governança da 
sustentabilidade 

 Integração da sustentabilidade na tomada de decisão gerencial (DUNPHY; MIRCHANDANI; IKERD; 
ELKINGTON, 1999; SENGE, P. et al., 2008) 

 Colaboração interfuncional (DUNPHY et al., 2007; SENGE, P. et al., 2008) 
 Estruturas que favoreçam a gestão transversal da sustentabilidade (DELAI; TAKAHASHI, 2013) 

Sistema de mensuração e 
metas  

 Sistema de mensuração e metas ligadas ao sistema de recompensas da empresa (DELAI; TAKAHASHI, 2013) 

Continua...  
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Continuação... 

R
el

ac
io

n
am

en
to

s 
E

xt
er

n
o

s 
Desenvolver 
relacionamentos 
com partes 
interessadas 
para aproveitar 
oportunidades e 
melhorar 
imagem 

Partes interessadas primárias  Parcerias e redes de inovação para aproveitamento de oportunidades (para criar produtos e soluções e 
processos ambientalmente corretos) (DUNPHY; MIRCHANDANI; IKERD; ELKINGTON, 1999; MOHRMAN; 
WORLEY, 2010; LASZLO; ZHEXEMBAYEVA, 2011; SMITH, 2011)  

 Promove a participação do setor para solucionar preocupações da sociedade (ZADEK, 2004a) 
 Seleção e avaliação de fornecedores e parcerias são estabelecidas para o desenvolvimento conjunto de 

melhorias ambientais em processos e produtos (SEURING; MULLER, 2008) 
Partes interessadas 
secundárias 

 Envolver a empresa num diálogo de mão-dupla com as partes interessadas periféricas (pobres, fracos, 
analfabetos, isolados, desinteressados, divergentes) (SIMANIS; HART, 2006) 

Transparência e divulgação 
dos resultados 

 Transparência e abertura (DUNPHY et al., 2007) e divulgação externa dos resultados da sustentabilidade 
(ELKINGTON, 1999) 
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4 Inovação Sustentável: conceitos e gestão 
 

 

 Este capítulo discute os principais conceitos e características de um novo e ainda 

incipiente conceito gerado a partir da junção das duas vertentes teóricas apresentadas 

nos capítulos anteriores – a inovação sustentável. Trata-se de um novo tipo de inovação 

cujo conceito, características e forma de gestão ainda são pouco entendidos e explorados 

na literatura (ANDERSEN, 2008; BERKHOUT, 2011; BLOWFIELD et al., 2007; HALL; 

CLARK, 2003; HELLSTRÖM, 2007). Por isso, o conteúdo deste capítulo é resultado de 

uma análise sistemática da literatura em inovação sustentável, realizada de acordo com 

os passos clássicos apresentados por Cooper (2010) detalhados na seção 5.2 e discutida 

com base nos elementos conceituais da inovação tradicional. 

 

 

4.1 Inovação e sustentabilidade 
 

 

O relacionamento entre os dois conceitos base apresentados nos capítulos 

anteriores é direto e significativo e sua integração no contexto organizacional pode ser 

vista através de duas trajetórias (FEARUGE, 2009). De um lado, os desafios para o 

alcance de um mundo mais sustentável requerem mudanças significativas e abordagens 

diferentes das atuais, e sendo a inovação sinônimo de mudança e o mecanismo-chave 

para promover mudanças deliberadas e necessárias (VERLOOP, 2004), ela se constitui 

no meio de alcançar a sustentabilidade (VERLOOP, 2004a; BLOWFIELD et al., 2007; 

FERAUGE, 2009). Essa é a visão das empresas que integram a sustentabilidade como um 

dever moral ou valor (FEARUGE, 2009; BLOWFIELD;VISSER, 2007) e utilizam a inovação 

como um meio de alcançar objetivos da sustentabilidade. Por outro lado, existem 

aquelas organizações em que a sustentabilidade é vista como um fator ambiental 

externo que pode apresentar oportunidades para a organização, portanto, um 

direcionador da inovação organizacional (FEARUGE, 2009, BLOWFIELD;VISSER, 2007, 

NIDOMOLU et al, 2009). 
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4.2 Conceito de inovação sustentável 
 

 

 Embora alguns poucos autores salientem que o conceito de inovação no contexto 

da sustentabilidade já tenha sido definido (BERKHOUT, 2011), a maioria entende que se 

trata de uma área ainda recente cujos constructos teóricos ainda estão em pleno 

desenvolvimento e cujo conceito de inovação ainda não é uniforme e consensado 

(ANDERSEN, 2008; CHARTER; CLARK, 2007; HORDERN et al., 2008; KEMP, 2010; 

SCHIEDERIG et al., 2012;). Assim, vários conceitos e terminologias são encontrados na 

literatura específica como pode ser observado no Quadro 8 e nas Figuras 11 e 12. Foram 

considerados autores que propõem uma nova definição ou fizeram alguma alteração em 

relação à teoria base, aqueles que simplesmente refrasearam outros, não foram 

analisados. 
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            Figura 11 – Proporção dos conceitos identificados na literatura 
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Figura 12 - Evolução histórica do emprego dos conceitos identificados na literatura 
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   Quadro 8 – Conceitos de inovação no contexto da sustentabilidade 
Autor Conceito Descrição 

Fussler e James (1996) apud  
Shiederig et al. (2012) 

Ecoinovação Novos produtos e processos que provêm valor ao consumidor e ao negócio reduzindo 
significativamente os impactos ambientais 

Johansson e Magnusson 
(1998) 

Ecoinovação Novos produtos e serviços que provêm valor ao cliente enquanto utilizam menos recursos 
resultando em impactos ambientais reduzidos 

Rennings (2000) Ecoinovação ou inovação 
ambiental 

Processo de desenvolvimento de novas ideias, comportamentos, produtos e processos que 
contribuem para a redução dos impactos ambientais ou para alcançar determinadas metas de 
sustentabilidade ambiental por qualquer autor relevante (empresas, políticos, sindicatos, 
associações, igrejas, famílias)  

Hall e Clark (2003)  Inovação ambiental Comercialização de tecnologias, processos e produtos ambientais para reduzir os impactos 
ambientais e/ou melhorar a eficiência energética 

Hall e Vredenburg (2003) Inovação para o 
desenvolvimento sustentável 

Inovação que incorpora as pressões sociais e ambientais atuais e das futuras gerações 

Verloop (2004b) Inovação sustentável Aquela que cria as melhorias necessárias e desejadas na qualidade de vida dentro da capacidade 
dos ecossistemas do planeta. Precisa ser ambientalmente adequada, socialmente aceitável e 
economicamente viável 

Kleebe et al. (2005) Inovação direcionada pela 
sustentabilidade 

Criação de novo espaço de mercado, produto, serviço ou processo dirigido por aspectos sociais, 
ambientais ou de sustentabilidade 

Jorna (2006) Inovação sustentável Inovação sustentável é um processo contínuo de adaptação natural, social e humana criando valor 
sustentável durante o processo de inovação 

Mulgan et al. (2007) Inovação social Novas ideias que funcionam para alcançar metas sociais ou atividades inovadoras e serviços que 
são motivados por atender as necessidades sociais e que são desenvolvidas e difundidas por 
organizações cujo objetivo principal é social 

METI (2007) governo 
japonês 

Ecoinovação Um novo ramo da inovação tecno-social que foca menos na função dos produtos e mais no meio 
ambiente e nas pessoas. É um conceito que provê direção e visão para buscar as mudanças sociais 
necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável 

Kemp e Foxon (2007) Ecoinovação Produção, aplicação ou exploração de um produto, processo de produção, serviço, método de gestão 
ou modelo de negócio que é novo para a empresa ou usuário e que resulta, em seu ciclo de vida, em 
redução de risco ambiental, poluição ou outros impactos negativos do uso de recursos comparado a 
alternativas relevantes 

Charter e Clark (2007) Inovação sustentável Processo onde as considerações da sustentabilidade (ambiental, social e financeira) são integradas 
nos sistemas da empresa desde a geração da ideia através do P&D e comercialização. Aplica-se a 
novos produtos, processos e serviços, novos negócios e modelos organizacionais 

Continua… 
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Continuação… 

Bernauer et al. (2007) 
 

Inovação ambiental Qualquer inovação (produto, processo e organizacional) que tem um efeito positivo no meio 
ambiente independente desse efeito ter sido o principal objetivo da inovação 

Blowfield et al. (2007) Inovação sustentável Aplicação de soluções de negócio que permitam a geração atual atender às suas necessidades 
sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atender às suas. Criação de novos 
mercados, produtos/serviços e processos direcionados por aspectos da sustentabilidade 

Carrillo-Hermosilla et al. 
(2010) 

Ecoinovação É uma inovação que melhora o desempenho ambiental independente de haver intenção, sendo 
esta a principal distinção deste tipo de inovação 
 

Huppes et al. (2008) 
 

Ecoinovação Mudança nas atividades econômicas que melhora tanto o desempenho econômico quanto 
ambiental da sociedade, é a intersecção entre a inovação econômica e ambiental 

Hordern et al. (2008) Inovação verde Exploração ambiental e comercial de novas ideias  
Wuppertal (2009) Ecoinovação Criação de produtos, processos, serviços, sistemas e procedimentos novos e competitivos em 

preço desenvolvidos para satisfazer às necessidades humanas e prover melhor qualidade de vida 

para todos com o mínimo de consumo de recursos naturais em seu ciclo de vida por unidade 

produzida e um mínimo de emissões de substâncias tóxicas. Novo campo de atividades de 

inovação na busca da eficiência dos recursos com grandes potenciais de redução de custos dos 

materiais como também na busca de alternativas para os materiais escassos 

Hansen et al. (2009) Inovações orientadas para a 

sustentabilidade 

Com viés de mensuração do impacto – inovações que tem um impacto líquido positivo no 

estoque total de capital econômico, social e ambiental de uma empresa comparado com 

alternativas comparáveis  

Organisation For Economic 

Co-Operation And 

Development (2009) 

 

Ecoinovação Implementação de produtos, processos, métodos de marketing, estruturas organizacionais e 

arranjos institucionais novos ou significantemente novos que, com ou sem intenção, levam a 

melhorias ambientais comparadas às alternativas relevantes. Processo envolve a invenção, a 

inovação e a disseminação e inovação e ecoinovação diferenciam-se somente pelo impacto 

ambiental da última 

Pode estar relacionada com ecoeficiência (produzir mais com menos recursos naturais e 

energia), produção mais limpa (estratégia de reduzir continuamente o desperdício na fonte) e 

ecodesign (reprojeto de um produto ou processo para reduzir os impactos ambientais no ciclo de 

vida) 

Oltra et al. (2010) 

 

Inovação ambiental Podem ser definidas como inovações que consistem em processos, práticas, sistemas ou 

produtos modificados que beneficiam o meio ambiente e contribuem para a sustentabilidade 

ambiental  

Continua… 
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Continuação… 

Barbieri et al. (2010) Inovação sustentável É a introdução (produção, assimilação ou exploração) de produtos, processos produtivos, 

métodos de gestão ou negócios, novos ou significantemente melhorados para a organização e que 

traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, comparados com alternativas pertinentes 

Hautamaki (2010) Inovação sustentável 

 

Qualquer inovação que seja embasada em princípios éticos, sociais, econômicos e ambientais 

Dawson e Daniel (2010) Inovação social Inovações que objetivam contribuir para o bem-estar da sociedade e melhorar o capital social 

EIO (2011) 

 

Ecoinovação É a introdução de qualquer produto ou serviço, processo, mudança organizacional ou solução de 

marketing novo ou significantemente novo que reduza o uso de recursos naturais (incluindo 

materiais, energia, água e terra) e reduza as emissões de substâncias perigosas ao longo do ciclo 

de vida. Produtividade dos materiais em todo ciclo é a palavra-chave 

EU (2011) Ecoinovação Qualquer tipo de inovação nova para a empresa e para o mercado como novo produto, serviço, 

processo, mudança organizacional, método de marketing, e também mudanças amplas com 

implicações sistemáticas na economia e na sociedade (novos sistemas urbanos, sistemas de 

transporte, modelos de produção-consumo) – cujos benefícios ambientais possam ser 

demonstrados independente de terem objetivo explícito de melhorar o estado do ambiente 

Van Oppen e Brugman 

(2011) 

Inovação sustentável Relação sinérgica entre sustentabilidade e inovação no centro das organizações como um 

direcionador do desenvolvimento de novos negócios radicais (produtos, serviços, processos, 

sistemas e comportamentos) criando valor social, econômico e ambiental de longo prazo 

Del Río et al. (2011) Ecoinovação Inovações que reduzem os impactos ambientais das atividades de consumo e de produção 

independente da motivação para o seu desenvolvimento ser ou não ambiental 

Marchi de (2011) Inovação ambiental Processos, técnicas, práticas, sistemas e produtos novos ou modificados que evitam ou reduzem 

os impactos ambientais 
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Algumas conclusões podem ser descritas a partir da análise mais detalhada dos 

dados acima quanto ao conteúdo do conceito e ao seu uso. Quanto ao conteúdo verifica-

se que: 

 Efetivamente não existe consenso nas terminologias utilizadas. Porém pode-se 

perceber que todas as versões ambientais são utilizadas como sinônimos, o que 

diferencia é o conceito de inovação sustentável que faz referência clara aos três pilares 

da sustentabilidade em toda vez que é empregado. Em alguns casos os conceitos 

“verdes” afirmam que a dimensão social também pode ser considerada, como é o caso da 

OECD (2009). De qualquer forma, podem-se distinguir dois grupos de conceitos: aqueles 

que entendem a inovação sustentável como verde e outro como sustentável (econômico, 

social e ambiental);  

 Quanto ao conteúdo, verifica-se na maioria a questão da novidade e nos conceitos 

com foco ambiental, um direcionamento maciço para a redução dos impactos negativos 

em todo o ciclo de vida (princípios da ecoeficiência) e nenhum para o impacto positivo 

(ecoeficácia); 

 Existe consenso no objeto uma vez que a grande maioria fala de inovações de 

produto, processo, marketing ou organizacional seguindo a tipologia tradicional; 

 Alguns são traduções para o contexto da sustentabilidade do conceito do Manual 

de Oslo como os conceitos de Barbieri et al. (2010), OECD (2009), EIO (2011) e EU 

(2010); 

 Alguns poucos conceitos (3) chamam a atenção por salientarem a não 

intencionalidade do resultado, ou seja, uma inovação para ser “verde” basta ter um 

resultado verde não necessitando ter havido esse objetivo explícito. Isso implica em 

dizer que praticamente qualquer inovação pode ser verde desde que tenha um impacto 

ambiental melhor que sua predecessora; 

 Verifica-se uma incipiente preocupação com a competitividade em que produtos e 

serviços cheguem ao mercado a um preço competitivo, não com um valor superior. 

Já quanto ao uso, pode apontar os seguintes aspectos: 

 Conceito recente e ainda em desenvolvimento já que o primeiro, segundo a 

literatura, foi cunhado por Fussler e James em 1996 e 21 entre 29 estudados foram 

cunhados nos últimos 5 anos. Outra evidência é o fato de organismos supranacionais 

como a União Europeia e a OECD terem definido seus conceitos a partir de 2008 (EU) e 

2009 (OECD); 
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 Os conceitos de inovação ambiental, inovação verde, inovação sustentável e 

ecoinovação são os mais utilizados; 

 Há um aumento no uso do termo inovação sustentável e ecoinovação, este último 

muito provavelmente pela utilização mais recente pela União Europeia. 

Por fim, uma análise sistêmica destes conceitos à luz das abordagens mais recentes 

de inovação apresentadas no Capítulo 2 que entendem o processo de inovação como 

dinâmico - uma capacidade dinâmica organizacional - aponta para o oposto, para uma 

abordagem aparentemente estática. Parecem ter certa dinamicidade integrada somente 

os conceitos apresentados por Rennings (2000) - processo de desenvolvimento de novas 

ideias, comportamentos, produtos e processos que contribuem para a redução dos 

impactos ambientais ou para alcançar determinadas metas de sustentabilidade 

ambiental por qualquer autor relevante (empresas, políticos, sindicatos, associações, 

igrejas, famílias) – e Jorna (2006) - é um processo contínuo de adaptação natural, social 

e humana criando valor sustentável durante o processo de inovação. 

Assim, neste trabalho, propõe-se um novo conceito de inovação sustentável 

alinhado ao paradigma estratégico mais recente – o das capacidades dinâmicas -, uma 

vez que este é mais adequado a situações ambientais mutantes como as do contexto 

atual da sustentabilidade. O conceito utilizado será o seguinte: inovação sustentável é o 

processo contínuo de renovação das ofertas da empresa de forma sustentável. E a 

gestão da inovação sustentável neste contexto compreenderia a capacidade de 

orquestrar os elementos necessários (processuais e contextuais) para o 

desenvolvimento deste processo contínuo. 

 

 

4.3 Tipos de inovação sustentável 
 

 

Poucos estudos foram identificados que tratam da tipologia específica de inovação 

sustentável seja teórica ou empiricamente. De um modo geral estes se baseiam nas 

tipologias apresentadas no capítulo anterior. A OECD (2009) apresenta uma das poucas 

tipologias de inovação no contexto da sustentabilidade a partir dos tipos tradicionais 

apresentados pelo Manual de Oslo e de revisão teórica específica de ecoinovação que é 

ilustrada na Figura 13 e discutida na sequência.  
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  Figura 13 - Tipologia da ecoinovação  

  Fonte: Organisation for Economic Co-operation and Development (2009) 

 

Essa tipologia classifica as inovações de acordo com três dimensões, a saber: 

  Metas: são os focos da inovação: produto ou serviço, processos (procedimentos ou 

método de produção), método de marketing (estratégias de marketing, preço, 

promoção), organizações (estrutura de gestão, distribuição de responsabilidades, etc.) 

e instituições (arranjos institucionais, normas sociais e valores culturais). Os dois 

primeiros se apoiam em inovação tecnológica enquanto os demais em não-

tecnológicas; 

  Mecanismos: forma como ocorre a mudança na meta. Pode ser uma modificação 

(ajustes progressivos e pequenos), redesenho (mudanças significativas em produtos, 

processos, estruturas organizacionais, etc.); alternativas (produtos e serviços 

substitutos); e criação (projeto e introdução de produtos, processos, procedimentos, 

organizações e instituições completamente novas); 

  Impactos: são os efeitos das inovações no meio ambiente ao longo do seu ciclo de vida 

e seu grau depende do mecanismo empregado, quanto mais sistêmico maior o impacto. 

 Outros estudos apresentam ou utilizam versões diferentes das classificações 

tradicionais. Dong e Shi (2010) classificam as inovações como orientadas à prevenção da 

poluição, ao processo, ao produto e ao sistema. Já Hellström (2007), ao analisar 105 

conceitos de negócio apresentados pelos ganhadores da competição nacional de 

inovação ambiental da Noruega utiliza a classificação de inovação original de 

Schumpeter (1982): novos processos, produtos, fonte de fornecimento,  mercados e 

novas formas de organizar o negócio.  
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O Projeto de Mensuração da Ecoinovação da União Europeia (KEMP, 2011), por 

sua vez, oferece outra tipologia que abrange os mesmos níveis da proposta pela OECD, 

mas em termos diferentes. Ele as classifica em: tecnologias ambientais (tecnologias e 

processos que reduzem o impacto ambiental), inovações organizacionais para o meio 

ambiente (sistemas de gestão dos aspectos ambientais), produtos e serviços novos que 

oferecem benefícios ambientais, inovações verdes de sistema (sistemas de produção ou 

consumo alternativos que ambientalmente mais amigáveis que os atuais). 

Outro aspecto importante no contexto da tipologia de inovação sustentável é o seu 

grau de novidade – incremental ou radical – requerido. Existe certo consenso na 

literatura de que a inovação incremental não é suficiente no contexto da 

sustentabilidade e que mudanças radicais tecnológicas e não-tecnológicas são 

necessárias (BARBIERI et al., 2010; CHARTER e CLARK, 2007; HALL e VREDENBURG, 

2003; HALL, 2002; HELLSTRÖM, 2007; OECD, 2009; SANDSTRÖM e TINGSTRÖM, 2008; 

TUKKER e BUTTER, 2007), novas abordagens na forma como as empresas são 

gerenciadas e na forma como produtos e serviços são consumidos. Isso se deve à 

magnitude das melhorias nos desempenhos ambientais necessária para o alcance das 

melhorias sistêmicas esperadas, como o aquecimento global, e do pouco conhecimento 

das organizações sobre os elementos da sustentabilidade. 

 Apesar disso, a prática corrente das empresas revela uma realidade diferente – um 

foco primordial em inovação incremental restrito e limitado a melhorias técnicas. Alguns 

estudos com focos distintos corroboram esta afirmação. De acordo com a OECD (2009), 

o foco de aplicação na indústria tem sido mais relacionada à modificação e redesenho de 

produtos, processos e estruturas organizacionais do que a criação de novas soluções. Em 

outras palavras, foco incremental, o mesmo que domina a prática da inovação 

tradicional como apontado por vários autores da área de gestão da inovação como Tidd 

e Bessant (2009). 

 Também Hellström (2007) confirma essa realidade ao analisar 105 conceitos de 

negócio apresentados pelos ganhadores da competição nacional de inovação ambiental 

da Noruega. Partindo da classificação de inovação original de  Schumpeter (1982), que 

é mais detalhada que a do Manual de Oslo, ele aponta as seguintes conclusões: 

 Grau de novidade da inovação: 

o 25% são conceitos de inovações radicais e 75% incrementais; 

o 60% são conceitos de inovação de componente e 40% de arquitetura; 
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o 63% dos conceitos radicais são de arquitetura e 68% dos incrementais são 

de componente. 

 Foco ou objeto da inovação: 

o 54% novos processos de produção: focadas basicamente em “hardware” com 

mudança de componentes ou equipamentos por alternativas mais  

ambientalmente amigáveis objetivando principalmente a redução de energia 

e a geração de desperdício (aumento da ecoeficiência); 

o 30% novos produtos: melhorias em produtos existentes e novas funções 

com arquiteturas existentes; 

o 9,5% novo processo e nova fonte de fornecimento: por exemplo um 

equipamento que purifica a água e ao mesmo tempo gera biodiesel;  

o 3,8% novo produto e nova fonte de fornecimento; 

o 1,9% nova fonte de fornecimento: alteração dos materiais utilizados às vezes 

com novos processos gerando um novo componente mais ambientalmente 

amigável; 

o 0% novos mercados e novas formas de organizar o negócio. 

 Ademais, Bos-Brouwers (2010) ao estudar as atividades de inovação sustentável 

em pequenas e médias empresas do setor de borracha e plástico da Holanda identificou 

foco primordial em melhoria dos processos tecnológicos em busca da redução de custos, 

ou seja, inovação incremental. Ele identificou também que aquelas que tinham a 

sustentabilidade integrada na orientação e no processo de inovação apresentaram 

criação de valor via desenvolvimento de produtos novos para o mercado (radical) e 

cooperação com os stakeholders.  

 

 

4.4 Características e princípios da inovação sustentável 
 

 

 Algumas características da inovação sustentável foram identificadas na revisão 

sistemática. Em primeiro lugar, a inovação sustentável é complexa e multidimensional 

já que visa promover as mudanças necessárias para o alcance da sustentabilidade 

(EUROPEAN UNION, 2011). Para tanto, precisa focar em mudanças tecnológicas - 

produtos e processos - e não tecnológicas - organizacionais, valores culturais, normas 



129 
 

sociais, comportamento do consumidor e arranjos institucionais (HALL, J; 

VREDENBURG, 2003; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2009).  

 Em segundo, o desenvolvimento das inovações não técnicas em níveis mais 

elevados do sistema, ou seja, inovações no sistema, requer o envolvimento, parcerias e 

cooperação com vários stakeholders organizacionais primários (que têm relação 

transacional com a empresa) e secundários (que não têm relação transacional com a 

empresa) (HALL, 2002; HALL, J; VREDENBURG, 2003; SEEBODE et al., 2012). Ela é, 

portanto, um processo socialmente e institucionalmente integrado com vários atores. 

Uma organização sozinha não consegue desenvolver tais inovações pela limitação do 

conhecimento (HAUTAMAKI, 2010) e também pela natureza da atividade que é 

sistêmica envolvendo o fluxo em todo o ciclo de vida e cadeia de suprimentos. Ademais, 

como as inovações sustentáveis ocorrem em nível de sistema também, dependem de 

mudanças nas normas e valores onde o envolvimento dos stakeholders secundários é 

fundamental (HALL, J; VREDENBURG, 2003). Em terceiro lugar, existe um 

relacionamento forte de dependência entre elas, ou seja, à medida que se avança o nível 

da inovação, precisa-se trabalhar também as dos níveis anteriores. Por exemplo, para se 

implementar um novo modelo de negócio, precisa-se inovação de produto e processo 

para operacionalizá-la adequadamente e criar valor para a empresa (lucro). 

 Outro aspecto é o fato de a inovação sustentável requerer uma abordagem 

sistêmica e integrada das atividades produtivas da organização (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2009), do setor e da economia como 

um todo, não só de componente (HALL, J; VREDENBURG, 2003) e da empresa 

(BERKAUT, 2002). A análise deliberada de cada etapa do sistema de produção ou do 

sistema tecnológico é fundamental para identificação de oportunidades para aplicação 

de soluções ecoinovadoras em nível de sistema. O que leva a outra característica 

distintiva - a mudança em estruturas sociais e institucionais (RENNINGS, 2000) uma vez 

que os benefícios ambientais atravessam as fronteiras organizacionais e mudam normas 

sociais, valores culturais e estruturas institucionais (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2009). Assim, a inovação sustentável requer 

pensamento sistêmico e integrado (VON STAMM;TRIFILOVA, 2011) de uma visão em 

nível de sistema (do sistema maior) tanto econômica quanto ecologicamente para a 

inovação. 
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 A inovação sustentável diferencia-se também por ser influenciada por políticas ou 

regulações externas adicionalmente às tradicionais forças de mercado e tecnológicas 

(RENNINGS, 2000; HALL, J; VREDENBURG, 2003). Em outras palavras, a premissa 

tradicional de que a demanda de mercado agregada às condições internas facilitadoras e 

oportunidade explicam a atividade de inovação é limitada pois as expectativas sociais 

que estão expressas no mercado influenciam e induzem a inovação para a 

sustentabilidade (BERKAUT, 2002).  

 A caracterização do sucesso também é feita de forma diferente. Dois aspectos são 

importantes (WILLIANDER, 2006): quando é competitiva no mercado (entrega valor 

igual ou superior à inovação tradicional além dos benefícios ambientais) e é lucrativa 

para a empresa.  

 Por fim, requer uma gestão inovadora que continuamente desenvolva e teste 

novos modelos e métodos de gestão, gerencie efetivamente o processo de inovação 

descentralizado, agilidade estratégica, habilidade para compreender rapidamente as 

possibilidades abertas pela ação do ambiente (HAUTAMAKI, 2010). 

 

 

4.5 Gestão da inovação sustentável 
 

 

4.5.1 Evolução da gestão  
 

 

 Poucos estudos que discutem a evolução da inovação sustentável de alguma forma 

foram identificados na literatura (Quadro 9). Um dos modelos mais detalhados é o 

apresentado pela Organisation for Economic Co-Operation and Development (2009) que 

entende a ecoinovação como é um direcionador e meio para o desenvolvimento da 

manufatura sustentável e tem um suporte para a sua evolução. Assim, seguindo-se a 

evolução dos conceitos e práticas da manufatura sustentável proposta pela Organisation 

for Economic Co-Operation and Development (2009) expressa na Figura 14, pode-se 

identificar os vários estágios evolutivos da ecoinovação com seus diferentes focos e 

mecanismos. As ondas da figura indicam a dependência entre os diferentes conceitos de 

manufatura sustentável e mostram que no médio e longo prazo os maiores benefícios 

das inovações requerem iniciativas mais sistêmicas, realizadas através do uso de vários 
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mecanismos e metas (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2009). Á medida que se desloca para o canto superior direito, ou seja, 

quanto mais sistêmica for a mudança, maior seu impacto mas mais complexa e difícil de 

ser coordenada pois depende de mudanças tecnológicas, institucionais e em normas e 

valores sociais. 

 

 

Figura 14 – Relacionamento entre os estágios evolutivos da manufatura e a ecoinovação 

Fonte: Organisation for Economic Co-Operation and Development (2009) 

 

  Controle da poluição 

 Abordagem reativa de uso de tecnologias de controle e tratamento no final do 

processo para minimizar os impactos ambientais (reduzir contaminações da água, ar, 

solo) gerados pelo processo. Neste estágio o foco da inovação está basicamente na 

modificação do produto e do processo com a instalação das novas tecnologias “end-of-

pipe” para atender à legislação vigente. 

  Produção mais limpa 

 Abordagem proativa de prevenção da poluição que visa minimizar o consumo de 

recursos, geração de resíduos e as emissões atuando na sua causa ou fonte. Atividades 

típicas são a otimização dos processos, substituição de materiais tóxicos, novas 

tecnologias e redesenho de produto. Portanto, nesta etapa tem-se uma intensificação das 

atividades de inovação com foco tecnológico - modificação de processos e redesenho de 

produtos. 

  Ecoeficiência 

 Neste estágio as empresas começam a identificar que a abordagem proativa tem 

impacto positivo na lucratividade uma vez que aumentar a produtividade dos recursos 
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utilizados impacta diretamente em seus custos operacionais, adicionalmente, pode 

alavancar as suas estratégias competitivas via diferenciação de produto ou liderança de 

custo. Nesse estágio os sistemas de gestão ambiental tiveram um papel importante como 

forma de gerenciar os processos para o alcance da produção ecoeficiente. Assim, nesta 

etapa tem-se o uso de ecodesign em produtos e processos e a ampliação dos focos da 

inovação incluindo também inovações organizacionais (como os próprios sistemas de 

gestão ambiental, gestão sustentável da cadeia de suprimentos) via produtos, serviços, 

processos e métodos organizacionais alternativos. 

  Pensamento do ciclo de vida 

 Marca a ampliação da análise dos impactos ambientais das atividades de produção 

mais limpa e ecoeficiência para todo o ciclo de vida do produto, desde a extração das 

matérias primas até o seu descarte final (berço ao túmulo) via o Life Cycle Analysis 

(Análise do ciclo de vida). Nessa etapa verificam-se adicionalmente inovações 

organizacionais decorrentes dessa ideia de responsabilidade ampliada da empresa como 

a gestão verde da cadeia de suprimentos e gestão da responsabilidade social (incluindo a 

divulgação dos relatórios de sustentabilidade). 

  Nova revolução industrial 

 Além desses esforços de aumento da produtividade dos recursos, para fazer frente 

aos desafios da sustentabilidade global, novas ideias e conceitos são necessários, uma 

nova revolução industrial que concilie a sustentabilidade social e ambiental. Nesse 

contexto, surgem alguns conceitos que buscam melhoria do desempenho via redução do 

fluxo de materiais de uma forma mais sistêmica e integrada como o Sistema Produto 

Serviço (SPS) ou Product Service System (PSS), a produção de ciclo fechado e a ecologia 

industrial. O PSS é a substituição do modelo tradicional de venda de produto físico pela 

venda de sua utilidade e funcionalidade, em outras palavras, o fornecedor mantém a 

propriedade do bem físico e vende somente o serviço por ele prestado. Ex.: o aluguel de 

copiadoras do Xerox, os sistemas de compartilhamento de carros ou bicicletas, etc.  

 Já o sistema de produção de circuito fechado diferencia-se do pensamento de ciclo 

de vida por fechar o ciclo de materiais (berço ao berço) mudando o processo de 

produção de linear para circular.  

 Por fim, a ecologia industrial é a aplicação do conceito de circuito fechado entre 

setores e a sociedade como um todo, ou seja, para além dos limites da empresa e sua 

cadeia imediata. Pode-se dizer que é o sistema do sistema que engloba vários sistemas 
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de produção de circuito fechado conectando-os via fluxos de materiais. Neste estágio 

mais avançado, novos desafios são lançados para o processo de inovação e seu papel é 

ainda mais importante. O patamar de inovação desloca-se para um foco de inovação de 

sistema mudando os padrões e consumo e produção via novos arranjos institucionais e 

modelos de negócio e considerando todo o “ciclo de inovação” na forma como os 

produtos são projetados, produzidos, usados, reusados e reciclados. 

Nestes a inovação de produto e processo é primordial pois em arranjos do tipo PSS 

muitas vezes os produtos precisam ter um nível de qualidade mais elevado para 

permanecerem em funcionamento mais tempo e terem menos manutenção. Da mesma 

forma quando se fala em ciclo fechado de produção precisa-se que os produtos e seus 

componentes sejam projetados e produzidos de tal forma a facilitar o seu reuso (por 

usuários secundários) ou desmonte para posterior retorno ao ciclo de materiais. Por fim, 

a ecologia industrial requer adicionalmente ao circuito fechado o envolvimento dos 

stakeholders de várias áreas e o desenvolvimento de parcerias cooperativas inteligentes, 

ou seja, inovação institucional. 

 A análise dos modelos identificados na literatura apresentados no Quadro 9 revela 

algumas conclusões importantes. De um modo geral, todos apresentam em comum o 

foco na análise da integração das questões ambientais no processo de desenvolvimento 

de produto, evoluindo de integração pontual por meio de pequenas melhorias 

incrementais até a integração da estratégia de produto e negócio. Neste último estágio, 

alguns consideram o desenvolvimento de produtos alinhados às necessidades do 

sistema mais amplo – a sociedade. É perceptível também que estes modelos pouco 

abordam outros elementos importantes da gestão da inovação como relacionamentos 

externos, gestão estratégia, contexto organizacional e estrutura de inovação. 
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Quadro 9 – Modelos de evolução da inovação sustentável identificados na literatura 
Autor Foco Estágios 

Stevels (2007) Integração dos aspectos ambientais no 
processo de desenvolvimento de 
produto 

 Melhoria incremental do produto 
 Redesenho dos produtos atuais 
 Novo conceito para atender a mesma 

funcionalidade 
 Novo conceito considerando sua 

adequação à sociedade sustentável 
Alakeson e 
Sherwin 
(2004) 

Integração dos aspectos ambientais no 
processo de desenvolvimento de 
produto 

 Aspecto único 
 Ad hoc 
 Ferramentas de sustentabilidade 
 Estratégia 

Charter, 
Martin; Clark 
(2007) 

Integração dos aspectos ambientais no 
processo de desenvolvimento de 
produto 

 Ignorância 
 Iniciante 
 Projeto piloto de P&D 
 Integração técnica 
 Semi-integração 
 Integração total 
 Estratégia verde 

Organisation 
for Economic 
Co-Operation 
and 
Development 
(2009) 

Ecoinovação a partir do conceito de 
manufatura sustentável 

 Controle da poluição 
 Produção mais limpa 
 Ecoeficiência 
 Pensamento do ciclo de vida 
 Nova revolução industrial 

Pigosso (2012) Maturidade da integração das práticas 
de ecodesign no processo de 
desenvolvimento de produtos e 
processos correlatos, considerando 
também seu alinhamento estratégico 

 Nível 1 - Ignorado 
 Nível 2 - Pontual 
 Nível 3 – Projeto piloto 
 Nível 4 – Incorporado sistematicamente 

no processo 
 Nível 5 – Incorporado na estratégia de 

produto e negócio 
Charter e Chick 
(1997) 

Integração dos aspectos ambientais no 
processo de desenvolvimento de 
produto 

 Reparo dos produtos atuais 
 Redesenho do produto 
 Redesenho com base no ciclo de vida 
 Repensar produto e soluções 

Leitner et al. 
(2010) 

Integração dos aspectos ambientais no 
processo de desenvolvimento de 
produto 

 Melhoria incremental 
 Redesenho do produto 
 Produtos alternativos baseados na 

análise do ciclo de vida 
 Projeto para a sociedade sustentável 

 

  

4.5.2 Elementos da gestão da inovação sustentável 
 

 

 A primeira questão que a gestão da inovação sustentável suscita é se as teorias 

tradicionais são aplicáveis ou se novas e diferentes são necessárias assim expressa por 

Seebode e Bessant (2011): “diante da mudança radical da sustentabilidade, o que 

precisamos fazer mais, menos ou diferente na forma como gerenciamos a inovação?” Em 

princípio, sob a ótica empresarial do seu objetivo são aplicáveis uma vez que a meta é a 
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mesma: criar mudanças viáveis. Assim, vários autores deduziram que a teoria 

tradicional de gestão da inovação pode ser útil e válida para a sustentável (JOHANSSON; 

MAGNUSSON, 1998; MAGNUSSON; BERGGREN, 2001; FOSTER; GREEN, 2002; 

WILLIANDER, 2006; HORDERN et al., 2008). No entanto, poucos identificaram os 

conceitos relevantes ou tentaram aplicá-los em trabalhos empíricos (HORDERN et al., 

2008) e alguns afirmam que as técnicas de inovação atuais não são suficientes para 

alcançar a inovação sustentável e que novos modelos de inovação são necessários. 

 A gestão tem sido considerada pela literatura especializada como um fator crítico 

para o sucesso da inovação (HORDERN et al., 2008; TIDD; BESSANT, 2009). E 

analogamente tem um papel fundamental no caso da inovação sustentável (RENNINGS, 

2000; HORDERN et al., 2008). Apesar de sua importância ter crescido na prática e na 

academia (BARBIERI et al., 2010; SCHIEDERIG et al., 2012), a literatura sobre a gestão 

da inovação no contexto da sustentabilidade está ainda em fase inicial e é ainda pouco 

entendida (HALL, J; VREDENBURG, 2003; KLEEBE et al., 2005; ANDERSEN, 2008; 

HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012). As contribuições teóricas têm sido 

desenvolvidas principalmente pelas disciplinas de engenharia com foco em soluções 

sustentáveis e pouca discussão existe na área de gestão da inovação (SCHIEDERIG et al., 

2012) e com foco restrito e específico de análise (BERNAUER et al., 2006, 2007; 

ANDERSEN, 2008). 

 Neste contexto, existe uma necessidade urgente de investigar os vários campos de 

conhecimento da inovação sustentável e de sua gestão (HORDERN et al., 2008). 

Melhorar o seu entendimento em suas diferentes dimensões, mecanismos de feedback e 

inter-relações (RENNINGS, 2000) e o entendimento do porquê e como as empresas tem 

abordado a gestão estratégica da inovação verde (HORDERN et al., 2008).  

Assim, esta seção tem por objetivo apresentar o estado da arte em gestão da 

inovação sustentável desenvolvido a partir da análise sistemática da literatura corrente 

cuja metodologia é apresentada no Capítulo 5. Primeiramente são apresentados um 

resumo quantitativo e qualitativo da análise sistemática - Figura 15 e Quadro 10 - e em 

seguida seus principais pontos. 
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Figura 15 – Artigos acadêmicos identificados sobre Gestão da Inovação Sustentável 
Obs.: Os dados de 2012 referem-se aos artigos publicados até março 

 
  Quadro 10 – Temas abordados pelos artigos acadêmicos identificados sobre 

Gestão da Inovação Sustentável 
FOCO SUB-FOCO QTD 

Processo 

Ferramentas 26 
Processo De Desenvolvimento 18 
Mensuração 10 
Aprendizagem / Conhecimento 5 
Geral 2 
Fator De Sucesso 1 
Integração Projetos 1 
Busca 1 
Determinantes 1 
Gestão De Projetos 1 
Mudança 1 
Total  67 

Relacionamentos 

Networks 10 
Stakeholders 9 
Usuário / Consumidor 6 
Cadeia De Valor 5 
Geral 2 
Ecologia Industrial 1 
Universidade-Empresa 1 
Total  34 

 Estrutura 

Pessoas 3 
Estruturas 1 
Gestão Da Informação 1 
Champions 1 
Atenção 1 
Total  7 

Empresa Inovadora 
Visão E Liderança 4 
Cultura 1 
Total  5 

Estratégia 
Vantagem Competitiva 7 
Estratégia De Inovação 4 
Total  11 

Outros   7 
Total 131 

  

Artigos acadêmicos identificados sobre Gestão da Inovação no 
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 A análise das Figura 15 e do Quadro 10 demonstra que a gestão da inovação 

sustentável ainda é um campo incipiente, como a própria literatura aponta, e que 

começou a tomar mais impulso a partir de 2006. Apesar de recente, verifica-se que em 

termos de conteúdo é relativamente ampla uma vez que cobre a maioria dos temas de 

gestão da inovação. Porém, existe um foco maior na parte operacional (processo, 

implementação e relacionamentos) e bem menor no contexto organizacional sobretudo 

estratégia. Ademais, não foram identificados modelos de gestão propriamente ditos nem 

de evolução do seu uso. 

 

 

4.5.2.1 Conceito e características 
 

 

 O conceito de gestão segundo Hordern et al. (2008) é a capacidade organizacional 

de alavancar recursos e competências internos e externos para direcionar, gerar, 

explorar e experimentar com novas fontes de valor e desenvolvê-las em ofertas 

comercialmente viáveis e desejáveis.   

 Quanto às suas principais características diferenciadas (HORDERN et al., 2008) 

salienta ser mais complexa e difícil pois se trata de uma reorientação radical para as 

pessoas, empresas, indústrias e o mundo como um todo. É uma operação complexa que 

requer conhecimento, participação e interação com um número grande de atores, 

comunicação, colaboração e construção de uma base de conhecimentos úteis. Ademais, 

por ser um tipo de inovação influenciado também por regulação requer que a empresa 

considere as ameaças e oportunidades desta questão também juntamente com as de 

mercado (HALL, J; VREDENBURG, 2003). 

 Além disso, como a inovação sustentável é mais radical e, portanto, mais incerta e 

arriscada, o tempo de seu desenvolvimento é mais curto e o acesso ao capital de risco é 

raro (HÖRTE; HALILA, 2008). Assim, é um processo que deve permear toda a 

organização em termos de pessoas, atividades, mecanismos de coordenação e 

procedimentos já que a inovação sustentável é um padrão de aprendizagem solução de 

problema social (JORNA, 2006). 

 Um resumo das características diferenciais da gestão da inovação sustentável 

compilado dos vários artigos analisados é apresentado no Quadro 11 abaixo. As 
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características estão classificadas de acordo com as dimensões da gestão da inovação 

apresentadas no Capítulo 2. 

 
 
 

4.6 Considerações Finais 
 

 

 A análise dos artigos identificados neste capítulo demonstra que a inovação 

sustentável e a sua gestão são assuntos ainda em fase embrionária e em evolução, 

conforme a própria literatura pesquisada aponta. A quantidade de termos e conceitos 

distintos utilizados para conceituar a inovação sustentável e o número reduzidos de 

trabalhos corroboram essa afirmação. Ademais, pode-se dizer que em se tratando de 

gestão da inovação sustentável, as evidências mostram que as teorias tradicionais são 

aplicáveis mas que ainda existe um campo amplo para sua aplicação nos seus mais 

diversos aspectos. 

 Em termos evolutivos, poucos estudos foram identificados na literatura e sua 

totalidade enfatiza a integração das questões ambientais no processo de 

desenvolvimento de produto. Em outras palavras, apresentam maior ênfase na 

integração na parte operacional da competência de processo. Nenhum apresenta foco de 

análise nas competências contextuais de gestão ou mesmo na parte estratégica do 

processo. 

Por fim, como resultado deste capítulo tem-se também a definição do conceito de 

inovação sustentável e gestão da inovação sustentável utilizados como base neste 

trabalho. Estes conceitos são os seguintes: 

 Inovação sustentável: é o processo contínuo de renovação das ofertas 

organizacionais de forma sustentável 

 Gestão da inovação sustentável: a capacidade organizacional de orquestrar os 

elementos necessários (competências processuais e contextuais) para o 

desenvolvimento da inovação sustentável. 
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Quadro 11 – Características das competências de gestão da inovação sustentável identificadas na literatura 
Compe-

tência 
Principais macroprocessos Principais características 

C
ri

aç
ão

 d
a 

v
is

ão
 d

e 

fu
tu

ro
 d

e 
p

ro
d

u
to

s 

/ 
n

eg
ó

ci
o

s 
e 

co
m

p
et

ên
ci

as
 

Visão compartilhada de futuro (cenários prospectivos)  

Monitorar sinais e tendências de mudanças e 

oportunidades incrementais e radicais 

 Busca em locais diferentes do tradicional alguns sinais/pressões relacionados aos aspectos 

ambientais e sociais se originam em fontes diferentes daquelas que as empresas 

normalmente escaneiam por oportunidades de inovação (FOSTER; GREEN, 2000; 

BERKHOUT, 2011; SEEBODE et al., 2012) 

 Existência de um processo claro de busca, seleção e implementação, ou seja, um roadmap 

para o futuro (SEEBODE et al., 2012) 

F
o

rm
u

la
çã

o
 

d
a 

es
tr

at
ég

ia
 Definir o posicionamento produto / negócios  Integrar a sustentabilidade na estratégia de negócio (KLEEBE et al., 2005; WILLIANDER, 

2006; CHARTER, M; CLARK, 2007; SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; RAKE; GRAYSON, 

2009) 

Identificar as competências necessárias e definição da 

estratégia para obtê-las  

 

A
li

n
h

am
en

-

to
 

es
tr

at
ég

ic
o

 Planejar o portfólio de projetos de inovação e de 

competências  

 Alocar recursos com maior nível de incerteza (SEEBODE et al., 2012) 

Monitorar e controlar os projetos de inovação e de 

competências  

 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 d

a 

in
o

v
aç

ão
 

Desenvolver a inovação e projetos   Integrar com atores diferentes do processo de desenvolvimento de novos produtos 

(MAGNUSSON et al., 2009; OPPEN, VAN; BRUGMAN, 2011) 

 Integrar o uso do ecodesgin como um processo formal de desenvolvimento (SANDSTRÖM; 

TINGSTRÖM, 2008) 

 Integrar os aspectos de sustentabilidade em todo processo de inovação (FICHTER; 

HELLSTRÖM, 2007; RAKE; GRAYSON, 2009) 

 Integração do ecodesign nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento HELLSTRÖM, 

2007; MAGNUSSON et al., 2009) 

 Alto nível de experimentação (MAGNUSSON et al., 2009) 

Continua... 
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Continuação... 

R
el

ac
io

n
am

en
to

s 
ex

te
rn

o
s 

Vínculos com clientes, fornecedores, concorrentes e 

outras fontes externas – cadeia de valor atual 

 Envolvimento direto com o consumidor/usuário potencial - quanto mais radical e sistêmica a 

mudança, mais importante (SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; ENKEL et al., 2011) 

 Envolvimento dos stakeholders primários e secundários (HALL, JEREMY; VREDENBURG, 

2003; HORDERN et al., 2008; SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; ESTY; WINSTON, 2009; 

RAKE; GRAYSON, 2009; MAGNUSSON et al., 2009; STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011) 

 Colaboração orientada ao problema que envolve aprendizagem e ação conjunta construindo 

conhecimentos contextuais (KLEEF; ROOME, 2007) 

 Inovação aberta (WILLIANDER, 2006; STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011) 

 Integração e codesenvolvimento com a comunidade (SIMANIS; HART, 2009) 

Vínculos fracos com novas redes de valor  Parcerias com stakeholders secundários (KLEEBE et al., 2005) 

O
rg

an
i-

za
çã

o
 Organização e governança da inovação  

E
m

p
re

sa
 in

o
v

ad
o

ra
 

Liderança e identidade organizacional  Estabelecimento de uma missão corporativa para o desenvolvimento sustentável (FICHTER) 

 Visão clara e valores englobando a inovação e a sustentabilidade (KLEEBE et al., 2005; RAKE; 

GRAYSON, 2009)  

 Comprometimento da alta administração com a sustentabilidade (KLEEF; ROOME, 2007; 

SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; RAKE; GRAYSON, 2009; ENKEL et al., 2011) 

 Liderança visionária e inspiradora (OPPEN, VAN; BRUGMAN, 2011; STAMM, VON; 

TRIFILOVA, 2011) 

 Criar uma cultura que apoie inovação e sustentabilidade e aberta à mudança (FICHTER; 

KLEEBE et al., 2005; OPPEN, VAN; BRUGMAN, 2011) 

Treinamento, metas recompensa  Metas sustentabilidade (SANDSTRÖM; TINGSTRÖM, 2008; OPPEN, VAN; BRUGMAN, 2011) 

Gestão do conhecimento  Gestão do conhecimento – compartilhamento, integração e geração do conhecimento 

(WILLIANDER, 2006) 
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5 Método de Pesquisa 
 

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos do desenvolvimento da 

pesquisa. Primeiramente, descreve-se o tipo de pesquisa e na sequência as etapas de seu 

desenvolvimento juntamente com as técnicas e fontes de dados utilizados. 

As pesquisas podem ser classificadas conforme sua natureza em três grandes 

grupos: exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 1999; YIN, 2005). As exploratórias 

buscam desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias com vistas à formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, 

proporcionar uma visão geral do fato e são utilizadas quando o tema escolhido é pouco 

explorado dificultando a formulação e operacionalização precisa de hipóteses (GIL, 

1999; YIN, 2005). As descritivas, por sua vez, objetivam descrever as características de 

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáreis 

(GIL, 1999; YIN, 2005). E por fim, as explicativas têm como objetivo identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, ou seja, as relações 

causa-efeito (GIL, 1999; YIN, 2005). 

Diante destas classificações, entende-se que esta pesquisa é qualitativa de cunho 

descritivo uma vez que busca caracterizar o fenômeno da evolução da gestão da 

inovação sustentável ao tentar responder à questão de como as empresas evoluem em 

gestão da inovação sustentável identificando os estágios que passam e suas principais 

características. Seu desenvolvimento envolveu diferentes técnicas e estratégias 

qualitativas distribuídas em diversas fases como sumarizado na Figura 16 e detalhado 

na sequência. 
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 Figura 16 - Fases da pesquisa, suas principais técnicas e resultados 

 

 

5.1 Identificar os principais conceitos, características e elementos da 
gestão da inovação e sua evolução 

 

 

 Nesta etapa foram identificados os principais conceitos, características e modelos 

de gestão da inovação e suas competências constitutivas, bem como modelos sobre sua 

evolução a partir da revisão da literatura acadêmica (artigos, teses e dissertações) e 

profissional (artigos, documentos e relatórios). Desta revisão foram identificados 10 

modelos de gestão que foram comparados em termos dos seus elementos de gestão 

abordados (Quadro 2, p. 54) e sumarizados em cinco grandes dimensões de 

competências (Figura 4, p. 55): gestão estratégica da inovação, desenvolvimento da 

inovação, organização da inovação, empresa inovadora e relacionamentos externos. 

Estas formaram as dimensões do modelo teórico de gestão da inovação utilizado para a 

coleta e análise de dados dos casos desta pesquisa. Esse modelo está detalhado no 

Capítulo 2, e resumido no Quadro 5, p. 88, juntamente com os modelos de evolução 

identificados na literatura e resumidos no Quadro 4, p. 86 daquele mesmo capítulo. 
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5.2 Sistematizar teoricamente os conceitos, características e processos da 
gestão da sustentabilidade e de sua evolução 
 

 

Esta etapa identificou os principais conceitos e princípios da sustentabilidade, 

elementos da gestão da sustentabilidade e seus modelos evolutivos a partir da revisão 

da literatura acadêmica (artigos, teses e dissertações) e profissional (artigos, 

documentos e relatórios). O seu resultado principal foi a definição das dimensões da 

gestão da sustentabilidade e suas características, a partir da sumarização da literatura 

pesquisada, utilizadas na identificação da evolução da gestão da sustentabilidade nas 

empresas. Foram identificadas quatro dimensões – gestão estratégica, integração na 

cadeia de valor, relacionamento externo e organização – cujos detalhes, conceitos e 

características estão resumidos no Capítulo 3 Quadro 7, p. 117 e Figura 10, p. 104. 

 

 

5.3 Sistematizar teoricamente os conceitos, princípios e elementos da 
gestão da inovação sustentável e de sua evolução 

 

 

 Esta etapa objetivou identificar o estado da arte dos conceitos e princípios de 

inovação sustentável bem como os elementos e características da sua gestão e evolução. 

Por se tratar de uma área ainda incipiente, e com o objetivo de garantir uma maior 

cobertura do estado da arte, a sistematização foi realizada com o uso da técnica 

qualitativa da revisão sistemática da literatura acadêmica (artigos, teses e dissertações) 

e profissional (artigos, documentos e relatórios publicados por entidades e praticantes 

de reconhecido conhecimento do assunto). Para tanto, seguiu-se a metodologia proposta 

por Cooper (2010) conforme abaixo, cujos resultados são apresentados no Capítulo 4: 

1. Definição do problema 

 O objetivo principal da pesquisa foi identificar o estado da arte em inovação 

sustentável incluindo sua gestão. Para tanto, com base na literatura tradicional de gestão 

da inovação, foram definidas algumas questões-foco para a busca: O que é inovação 

sustentável? Quais são seus tipos e características? Como se diferencia da inovação 

tradicional? O que é gestão da inovação sustentável? Quais são seus elementos, 
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características e princípios? Como se diferencia da tradicional? Quais os modelos de 

gestão e de evolução? 

2. Busca da literatura 

 Esta etapa engloba a escolha das fontes de busca e a forma de fazê-lo (COOPER, 

2010). Dado o grau de novidade do assunto, optou-se por buscar em bases acadêmicas e 

não-acadêmicas em língua inglesa e portuguesa. As bases acadêmicas escolhidas foram 

Scopus, Science Direct e ProQuest por serem as mais amplas. Ademais, testes específicos 

feitos em outras bases como Web of Science e Ebsco demonstraram retornar resultados 

muito semelhantes aos das três selecionadas. Nelas as buscas foram realizadas no 

conteúdo do título e/ou palavras-chave e/ou abstract com o seguinte conjunto de 

strings, definido a partir de pesquisa exploratória anterior e ajustado com a inclusão de 

palavras-chave adicionais de acordo com os resultados da pesquisa: eco-innovation, 

sustainable innovation, green innovation, ecological innovation, environmental innovation, 

sustainab* AND driven innovation, environment* AND driven innovation, sustainable 

development AND innovation, innovation for sustainability, innovation for sustainable 

development, sustainability-led innovation, sustainability innovation e sustainability-

oriented innovation. Já a busca nas bases acadêmicas em língua portuguesa foi realizada 

via Google Acadêmico com as mesmas palavras-chave em português. 

 Ademais, realizou-se busca em bases não acadêmicas por meio do buscador Google 

e da base Social Science Research Network (SSRN). No caso do Google, buscaram-se as 

palavras-chave anteriores e analisaram-se as 100 primeiras páginas de resultados de 

cada palavra e também aquelas palavras-chave acrescentadas de “management” para 

filtrar a busca com foco em gestão. No caso do SSRN, foram buscadas todas as palavras-

chave iniciais e analisados todos os resultados.  

 Como resultado final destas buscas, 3.183 documentos foram identificados assim 

distribuídos: 1.175 nas bases acadêmicas, 1.200 no Google.com, 648 no Google 

Acadêmico Brasil e 160 no SSRN. 

3. Seleção dos estudos e extração dos dados 

 A seleção foi realizada através da leitura do título, das palavras-chave e do abstract 

dos artigos acadêmicos e da descrição das páginas google, identificando 

relacionamentos com as perguntas de pesquisa definidas na etapa 1 e também artigos 

com foco no nível organizacional. Dos 318 artigos selecionados foram extraídas todas as 
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informações definidas na etapa 1 mais algumas questões adicionais que compuseram a 

análise apresentada no Capítulo 4. 

4. Análise dos resultados e interpretação 

 Os dados coletados foram consolidados e são apresentados no Capítulo 4. Como 

principal resultado teve-se a identificação das dimensões das competências de gestão da 

inovação sustentável e suas características específicas alinhadas às dimensões da gestão 

da inovação identificadas no Capítulo 2. Embora esta literatura específica apresente 

poucos detalhes, foi possível identificar que as mesmas dimensões estão presentes nas 

duas, mas que existem algumas características específicas da gestão da inovação 

sustentável, sumarizadas no Quadro 11, p. 139 do Capítulo 4. Ademais, foi possível 

identificar a existência de poucos estudos evolutivos em inovação sustentável, os quais 

apresentam foco predominante no processo de inovação. 

 

 

5.4 Identificar o histórico evolutivo da gestão da inovação, da 
sustentabilidade e da inovação sustentável e suas características em 
empresas industriais 

 

 

 Esta é a primeira etapa da parte empírica da pesquisa que resultou na identificação 

dos estágios evolutivos em gestão da inovação, gestão da sustentabilidade e gestão da 

inovação sustentável, e suas competências, de cada empresa individualmente. Ela foi 

desenvolvida utilizando-se o método do estudo longitudinal de casos múltiplos. Esta 

estratégia foi embasada nos pressupostos do método do estudo de caso (EISENHARDT, 

1989; YIN, 2005; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007) e de estudos longitudinais 

(PETTIGREW, 1990; SALDANA, 2003). Na sequência são apresentados o método 

escolhido, suas etapas e as técnicas empregadas no desenvolvimento desta fase. 

 

 

5.4.1 O método do estudo de caso longitudinal 
 

 

 O método do estudo de caso foi considerado a melhor estratégia metodológica para 

o desenvolvimento empírico da pesquisa devido à natureza de sua questão central e 
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também pela novidade do seu tema-foco. Segundo Yin (2005), o estudo de caso é 

considerado adequado para questões de pesquisa do tipo como ou por quê e quando o 

foco da pesquisa são fenômenos contemporâneos sobre os quais o pesquisador não tem 

controle, que são os casos dessa pesquisa. Ademais, esta estratégia é adequada a novas 

áreas de estudo uma vez que produz nova teoria indutivamente a partir de ricas 

descrições empíricas baseadas em várias fontes de dados que, posteriormente, podem 

ser testadas dedutivamente (EISENHARDT, 1989; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). O 

ponto central de seu desenvolvimento é a lógica da replicação em que cada caso é 

considerado como um experimento distinto resultando, normalmente, em uma teoria 

que é nova, testável, relevante e válida empiricamente (EISENHARDT, 1989; 

EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). 

 O viés longitudinal foi utilizado tendo em vista o objetivo da pesquisa ser 

identificar os estágios evolutivos, que logicamente, está relacionado com o estudo da 

mudança ao longo do tempo. E os estudos longitudinais são adequados para explorar a 

dimensão temporal da experiência, como processos, dinâmicas, mudança, continuidade 

e transições (PETTIGREW, 1990). Em outras palavras, estudos longitudinais podem ser 

entendidos como aqueles que investigam e interpretam a mudança ao longo do tempo e 

seu processo em contextos sociais (PETTIGREW, 1990). Este mesmo autor propõe 

quatro etapas para o desenvolvimento deste tipo de estudo (PETTIGREW, 1990): 

 Cronologia analítica de cada caso: nesta etapa identifica-se a evolução histórica e 

narra-se as mudanças de cada caso estudado de acordo com as categorias analíticas 

teóricas pré-definidas; 

 Diagnóstico de cada caso: identifica-se o padrão evolutivo histórico e a situação atual 

da empresa; 

 Caso teórico: interpreta-se o padrão evolutivo e compara-se com a literatura vigente; 

 Análise de caso cruzado: identifica-se os padrões entre casos e compara-se os 

resultados com a literatura. 

 Por fim, antes de apresentar os passos empregados no desenvolvimento da parte 

empírica, importante salientar três aspectos relacionados à qualidade dos estudos de 

caso: validade do constructo, validade externa e confiabilidade. Nesta pesquisa buscou-

se empregar alguns instrumentos para garanti-las conforme abaixo: 

 Validade do constructo: diz respeito ao estabelecimento de medidas operacionais 

corretas para os conceitos em estudo, ou seja, garantir que o que está sendo coletado 
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reflete corretamente os conceitos-foco. Para tanto, fez-se uso de fontes múltiplas de 

evidências a fim de aproveitar as vantagens de cada tipo de fonte (EISENHARDT, 

1989; PETTIGREW, 1990; YIN, 2005) reforçando a qualidade dos dados coletados. 

Neste sentido, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, documentos oficiais 

públicos e relatórios históricos das empresas estudadas; 

 Confiabilidade: demonstrar que as atividades do estudo de caso podem ser repetidas 

apresentando os mesmos resultados. Para tanto, elaborou-se um protocolo de estudo 

(YIN, 2005) de caso na fase de planejamento da pesquisa a fim de delinear todos os 

seus procedimentos antes do início da coleta (apresentado no Apêndice A); 

 Validade externa: estabelecer o domínio teórico ao qual as descobertas de um estudo 

podem ser comparadas e generalizadas. Para tanto, foram identificados os modelos 

teóricos de cada dimensão compreendendo as suas competências e características 

por meio de pesquisa bibliográfica (conforme apresentado nas etapas anteriores). 

 O desenvolvimento desta parte seguiu vários passos, embasados nestas duas 

vertentes da literatura, que são explicados na sequência. 

 

 

5.4.2 Unidade de análise e seleção dos casos 
 

 

 A unidade de análise do estudo de caso foi a empresa como um todo e foram 

selecionadas três empresas para fazer parte do estudo. Utilizou-se a estratégia de 

seleção pela amostragem teórica, pela qual um caso é selecionado pela sua relevância 

teórica ou potencial de contribuição ao estudo em questão (EISENHARDT, 1989; YIN, 

2005). Neste sentido, foram selecionadas empresas que estão, teoricamente, em estágio 

avançado em gestão da inovação sustentável. Porém, como não existem indicadores 

deste tipo de inovação no país, foram selecionadas empresas reconhecidas como líderes 

em sustentabilidade nacionalmente e/ou como empresas inovadoras. Para identificar as 

líderes em sustentabilidade utilizou-se a Carteira do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo entre 2006 e 2012, as empresas 

selecionadas no Guia Exame de Sustentabilidade entre 2007 e 2012 e aquelas que 

possuíam no mínimo 5 anos de histórico em relatórios de sustentabilidade. Já para a 

inovação, identificou-se as ganhadoras do Prêmio Finep de Grande Empresa entre 2005 
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e 2012 na categoria inovação e as ganhadoras do Prêmio Best Innovator da consultoria 

AT Kearney entre 2009 e 2012. 

 A partir deste levantamento individual, os dados foram cruzados e um conjunto de 

17 empresas atenderam os requisitos propostos. Destas, foram selecionadas aquelas que 

os pesquisadores tinham acesso mais amplo e facilitado para a realização do estudo de 

caso. Assim, as empresas selecionadas estão relacionadas no Quadro 12. 

 

 

5.4.3 Dimensões de análise e instrumentos de coleta de dados 
 

 

 As dimensões ou categorias de análise utilizadas para o desenvolvimento dos 

estudos de caso foram as discutidas nos Capítulos 2 a 4 de revisão da literatura: gestão 

da inovação – Quadro 2, p. 54; gestão da sustentabilidade – Quadro 7, p. 117; e gestão da 

inovação sustentável – Quadro 11, p. 139. 

 Para a coleta de dados foram utilizadas duas técnicas: a entrevista semiestruturada 

e documentos oficiais públicos e relatórios históricos. A entrevista semiestruturada foi 

escolhida tendo em vista permitir maior flexibilidade e oportunidade de 

aprofundamento no assunto junto ao entrevistado. Foram realizadas duas entrevistas 

por empresa, uma com cada representante da área de inovação e da área de 

sustentabilidade. Como apoio à entrevista, utilizou-se um roteiro semiestruturado 

(Apêndices A e B) que foi enviado previamente ao entrevistado para que este se 

familiarizasse com o assunto. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas 

integralmente para garantir a qualidade da interpretação e análise. Ademais às 

entrevistas, por ser um estudo com perfil longitudinal, foram utilizados relatórios 

históricos e documentos de acordo com a disponibilidade histórica das empresas 

pesquisadas.  As fontes de dados e suas características temporais estão sumarizadas no 

Quadro 12. 
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Quadro 12 – Empresas pesquisadas e suas fontes de dados e períodos 

Empresa Setor Entrevistado 
Período da 
entrevista 

Documentos Período 

Caso A  
Multinacional 
baseada em ciência e 
tecnologia 
Líder em vários 
segmentos 

 Um entrevistado da área 
de inovação (nível de 
diretoria) 

 Um entrevistado da área 
de sustentabilidade 
(especialista) 

Novembro/13 
a Abril/14 

 Relatórios anuais corporativo apresentados à 
Bolsa de Valores de Nova York (16) 

 Relatório de sustentabilidade unidade 
brasileira (5) 

 Relatório de sustentabilidade corporativo (5) 
 Relatórios ambientais ou sociais corporativos 

(4) 
 Apresentações institucionais (7) 
 Catálogo de produtos 
 Políticas e procedimentos organizacionais de 

todas as áreas (inúmeros) 
 Página web da empresa 

 1998 a 2013 
 
 2010 a 2014 

 
 2011 a 2014 
 2003 a 2008 

Caso B Multinacional do 
setor químico e 
petroquímico 
Líder no mercado  

 Dois entrevistados da área 
de inovação (nível de 
diretoria e assistente) 

 Um entrevistado da área 
de sustentabilidade (nível 
de diretoria) 

 Relatórios anuais corporativo (11) 
 Relatório de sustentabilidade corporativo (4) 

– a partir de 2010 integrado no Relatório 
Anual 

 Apresentações institucionais (3) 
 Catálogo de produtos 
 Políticas e procedimentos organizacionais 
 Página web da empresa 

 2002 a 2013 
 2006 a 2009 
 

Caso C Multinacional do 
setor de 
eletrodomésticos 
Líder mundial  

 Dois entrevistados da área 
de inovação (especialista) 

 Um entrevistado da área 
de sustentabilidade (nível 
gerência) 

 Relatórios anuais corporativo (11) 
 Relatório de sustentabilidade corporativo (6)  
 Relatório de sustentabilidade unidade 

brasileira (5)  
 Alguns documentos corporativos (código de 

ética) 
 Catálogo de produtos 
 Página web da empresa 

 2002 a 2013 
 2008 a 2013 
 2007 a 2013 
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5.4.4 Coleta e tratamento dos dados 
 

 

 Uma vez tendo coletado todos os documentos históricos e transcrito todas as 

entrevistas, passou-se para a coleta e tratamento dos dados efetivamente para 

preparar a análise. Neste sentido, utilizou-se o seguinte procedimento: 

 Codificação dos textos: efetuou-se a leitura dos documentos de cada caso 

codificando os seus parágrafos de acordo com as dimensões da teoria, suas 

competências e anos, segundo o proposto pela técnica da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2007). Por exemplo: para a categoria gestão da inovação, classificou-

se um determinado trecho como pertencente à competência de gestão 

estratégica e nesta, referente ao elemento visão de futuro; 

 Agrupamento dos textos nas categorias de análise: após a codificação, realizou-

se o agrupamento dos trechos de textos por categorias com o auxílio de 

software de análise qualitativa de conteúdo. 

 

 

5.4.5 Identificação dos padrões evolutivos de cada empresa 
 

 

 A partir dos textos agrupados na fase anterior, passou-se para a sua análise e 

construção das trajetórias de cada caso em cada dimensão. Para tanto, utilizou-se 

como base o método proposto por Pettigrew (1990) conforme abaixo: 

 Construção da cronologia analítica: a partir dos trechos agrupados, foram 

identificados, em cada dimensão, os eventos históricos cada dimensão/ 

competência / subcompetência em cada ano, que foram agrupados nos quadros 

cronológicos apresentados nos Apêndices D a L; 

 Caso diagnóstico: a partir dos dados da cronologia, procedeu-se à descrição da 

situação atual de cada caso/ dimensão / competência com o objetivo de 

entender profundamente a realidade de cada empresa - “tornar-se o mais 

familiar possível com o caso” (EISENHARDT, 1989). E, posteriormente, criou-se 

a sequência de estágios evolutivos para cada dimensão de cada empresa por 

meio da identificação dos principais marcos de mudança ocorridos na sua 

história. Para tanto, utilizou-se as perguntas propostas por Saldana (2003): o 
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que aparece / emerge; o que aumenta; o que diminui / desaparece; o que é 

cumulativo; o que falta.  

 Os resultados desta etapa estão descritos nos Capítulo 6 e 7.  

 

 

5.5 Identificar o padrão evolutivo convergente e suas características 
entre as empresas estudadas 
 

 

 A partir da descrição da situação atual e dos estágios evolutivos individuais 

identificados na etapa anterior, realizou-se a análise cruzada dos dados a fim de 

identificar o padrão evolutivo convergente entre os casos estudados, conforme 

proposto por Eisenhardt (1989) e Yin (2004). Segundo estes autores, a análise 

cruzada melhora a probabilidade de a teoria estar mais próxima à realidade e ser 

mais confiável. Para tanto, os estágios evolutivos de cada caso em cada dimensão, 

identificados na etapa anterior, foram comparados entre si primeiramente em 

nível macro da dimensão (foco de ação) e, posteriormente, em nível das suas 

competências individuais. Considerou-se como parte do padrão evolutivo 

convergente aqueles elementos que apareceram em pelo menos dois casos. Essa 

escolha foi embasada na lógica da replicação literal, proposta por Eisenhardt 

(1989), segundo a qual quanto maior o número de casos que confirmam um 

relacionamento, mais robusto é o padrão decorrente. Porém, os casos 

idiossincráticos são também identificados, pois podem prover oportunidades de 

extensão e refinamento da teoria em pesquisas futuras. 
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6 Descritivo e análise individual dos casos 
 

 

 Este capítulo apresenta primeiramente a descrição da situação atual dos 

sistemas de gestão da inovação, de gestão da sustentabilidade e da inovação 

sustentável e, posteriormente, os principais marcos evolutivos identificados nos 

seus elementos em cada caso. As descrições apresentadas englobam os elementos 

dos modelos conceituais de cada dimensão apresentados nos capítulos de revisão 

bibliográfica correspondentes. 

 

 

6.1 Caso A 
 

 

O Caso A é uma empresa multinacional americana de capital aberto, baseada 

em ciência e tecnologia fundada em 1902 e considerada uma das mais 

diversificadas do mundo. Em 2013 teve um faturamento global de US$ 31 bilhões 

com seus 55.000 produtos criados a partir de 46 plataformas tecnológicas únicas e 

vendidos a consumidores finais e empresas em mais de 200 países  (CASO A, 

2014a). No mesmo período contava com mais de 89.500 funcionários de tempo 

integral e/ou parcial em suas operações espalhadas em mais de 70 países (CASO A, 

2014a).  

Atua em cinco grandes segmentos de negócios distintos (CASO A, 2014b):  

 Consumo: compreende produtos de limpeza doméstica, organização para 

escritórios e manutenção e limpeza predial; 

 Eletrônicos e energia: compreende soluções para os mercados de eletrônicos e 

elétrico como fontes de energia, dispositivos eletrônicos de alto desempenho e 

redes de comunicação; 

 Saúde: linha de soluções para profissionais da saúde como produtos de cuidado 

oral e médico, administração de medicamentos e sistemas de informação de 

saúde; 

 Industrial: compreende uma linha de produtos para uma ampla variedade de 

indústrias como fitas, abrasivos, adesivos, materiais especiais e sistemas de 

filtragem; 



154 
 

 
 

 Segurança e gráficos: equipamentos de proteção individual, produtos de 

segurança e soluções de monitoramento além de soluções gráficas. 

No Brasil a empresa opera em regime de capital fechado desde 1946 com os 

mesmos grupos de negócio em 6 unidades fabris. Em 2013 obteve um faturamento 

de R$ 3,3 bilhões e empregava cerca de 4,3 mil funcionários (CASO A, 2014b). 

 

 

6.1.1 Gestão da Inovação 
 

 

6.1.1.1 Gestão Estratégica da Inovação 
 

 

 As principais evidências coletadas relativas à gestão estratégica da inovação 

foram as seguintes. 

 Visão de futuro de produtos / negócios e competências 

 Em termos de visão de futuro, verifica-se que a inovação é um elemento 

central da cultura da empresa e também de sua visão de longo prazo, como 

demonstram a sua visão e valores organizacionais apresentados no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Visão e valores organizacionais 2014 
Visão Valores 

Tecnologia impulsionando cada empresa 
Produtos melhorando cada lar 
Inovações facilitando a vida de cada pessoa 

Agir com honestidade e integridade inflexíveis 
em tudo o que fazemos 
Satisfazer nossos clientes com tecnologias 
inovadoras e qualidade superior, valor e serviço 
Oferecer retorno atraente aos investidores por 
meio de crescimento sustentável e global 
Respeitar o ambiente físico e social no mundo 
todo 
Desenvolver e reconhecer a diversidade de 
talentos, iniciativas e a liderança de nossos 
funcionários 
Conquistar a admiração de todos os envolvidos 
com a empresa em todo o mundo 

Fonte: Adaptado de Caso A (2014a, 2014b) 

 

 De acordo com a empresa, essa visão captura a sua essência - tecnologia, 

produtos e inovação – e descreve o que ela faz para seus clientes todos os dias e 

sua capacidade de alcançar cada economia, casa e vida no mundo (CASO A, 2014a): 
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The vision captures the essence of Case A: technology, products and 
innovation. It describes what we do for our customers every day: advance, 
enhance and improve. And it sets a stretch goal for all of us: We have the 
capability to reach every company, every home and every life all around 
the world. ….. Starting with technology and culminating with the 
improvement of every life on the planet, we are committed to driving a 
growing business while supporting the personal growth of everyone on the 
planet. 

  

 Esses elementos também delimitam o conceito ou escopo de inovação para a 

empresa. Assim, o ato de inovar seria a criação de novos produtos, processos e 

modelos de negócio que sejam comercialmente viáveis e provejam retorno a todos 

(CASO A, 2014b, entrevistado inovação). Conforme o entrevistado da área de 

inovação, faz parte da cultura, desde os primórdios da inovação, entendê-la como o 

novo que gera sucesso e retorno, não o novo pelo novo simplesmente: “Desde o 

início, .. não é aquela coisa romântica, poética ... [vamos ver] se vai dar retorno 

financeiro”. E que esta não é um acidente, mas um produto de um trabalho 

contínuo que depende de metodologia robusta e objetiva, processos, disciplina na 

execução, ferramentas, pessoas motivadas e ambiente colaborativo que suportem a 

combinação de tecnologia e criatividade para satisfazer as necessidades dos 

clientes (CASO A, 2011a;material institucional). 

 Formulação da estratégia produtos / negócios e competências 

 Alinhada a esta visão e valores, a empresa apresenta seis principais 

estratégias corporativas para o alcance do crescimento financeiro proposto para o 

horizonte de 2017, sendo a principal delas a inovação (CASO A, 2014a) - Investir 

em inovação: revigorar as oportunidades dos mercados atuais e focar nas 

megatendências emergentes – também mostrado na Figura 17. 

  

 

   Figura 17 – Fontes de crescimento 2013-2018 
   Fonte: Caso A (2014) 
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 Identifica-se, portanto, a inovação de novos produtos como o grande 

direcionador ou estratégia do crescimento da empresa para os próximos anos. 

Segundo o entrevistado da área de inovação, o crescimento a partir de novos 

produtos sempre foi o motor da empresa e incentivo para os negócios. “Trata-se de 

uma das iniciativas mais importantes para o crescimento orgânico da companhia” 

(CASO A, 2011a). 

 Dada a relevância da inovação de produtos, a empresa também estabelece o 

que entende por este conceito. Um novo produto é aquele que foi lançado nos 

últimos 5 anos e esteja classificado em uma das seguintes classes de inovação 

(CASO A, 2011a, 2014b; entrevistado inovação): 

 3 - Modificação de produto já existente para mercado em que já está inserido. É 

uma melhoria incremental, um rejuvenescimento de portfólio do produto; 

 4 - Modificação de produto para mercado adjacente, ou seja, mesmo produto 

praticamente mas para aplicações novas; 

 5 - Novo produto para um mercado novo. É a inovação radical. 

 A partir deste entendimento, as evidências demonstram que o foco vigente da 

estratégia de inovação corporativa da empresa seria alavancar as classes 4 e 5, 

embora não desprezando a classe 3, tendo em vista serem as que apresentam 

maiores possibilidade de lucro. As seguintes passagens corroboram este 

entendimento:  

Nunca vamos abandonar os produtos de classe 3. No entanto, as classes 4 
e 5 são nossos maiores focos devido às possibilidades de maiores 
margens de retorno (CASO A, 2014b).  
 
Nos últimos anos é que estrategicamente a companhia está buscando 
estruturar essa inovação que a gente chama de classes 4 e 5. Que é o 
mesmo produto mas novas aplicações, novos mercados ou 
absolutamente novo produto, novo mercado (classe 5). ... Para isso ... 
aumentou de uma forma estratégica para que as próprias subsidiárias ... 
também alavanquem esse tipo de inovação de maior margem, de maior 
valor agregado. [no Brasil] reformulou-se o laboratório... dobrou-se o 
número de pessoas ... juntou-as num único prédio adequado ... trouxe ... 
equipamento, planta-piloto para fazer experiências ... impressora 3D ... 
laboratório acústico... (entrevistado inovação). 
 

 Com o intuito de alavancar e direcionar os esforços de inovação e avaliar o 

quanto está sendo efetivamente inovadora a empresa criou, em 2002, um 

indicador chave de inovação que é o NPVI (New Product Vitality Index ou Índice de 

Vitalidade de Novos Produtos) (CASO A, 2014b, material institucional). Ele mede a 



157 
 

 
 

proporção das vendas totais da empresa advinda de produtos das classes 3 a 5 

lançados nos últimos 5 anos.  

 Ademais, para alavancar as inovações de classe 4 e 5 e alcançar a meta de 

global de 40% de NPVI em 2017, lançou em 2012 o Programa Invest in Innovation 

(I3). O seu principal foco é promover a inovação de forma descentralizada nas 

subsidiárias aumentando o investimento em pesquisa e desenvolvimento (de 5,6% 

das vendas em 2013 para 6% em 2017) principalmente com a criação de 

laboratórios e centros de tecnologias espalhados pelo mundo e a criação de novas 

plataformas radicais para novos mercados. Nas palavras da empresa: 

… to focus on organic growth through prioritized investments in new-to-
the world platform development areas aimed at new markets ... The vast 
majority of Invest in Innovation funding is aimed at new product platforms 

and applications with significant sustainability advantages (CASO A, 
2014a, p.58).  
 
We continue to invest in R&D and increased investment focused on long-
term disruptive technologies aimed at opportunities with significant 
growth potential. Twenty-six new product platforms aimed at accessing 
new markets were funded in 2013, several of which are expected to be 

introduced to the market in 2014 (CASO A, 2014a, p. 56). 

  

 Estes são os grandes direcionadores estratégicos globais. Porém, em termos 

de estratégia e posicionamento específico dos negócios para o longo prazo e 

também da forma de alcance das competências necessárias para o posicionamento 

definido, estes são definidos de forma descentralizada por cada unidade de 

negócio. Segundo o entrevistado da área de inovação, o planejamento estratégico é 

feito por meio de um processo formalizado e com o auxílio de uma ferramenta 

eletrônica e é muito antigo. Cada área elabora seu planejamento com suas metas de 

longo prazo, estratégias de crescimento (market share, penetração, crescimento 

orgânico...) e principais projetos para alcançá-las. Assim, num processo bottom-up 

cada área apresenta a seu superior os seus resultados atuais, suas metas de longo 

prazo e suas estratégias de crescimento que vão sendo negociadas e consensadas 

nestes níveis até o mais consolidado. 

 Nesse contexto, verifica-se que inexiste um processo formalizado que 

estabeleça como cada unidade deve fazer sua análise estratégica e definir a sua 

estratégia e metas. Com isso, uma área pode adotar uma estratégia mais 

incremental enquanto outra busca mudanças mais radicais, “abre mais o seu frame 

of reference ... como ele busca a ideia: se faz pesquisa etnográfica ou observação ... 



158 
 

 
 

não está padronizado” (entrevistado inovação). Assim, as estratégias dependem do 

nível de maturidade e conhecimento de cada negócio e do seu contexto de atuação. 

 Porém, existe, segundo o entrevistado, um reforço e discurso contínuo de 

estar perto do cliente, de observar a necessidade, de observar a concorrência e um 

esforço da área de Marketing Corporativo na capacitação das áreas para melhorar 

sua leitura do mercado, das tendências, dos concorrentes. 

 Alinhamento estratégico 

 O alinhamento dos projetos estratégicos de inovação com os 

direcionamentos estratégicos corporativos e da unidade de negócios ocorre 

conforme descrito no processo bottom-up de planejamento estratégico. Ademais, 

cada projeto inserido no processo de desenvolvimento de produto precisa, 

necessariamente, demonstrar o seu alinhamento com as metas da unidade de 

negócio definidas em seu planejamento estratégico. 

   

 

6.1.1.2 Desenvolvimento da inovação 
 

 

 O processo de inovação da empresa apresenta duas partes (Figura 18) - o 

processo de introdução de novas tecnologias (NTI) e o processo de 

desenvolvimento de novos produtos (NPI) (CASO A, 2010). Ambos são 

formalizados com procedimentos e funcionam com o apoio de um sistema web 

onde cada proponente necessita cadastrar o seu projeto e seguir os seus passos. 

Ademais, seguem a lógica do processo stage-gate onde ao fim de cada estágio 

existe um ponto de análise e aprovação da sua passagem para o próximo estágio. 

 

 
Figura 18 – Etapas dos processos de NTI e NPI e seu inter-relacionamento 
Fonte: Pires (2011) 
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 O NTI é o processo de desenvolvimento de tecnologias que possam servir 

como base para a geração de novos produtos (CASO A, 2014b). Ele é de 

responsabilidade da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento corporativa da matriz 

e das unidades. É o processo responsável pelo desenvolvimento das plataformas 

tecnológicas que são o “motor da inovação da empresa” (CASO A, 2014a, p.58), que 

em 2013 eram 46 de adesivos e abrasivos à fibras óticas, imagem e gestão de luz 

(CASO A, 2014a). É composto por três etapas: uma exploratória de novas ideias e 

possibilidades tecnológicas, outra de experimentação e escolha e uma terceira de 

preparação para uso em algum produto interno ou externo. A cada etapa existem 

portões de avaliação e priorização.  

 O NPI, por sua vez, é um processo global padronizado e formal que busca 

agilizar o lançamento de um novos produtos no mercado e aumentar o impacto 

nos clientes (CASO A, 2010). Ele envolve sete estágios entre os quais se tem os 

portões de tomada de decisão direcionados por perguntas específicas a serem 

respondidas. À medida que o projeto passa pelos estágios, é refinado e as 

responsabilidades alteradas. Os seus estágios são os seguintes (material 

institucional): 

 Ideia: várias são as fontes de ideias de novos projetos tanto de fontes 

tecnológicas quanto de fontes de mercado. Podem advir de novas tecnologias 

(NTI), de uma necessidade identificada junto a um cliente ou segmento 

específico, de benchmark de outra área no exterior, de discussões de corredor, 

tech forum, de uma oportunidade de mercado, etc. “Muitas vezes, essa 

necessidade é descoberta pela equipe de Serviços Técnicos, que não apenas 

encontra novas ideias, como posteriormente valida no mercado os produtos 

decorrentes” (CASO A, 2014b). A responsabilidade pela inserção do projeto é 

da área de marketing que preenche um conjunto de campos no sistema 

incluindo informações sobre alinhamento estratégico do projeto às metas e 

estratégias do negócio/empresa, o tamanho do mercado, a tendência do 

mercado (crescimento, estabilização e suas taxas), enfim, identificar o potencial 

de mercado para esse novo produto ou serviço; 

 Conceito: a ideia inicial é refinada e transformada num conceito de produto por 

meio da identificação dos requisitos dos clientes e sua tradução em conceito de 

produto; 
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 Viabilidade: nesta etapa o novo conceito é avaliado em termos de sua 

viabilidade técnica e econômica e validação dos requisitos com os clientes; 

 Desenvolvimento: compreende o desenvolvimento em si da solução com base 

nos requisitos e parâmetros aprovados na etapa anterior; 

 Scale-up: nesta etapa é desenvolvido o processo produtivo buscando-se sua 

otimização dentro das premissas do Seis Sigma; 

 Lançamento: consiste no lançamento e gerenciamento de suas metas 

financeiras de primeiro ano; 

 Pós-lançamento: objetiva gerenciar a cadeia de valor para o máximo de retorno 

ao longo de seu ciclo de vida. 

 A formalização desse processo ocorreu em 2000 por meio da criação dos 

procedimentos e de uma ferramenta eletrônica mundial onde todos os projetos de 

desenvolvimento da empresa precisam, necessariamente, ser cadastrados e seguir 

o passo-a-passo sendo “proibido alguém trabalhar num projeto que não esteja 

formalizado” (entrevistado inovação). Essa ferramenta também serve para 

acompanhamento do andamento de todos os projetos da empresa de uma forma 

global, por negócio, por área geográfica, por localidade e por estágio do processo. 

Com isso é possível acompanhar os valores dos projetos que estão no pipeline 

versus a meta de inovação da empresa - a quantidade de ideias no armazém de 

ideias, quanto projetos estão em fase de vencimento – ou seja, “um raio X para 

frente quando vencem e para trás quanto está prevendo entrar” (entrevistado 

inovação). Tem servido também como ferramenta de benchmark pois é possível 

visualizar em qualquer lugar da empresa todas as informações de um dado projeto. 

Segundo o entrevistado da área de inovação: 

 
Muitas vezes áreas que precisam melhorar o índice ... mas têm pouca 
estrutura ainda, pouca gente, [ela] acessa o sistema ... vê na sua área o 
que os outros estão fazendo ... olha o projeto, o que é, para que serve, 
quanto é... [é o] low hanging fruit. E a partir daí desse ambiente de 
colaboração se pergunta, investiga, contata as pessoas ... mais fácil que 
começar do zero. 
 

 O NPI e o NTI representam apenas a parte formalizada do processo. O 

processo criativo em si ocorre nas interações entre os membros da empresa e 

entre estes e os clientes e mercados (entrevistado inovação). E de forma contínua 

(CASO A, 2014b). Neste sentido, várias ferramentas e sistemas ajudam a promover, 
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gerenciar e acelerar esse processo como os comitês técnicos, a ideação coletiva, a 

interação com o cliente e ideias advindas processos e fóruns de discussão (CASO A, 

2011b). 

 

 

6.1.1.3 Organização da Inovação 
 

 

 A organização de inovação na empresa, ou a sua comunidade técnica como é 

conhecida, é organizada sob uma estrutura matricial. Ela apresenta duas 

estruturas ou comunidades distintas com objetivos peculiares: o P&D Corporativo 

e o P&D local (entrevistado inovação). O primeiro (Figura 19), também conhecido 

como Laboratório Corporativo, é uma estrutura completamente separada do 

negócio que tem como objetivo estudar propriedades e desenvolver linhas de 

pesquisa mais puras com foco no longo prazo, sem a relação com qualquer negócio 

ou pressão de resultado de curto prazo (entrevistado inovação). É ela que gera o 

conhecimento novo e as novas plataformas tecnológicas da empresa que alimenta 

os desenvolvimentos de produtos e soluções das unidades de negócio da empresa 

(entrevistado inovação). Essa estrutura é dividida entre o Laboratório Corporativo 

da Matriz nos EUA e os Laboratórios Corporativos Locais das unidades 

estabelecidas nos diversos países e todos respondem ao CTO (Chief Technology 

Officer). A maior parte desta estrutura encontra-se na matriz, as locais são 

menores. Por exemplo, em 2013 a matriz possuía uma comunidade de mais de 2 

mil pesquisadores enquanto o corporativo no Brasil era composto por somente 5 

pesquisadores (entrevistado inovação). 
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 Figura 19 – Estrutura hierárquica da comunidade técnica corporativa (2013) 

 Fonte: Adaptado de Entrevistado Inovação 

 
 A comunidade técnica local, por sua vez, encontra-se completamente focada 

na busca de resultados de curto prazo dos negócios. Sua estrutura divide-se em 

dois grupos - P&D e Serviço Técnico – que embora estejam hierarquicamente 

subordinados à Diretoria de P&D Local (Figura 20) trabalham dedicados a 

unidades de negócios específicas (entrevistado inovação). Os P&Ds específicos dos 

negócios são representados pelos cientistas e pesquisadores que desenvolvem 

efetivamente os projetos de produtos que recebem priorizado do negócio ao qual 

estão ligados. O seu papel é assim descrito pelo entrevistado da área de inovação: 

 
Por exemplo ... [o P&D do negócio] de fitas de empacotamento .... recebe 
um projeto para desenvolver .... uma fita reciclável, que aguente 
temperaturas elevadas ou para aquela indústria que usa a fita desse jeito 
..... [vai buscar e desenvolver] os tipos de adesivos para usar naquela fita, 
ou substâncias diferentes. .... Enfim, ele vai desenvolver mesmo. 
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 Figura 20 – Estrutura hierárquica da comunidade técnica corporativa (2013) 

 Fonte: Adaptado de Entrevistado Inovação 

 

Já o Serviço Técnico é composto por engenheiros de aplicação formados em 

engenharia de materiais que têm como atribuição o treinamento dos vendedores e 

o acompanhamento da aplicação e uso do produto no processo do cliente, solução 

de problemas e a identificação de oportunidades de melhoria do produto. Ademais 

“eles também participam do processo de desenvolvimento ... são uma voz 

importante neste processo” (entrevistado inovação). 

 Centros de Pesquisa e Desenvolvimento 

 Em termos de estrutura física, as unidades da empresa possuem os chamados 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento compostos pelo Centro Técnico para 

Clientes (CTCs), Laboratórios de P&D e Plantas Piloto (CASO A, 2014b). Os CTCs 

são compostos por vários laboratórios de serviços técnicos, especializados em 

certas tecnologias, para atendimento e colaboração com clientes, treinamento de 

clientes, vendedores e das áreas de negócios e desenvolvimentos e testes internos 
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e de clientes. Nesse sentido, essa estrutura é considerada vital para a inovação da 

empresa tanto por promover o teste prático da aplicação quanto pela possibilidade 

de envolvimento e colaboração com os clientes alavancando novos negócios 

conforme demonstrado nas passagens abaixo: 

 
O CTC (Centro Técnico para Clientes) é fundamental para a estratégia de 
inovação. Por meio de testes práticos, a equipe do centro contribui para 
o desenvolvimento de novos itens para o portfólio. ... O CTC é uma forma 
de envolver o cliente, de dar a ele a oportunidade de estar ao lado da 
empresa e, de forma colaborativa, buscarem juntos, por meio de 

pesquisa e testes práticos, soluções para suas necessidades (CASO A, 
2011a, p.17). 

  
 Já os laboratórios são os locais de desenvolvimento propriamente dito e as 

plantas piloto as instalações para teste dos processos produtivos dos produtos em 

desenvolvimento. 

 Estruturas de interação para inovação 

 O Tech Forum ou Fórum Técnico é uma parte central da organização da 

inovação da empresa para a interação técnica entre todos os membros das suas 

comunidades técnicas no mundo (CASO A, 2002, 2013). É uma rede global de mais 

de 11 mil membros para o compartilhamento de conhecimento e de melhores 

práticas que constrói a plataforma de conhecimento tecnológico da empresa e 

compartilha ideias e conhecimentos para criar soluções ao clientes (CASO A, 2013).  

 Segundo o Caso A (2002), um dos grandes segredos da sua inovação é 

justamente o contínuo compartilhamento de ideias e discussões entre as pessoas 

nos mais diversos locais como em seus departamentos, no café, no corredor, nos 

laboratórios (entrevistado inovação). E um dos grandes incentivadores e 

iniciadores dessa cultura é o Tech Forum que começou em 1951 com apenas 17 

pessoas com o objetivo de promover o compartilhamento de ideias, discussão e 

pesquisa entre os membros da comunidade técnica ao mesmo tempo em que educa 

tecnicamente os funcionários (CASO A, 2002). Ele possui vários mecanismos de 

compartilhamento de conhecimento entre seus membros: 

 Capítulos técnicos e comitês 

 Capítulos são subgrupos de discussão do Tech Forum com encontros 

periódicos autogeridos pela equipe técnica sobre um determinado assunto (CASO 

A, 2013). A sua criação é espontânea “[o técnico] pega quem está interessado em 

falar sobre o assunto, cria um grupo, que é liderado por um voluntário ... que é um 
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técnico, um cientista qualquer” (entrevistado inovação) e cada capítulo possui um 

líder voluntário que faz a coordenação e organização dos momentos de discussão, 

organiza palestras externas e fomenta a discussão. Caso não existam voluntários 

para liderar a discussão, o gerente técnico designa alguém a fim de manter a 

discussão ativa (entrevistado inovação).  Ainda segundo o entrevistado, no Brasil 

também existem reuniões semanais desses capítulos embora muitas vezes o 

quórum não seja tão elevado, elas são realizadas sistematicamente toda semana. 

 Em 2012 existiam mais de 40 capítulos em funcionamento no mundo e 8 no 

Brasil (entrevistado inovação). Um dos capítulos corporativos formais é o de 

Química Verde e Produtos Sustentáveis que objetiva comunicar as ideias e práticas 

de química verde através dos negócios e grupos funcionais da empresa para 

promover o uso de materiais menos perigosos, o desenvolvimento de produtos e 

processo com menores impactos, considerar a seleção de matérias-primas 

renováveis e conservar e reduzir o consumo de recursos da empresa e de seus 

clientes (CASO A, 2013). 

 Embora seja uma ferramenta da comunidade técnica, os capítulos estão 

abertos para a participação de interessados de todas as áreas da empresa. Por 

exemplo, no caso acima do capítulo de Química Verde, participam membros da 

área de P&D, responsabilidade de produtos, sustentabilidade e marketing (CASO A, 

2013). 

 Eventos de participação obrigatória de toda a comunidade 

 Além dos capítulos, existem eventos periódicos em que toda a comunidade 

técnica tem que obrigatoriamente participar (entrevistado inovação). 

 Rede social 

 A comunidade técnica também possui uma rede social própria para a sua 

comunicação e discussão de assuntos que, da mesma forma que os capítulos, 

possui voluntários que fomentam as discussões (entrevistado inovação). 

 Equipes de projetos 

 As equipes de projetos de desenvolvimento são multifuncionais envolvendo 

pessoas das mais diversas áreas que variam ao longo do processo conforme a sua 

necessidade. Normalmente participam: vendas, laboratório / P&D, marketing, 

produção, serviço técnico, controle da qualidade, jurídico, toxicologia, análise e 

ciência ambiental, sistemas eletrônicos e mecânicos, EHS, transporte, higiene 
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industrial, segurança, energia, ergonomia, medicina ocupacional e operações 

ambientais (entrevistado sustentabilidade). 

 Estruturas ambidestras 

 Como pode ser visualizado na descrição da estrutura organizacional da área 

técnica, a empresa possui estruturas ambidestras com equipes específicas e 

separadas: o Laboratório Corporativo (na matriz e nas unidades) que objetiva 

estudar propriedades e desenvolver linhas de pesquisa mais puras com foco no 

longo prazo, sem a relação com qualquer negócio ou pressão de resultado de curto 

prazo; e a comunidade técnica local, que está ligada aos negócios e tem foco na 

busca de resultados de curto prazo. 

  
 
6.1.1.4 Empresa inovadora 
 
 

 Neste aspecto visualiza-se a organicidade da inovação decorrente de uma 

cultura desenvolvida ao longo de vários anos de valorização do novo e de criação 

de um ambiente propício ao seu florescimento. A seguir são apresentadas as 

principais características dessa competência identificadas na empresa. 

 Liderança e identidade organizacional 

 A inovação apresenta-se completamente integrada aos valores, à visão de 

futuro e à cultura da empresa sendo a base de sua estratégia de crescimento, 

conforme já apresentado na subseção gestão estratégica.  

 Metas e recompensa  

 O reconhecimento e a meritocracia é outro aspecto recorrente nos 

comentários dos entrevistados e dos materiais consultados. Em primeiro lugar, 

todos os funcionários da empresa são avaliados quanto à sua capacidade de inovar 

visando ao crescimento da empresa, existem metas de remuneração variáveis 

atreladas ao desempenho sobre as metas de inovação (NPVI) e reconhecimentos 

específicos para os empreendedores diante de toda a organização (CASO A, 2011a). 

Um exemplo deste tipo de reconhecimento é o Carlton Award que premia os 

funcionários da área técnica que se destacam em pesquisa colaborativa e inovação 

(CASO A, 2002). 
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 Em segundo lugar, vários casos na história da empresa demonstram a 

valorização das pessoas que apresentam esforço e resultado diferenciado como 

demonstram os dois casos abaixo narrados pelo entrevistado da área de inovação. 

O primeiro deles diz respeito ao primeiro gerente de laboratório da empresa 

(1937) que se destacou no desenvolvimento de tecnologias e posteriormente 

tornou-se presidente da empresa. Um outro exemplo citado é brasileiro e recente 

de um gerente de negócio que realizava um trabalho diferenciado com inovações 

mais amplas e radicais que foi promovido a Diretor do Laboratório brasileiro. 

 Gestão do conhecimento 

 Os elementos da gestão do conhecimento estão muito presentes na empresa, 

sobretudo os aspectos relacionados à criação de ambientes colaborativos. Os 

principais aspectos identificados neste sentido são descritos abaixo. 

 Autonomia 

 A questão da autonomia foi iniciada na década de 20 quando criou as divisões 

da empresa como centros de lucro separados que tinham autonomia e recursos 

para desenvolver as suas atividades independente (CASO A, 2002). E essa 

autonomia de negócios continua até hoje como apontado pelo entrevistado da área 

de inovação “... a companhia é uma confederação de interesses ... porque os 

negócios são independentes ... [onde] todo mundo trabalha com a mentalidade de 

startup”. 

 Essa autonomia fica clara também na política dos 15% da empresa que prevê 

que os funcionários possam utilizar recursos da empresa e 15% de seu tempo de 

trabalho para pesquisar e buscar soluções de problemas, preferencialmente em 

grupo, utilizando suas próprias ideias, instintos e interesses (CASO A, 2002). Ainda 

segundo o Caso A (2002), esse é o segredo dos cem anos de inovação da empresa: 

Give talented people the time and resources to prove the worth of their 
ideas, and in the long run, you’ll come out well ahead. Even if those 
talented people are mistaken, you’ve learned something. 

 
 Abertura e facilidade de acesso às lideranças 

 Outro aspecto identificado foi a abertura e a facilidade de acesso às 

lideranças. Ambos entrevistados apontam para a facilidade de conversar e ter 

acesso aos níveis mais elevados da empresa decorrente, em grande parte, do fato 

de a maioria dos níveis de chefia estar na empresa há muito tempo e conhecer e 

ser conhecida pelas pessoas e pelo seu contínuo envolvimento com todos, 
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participação em eventos dos funcionários por exemplo (entrevistado inovação). 

Porém, isso também é um traço da cultura que vem de longa data, era a forma de 

trabalhar dos primeiros líderes da empresa: “... essa preocupação de manter a 

espontaneidade é reflexo e herança dos caras daquela época ... que perdura até 

hoje” (entrevistado inovação). 

 Tolerância ao erro 

 Outro aspecto importante da cultura de inovação é o entendimento de que a 

tolerância ao erro uma vez que ele faz parte do processo de inovação. Quanto mais 

radical a inovação, maior a oportunidade de benefício mas maior probabilidade de 

fracasso. “Entender que o erro honesto na busca pela inovação faz parte do 

processo de criação de forma contínua e cotidiana” (CASO A, 2014b), porém 

mesmo que não funcione certo fica o aprendizado da experiência feita “Even if 

those talented people are mistaken, you’ve learned something” (CASO A, 2002). 

 Um exemplo que corrobora esse entendimento é o caso da criação do Post-it. 

Ele foi criado por dois profissionais em momentos distintos. Em 1968, um cientista 

desenvolveu um adesivo que aderia suavemente às superfícies e podia ser 

facilmente removido e recolocado, mas não encontrou utilidade para ele. Então em 

1977, outro funcionário da empresa ao cantar num coral de sua igreja tinha um 

problema que era o fato de os marcadores caírem ao virar a página de canções. 

Resolveu então aplicar o adesivo desenvolvido anteriormente em tiras de papel 

que virou o Post-it (CASO A, 2014b). 

 Colaboração e interação contínua 

 A colaboração e interação contínua estão retratadas em várias passagens dos 

entrevistados e incentivadas por várias estruturas e ferramentas da empresa. Os 

Tech Foruns, a rede social Spark e o próprio sistema do NPI são exemplos de 

momentos de colaboração e interação entre as pessoas, ou seja, de criação de 

conhecimento na área técnica. Os dois primeiros, sobretudo, são ótimos exemplos 

de ambientes que promovem a criação do conhecimento de forma autônoma e 

espontânea, ou seja, orgânica. 

 Ademais, existem mecanismos de promoção da colaboração e 

compartilhamento de informações e ideias em outras áreas da empresa. Como os 

bancos para armazenar e disponibilizar informações sobre programas de 

ecoeficiência e Lean Six Sigma e eventos corporativos como o Innovation Day, o 
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Communication Meeting, o Marketing Forum e o Dia da Manufatura que também 

promovem o compartilhamento e a troca das informações (entrevistado inovação). 

 

 

6.1.1.5 Relacionamentos externos de inovação  
 

 

 Quanto aos relacionamentos externos em inovação, tendo em vista a sua 

capacidade interna de geração de conhecimento, verifica-se maior ênfase no 

envolvimento de clientes que outros entes como fornecedores. 

 Envolvimento de clientes 

 O envolvimento dos clientes no processo de inovação ocorre em maior ou 

menor escala em todas as etapas do processo de inovação, desde a fonte de ideias 

até o teste e aprovação. Já faz parte da cultura da empresa tendo sido a fonte das 

suas primeiras inovações de produtos e processos (CASO A, 2011a) como o 

exemplo da criação da fita crepe, segundo produto da empresa, retrata assim nas 

palavras do entrevistado da área de inovação: 

 
Um ... assistente de laboratório de lixa, que era a única coisa que a gente 
fazia [na época 1921], esse cara visitava oficinas, que era e é um tipo de 
cliente importante na história da empresa até hoje, uma área que a gente 
[foi] muito importante no início da empresa. E [ele] viu a necessidade da 
fita crepe. Ele viu que colocavam jornal para pintar e como fixavam o 
jornal e que não tinha uma fita de por e tirar. Tinha fita, mas .... Este cara 
no espírito da empresa ele foi lá e viu essa oportunidade numa outra 
etapa do processo que não era etapa que o nosso produto (lixa) era 
utilizado. ...[Voltou, iniciou os testes, demorou, mas desenvolveu]. 

 

 Ainda segundo o entrevistado, assim ... “[existe essa coisa cultural porque 

tinha o [presidente da década de 20] que falava tanto ‘vocês têm que ir ao campo, 

na linha de produção, ... não falem com o dono ou comprador’ e então todo mundo 

vai”. Enfim, várias inovações da empresa só foram criadas em função da 

proximidade com seus clientes, interagindo com os usuários dos produtos em seus 

ambientes de trabalho, observando suas experiências, entendendo os seus desafios 

e envolvendo-os no desenvolvimento das soluções (entrevistado inovação). Ação 

esta implementada sobretudo pelos profissionais de serviço técnico da empresa. 

 Ademais a estes envolvimentos, a empresa também apresenta algumas 

parcerias formais específicas com clientes para desenvolvimentos novos produtos 
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/ tecnologias. Dois exemplos identificados foram a parceria com a Eli Lilly para o 

desenvolvimento de tratamento potencial para herpes e com a Takeda 

Pharmaceutical para desenvolver um tratamento potencial inovador para a 

infecção do vírus papiloma humano (HPV) e dislepsia cervical (CASO A, 2002). 

 

 
6.1.2 Gestão da Sustentabilidade 
 

 

6.1.2.1 Gestão estratégica 
 

 

 Os principais elementos da gestão estratégica da inovação identificados 

foram os seguintes. 

 Visão, missão e valores organizacionais 

 Em termos de internalização das questões de sustentabilidade na identidade 

organizacional, ou seja, seus valores fundamentais, missão e visão verifica-se uma 

integração parcial. Em primeiro lugar, não se verifica um relacionamento 

claramente expresso com a visão de longo prazo “Tecnologia impulsionando cada 

empresa; Produtos melhorando cada lar; e Inovações facilitando a vida de cada 

pessoa”. Obviamente que por serem expressões amplas e genéricas é possível 

entender que a sustentabilidade poderia ser uma tecnologia que impulsione cada 

empresa, ou faça parte de um produto que melhore cada lar ou ainda uma inovação 

que facilite a vida de cada pessoa. Porém, esse entendimento não está expresso de 

forma clara. 

Por outro lado, verifica-se aderência direta e clara entre a maior parte dos 

valores organizacionais e os valores das três dimensões da sustentabilidade, 

conforme valores em itálico do Quadro 12. Enquanto os valores 1, 4 e 5 tratam 

diretamente da dimensão social da sustentabilidade, o valor 5 trata do aspecto 

ambiental e o 3 da econômica. 
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Quadro 14 – Valores organizacionais da empresa 

Valores 

1. Agir com honestidade e integridade inflexíveis em tudo o que fazemos 
2. Satisfazer nossos clientes com tecnologias inovadoras e qualidade superior, valor e serviço 
3. Oferecer retorno atraente aos investidores por meio de crescimento sustentável e global 
4. Respeitar o ambiente físico e social no mundo todo 
5. Desenvolver e reconhecer a diversidade de talentos, iniciativas  e a liderança de nossos funcionários 
6. Conquistar a admiração de todos os envolvidos com a empresa em todo o mundo 

Fonte: Adaptado de Caso A (2014). 

 

 Integração na estratégia corporativa / competitiva 

 Em relação à integração da sustentabilidade na estratégia competitiva dos 

negócios, não existem evidências dessa integração direta e a empresa apresenta 

uma estratégia e visão de sustentabilidade separada da estratégia competitiva e 

corporativa. Estas estabelecem os seus compromissos, prioridades e seu 

entendimento sobre o assunto: 

... to actively contribute to sustainable development through 
environmental protection, social responsibility and economic progress. 
To us, that means meeting the needs of society today, while respecting 

the ability of future generations to meet their needs (CASO A, 2011b, 
p.4). 

 

 Já a estratégia definida para seu alcance envolve a satisfação dos clientes e o 

sucesso comercial dentro de uma abordagem de valores ambientais, sociais e 

econômicos (CASO A, 2014a). Explica assim que busca operar equilibrando os três 

pilares da sustentabilidade e traduzindo-os nos seguintes princípios: sucesso 

econômico, proteção ambiental e responsabilidade social (conforme Quadro 15). 

 

Quadro 15 – Princípios estratégicos da sustentabilidade 
Sucesso 
econômico  

Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes pelo 
desenvolvimento de soluções diferenciadas, práticas e ingênuas para seus 
desafios de sustentabilidade 

Proteção 
ambiental 

Prover soluções e produtos práticos e efetivos para enfrentar os desafios das 
operações da empresa e os dos seus clientes 

Responsabilidade 
social 

Envolver as principais partes interessadas em diálogo e ações para melhorar 
o desempenho de sustentabilidade da empresa 

Fonte: Adaptado de Caso A (2012a) 
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 Alinhamento estratégico 

 O alinhamento desses elementos estratégicos com a operação é realizado na 

empresa por meio de dois elementos relativamente estruturados: as prioridades e 

metas de sustentabilidade. Para a determinação das prioridades para sua 

estratégia de sustentabilidade, metas, programas e relatórios de divulgação 

externa, a empresa realizou em 2013 uma avaliação quantitativa dos seus 

impactos significativos e das as principais preocupações das partes interessadas - 

chamada de avaliação de materialidade da sustentabilidade (CASO A, 2014a). O 

objetivo foi entender as questões sociais e ambientais chave para as partes 

interessadas, avaliar a reputação corporativa da empresa e as oportunidades de 

liderança existentes na área de sustentabilidade tendo sido realizada com 

orientação de consultoria externa (CASO A, 2014a). Os públicos interno e externo 

da empresa (funcionários, acadêmicos, sociedade civil, fornecedores, associações 

de comércio, clientes e imprensa) foram consultados por meio de entrevistas e de 

pesquisa on line anônima.  

 Como resultado final identificou 5 aspectos relevantes da sustentabilidade a 

partir da avaliação concomitante da importância do assunto para a parte 

interessada; da habilidade da empresa em impactar positivamente no assunto; e 

do grau de impacto que o assunto pode ter na reputação da empresa. Para cada 

uma das cinco prioridades identificadas - escassez de matérias-primas, água, 

energia e mudança climática, saúde e segurança e educação e emprego – a empresa 

apresenta a sua estratégia de ação, conforme mostra o Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Prioridades estratégicas da empresa e suas estratégias de ação 
Prioridade Estratégia de ação 

Escassez de 
matérias-primas 

 Criar soluções práticas para enfrentá-las e ajudar os clientes a enfrentar 
as suas por meio do desenvolvimento de substitutos renováveis para os 
recursos impactados; de materiais recicláveis revolucionários; e 
tornando-se mais sustentável; 

Água  Auxiliar os clientes com o desenvolvendo tecnologias para melhorar a 
eficiência do uso e sua qualidade da água 

Energia e 
mudança 
climática 

 Entender as conexões entre  eficiência energética e mudança climática e 
prover soluções para promover a conservação de energia, a infraestrutura 
de energia limpa e reduções nos gases de efeito estufa 

Saúde e segurança  Continuar a oferecer produtos de segurança, proteção e saúde humana 
 Melhorar as condições de saúde e segurança de seus trabalhadores 

Educação e 
emprego 

 Continuar o patrocínio de projetos sociais para a melhoria da educação e 
qualificação profissional para o emprego 

Fonte: Caso A (2014b) 
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 Outro mecanismo de alinhamento são as metas de sustentabilidade atreladas 

aos princípios e prioridades anteriormente citados. A empresa estabelece objetivos 

corporativos com metas a serem cumpridas a cada cinco anos. A definição mais 

recente foi realizada em 2010 com horizonte para 2015 e engloba as três 

dimensões da sustentabilidade assim como as estratégias para alcançá-las. Essas 

metas são globais e são desdobradas de forma adaptada à realidade de cada 

subsidiária. São controladas trimestralmente pela matriz e revistas e redefinidas 

por ela a cada cinco anos (CASO A, 2011b). 

 Comprometimento da alta administração 

 O engajamento da alta administração está retratado na definição das 

prioridades e metas e pelas estruturas estratégicas da sustentabilidade – o Comitê 

de Meio Ambiente, Saúde e Segurança e pela criação (2014) de duas Vice-

Presidências Internacionais relacionadas à sustentabilidade. 

 Conceito de sustentabilidade 

 As evidências descritas nesta subseção demonstram que o conceito utilizado 

pela empresa é o do resultado triplo buscando o equilíbrio entre as três dimensões 

em suas atividades. 

 

 

6.1.2.2 Organização 
 

  

 Quanto à organização e estrutura para a sustentabilidade, os principais 

elementos identificados foram os seguintes. 

 Estrutura de governança da sustentabilidade 

 A empresa apresenta estrutura de governança para as três dimensões da 

sustentabilidade - econômica, social e ambiental. Em termos de estruturas e 

sistemas de governança econômica (Figura 21), identificam-se vários elementos 

centrais relacionados às práticas comuns de governança corporativa das empresas 

de capital aberto, tendo em vista a empresa estar listada na Bolsa de Valores de 

Nova York desde 1994. Toda essa estrutura é regida por um documento chamado 

Diretrizes de Governança Corporativa, que estabelece os princípios, estrutura e 
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responsabilidades de governança da empresa. Os principais elementos deste 

sistema são explicados na sequência: 

 

 

 Figura 21 – Estrutura de governança corporativa 2013 

 Fonte: Adaptado de Caso A (2011, 2013, 2014a) 
 

 Conselho de Administração: órgão máximo da empresa formado por 

representantes dos acionistas eleitos anualmente tem como responsabilidades 

aconselhar o presidente e os executivos sêniores da empresa, acompanhar o 

seu desempenho; supervisionar o processo de planejamento estratégico e de 

negócios; avaliar a abordagem de gerenciamento de riscos; e definir se o 

presidente do conselho e o presidente corporativo serão a mesma pessoa e 

nomeá-lo. É apoiado por quatro comitês específicos compostos por membros 

independentes do conselho (CASO A, 2014c):  Comitê de Nomeação e 

Governança, Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração, Comitê de Finanças 

e Comitê de Assuntos Públicos (CASO A, 2011b, 2013).  
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 Auditoria Corporativa: lidera o processo formal de análise e gestão de riscos da 

empresa junto às áreas (por exemplo, riscos ambientais e sociais são 

identificados e gerenciados junto ao Comitê de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança) (CASO A, 2014b). 

 Comitê de Conduta nos Negócios: supervisiona todos os vários esforços de 

conformidade da empresa reportando-se ao Comitê de Auditoria, ao Conselho e 

ao Comitê Corporativo Operacional (CASO A, 2014b).  

 Presidente do Conselho e Presidente Corporativo: lidera a operação, promover 

mudanças, melhorar a eficiência operacional, direcionar o crescimentos, 

gerenciar os riscos e reforçar a cultura de honestidade e integridade (CASO A, 

2014b). 

 Comitê corporativo operacional: formado pelo presidente corporativo e pelos 

vice-presidentes sêniores e executivos e é responsável por gerenciar as 

operações da empresa em todos os seus aspectos (CASO A, 2014b). 

 Comitê de gerenciamento de crises: definir as diretrizes estratégicas e 

supervisionar a implementação do Programa de Gerenciamento de Crises da 

empresa que engloba a preparação para um conjunto de incidentes naturais e 

de doenças que possam afetar e interromper as operações da empresa (CASO A, 

2012a). 

 Gestão dos Negócios, das Áreas Geográficas e Áreas de Apoio Corporativo: Cada 

negócio e algumas áreas de apoio chave possuem um Vice-Presidente Executivo 

que se reporta ao Comitê Corporativo Operacional e ao Presidente (conforme 

mostrado na Figura 11). Além disso, as cinco áreas geográficas (Ásia-Pacífico, 

Canadá, Europa/África, América Latina e Estados Unidos) possuem diretores 

que se reportam ao Vice-Presidente Executivo de Operações Internacionais. 

Essas áreas apresentam estruturas desdobradas nas operações locais.  

 Já as estruturas ambientais e sociais são apresentadas na Figura 22 e 

descritas na sequência: 
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Figura 22 – Estrutura corporativa de gestão da sustentabilidade 2013 

Fonte: Adaptado de Caso A (2010,2013, 2014b) 

 

 Comitê de Meio Ambiente, Saúde e Segurança:  

 Criado em 1987, é órgão máximo de gestão ambiental e saúde e segurança da 

empresa tendo como função ajudar a definir e aprovar políticas relacionadas ao 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança, prover direção para a sua execução e 

supervisionar a execução e andamento dos programas ambientais da empresa 

(CASO A, 2011b, 2014a). É composto por executivos de diversas áreas da empresa: 

Supply Chain, Pesquisa & Desenvolvimento, EHS e Sustentabilidade nas Operações, 

Assuntos Públicos, Laboratório de Pesquisa Corporativo e Operações Técnicas 

Internacionais, Departamento Médico, Conformidade e Conduta nos Negócios, 

Divisão de Recursos Materiais, Recursos Materiais, etc (CASO A, 2014a). 

 Centro de Excelência para a Sustentabilidade 

 Esse centro foi criado em 2013 e sua estrutura está ainda em fase de 

implementação (entrevistado sustentabilidade). Foi criado com as funções de 

desenvolver a estratégia, políticas e metas corporativas de sustentabilidade; 
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acompanhar o progresso e direcionar ações ao longo da empresa, sua cadeia de 

suprimentos e seu portfólio de produtos; e auxiliar as unidades de negócio e 

geográficas a implementar e atendê-las (CASO A, 2013). 

 É dirigido por duas vice-presidentes que se reportam ao Vice-presidente 

Executivo de Cadeia de Suprimentos. A Vice-Presidência de Sustentabilidade 

Global tem como foco desenvolver e comercializar produtos que ajudem os clientes 

da empresa a enfrentar os seus desafios de sustentabilidade (CASO A, 2013, 

entrevistado sustentabilidade). Em sua estrutura há uma equipe de apoio 

corporativa com cinco pessoas, uma pessoa de apoio para cada unidade de 

negócios e área geográfica da empresa que fazem a integração em cada negócio e 

área geográfica (entrevistado sustentabilidade). Já a Vice-Presidência de EHS e 

Sustentabilidade nas Operações volta-se para garantir a sustentabilidade nas 

operações internas da empresa e na sua cadeia de suprimentos (CASO A, 2013, 

entrevistado sustentabilidade) e tem como estrutura de apoio as equipes 

corporativas e locais de EHS (CASO A, 2013). Assim, cada parte do centro se 

relaciona com as unidades de negócios e as áreas geográficas (conforme 

demonstra a linha tracejada na Figura 22) direcionamento e auxiliando na 

implementação da estratégia, políticas, metas e ações para seu alcance. 

 Comitê de Conduta nos Negócios 

 Conforme apresentado na seção anterior, é responsável por direcionar as 

estratégias e supervisionar as ações de conformidade da empresa, dentre elas de 

regulamentações de cuidados com a saúde e meio ambiente, saúde e segurança e 

com o código de conduta e práticas anticorrupção da empresa (CASO A, 2014b). 

 Conselho da Fundação 

 O conselho é responsável pela definição do plano estratégico global de 

filantropia da empresa para apoiar doações educacionais, comunitárias e 

ambientais da empresa alinhadas aos drivers de negócios da empresa – inovação, 

gestão de portfólio e transformação de negócios (CASO A, 2014b). A gestão e 

implementação das ações sociais em cada unidade é feita pelas fundações locais 

(CASO A, 2014b). 

 Estruturas locais 

 Com relação às estruturas locais, não existem regras definidas e padrão entre 

as unidades segundo a entrevistada. No caso brasileiro, tem-se uma Gerência 
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Corporativa de EHS que se reporta ao Diretor de Operações Industriais e é 

responsável pela gestão de todas as questões de sustentabilidade da unidade a 

qual possui especialistas em sustentabilidade e meio ambiente e segurança 

subordinados (entrevistado sustentabilidade). 

 Sistema de mensuração e metas e integração sistemas de recompensas 

 As metas de meio ambiente saúde e segurança são desdobradas até o nível de 

planta e avaliadas trimestralmente pela gerência executiva a fim de identificar 

riscos e oportunidades e direcionando ações (CASO A, 2014a). 

 

 

6.1.2.3 Integração nos processos internos 
 

 

 Neste aspecto, verifica-se a existência dos dois pilares de atuação da 

integração da sustentabilidade gestão de operações: padronização e melhoria 

contínua. 

 Integração nos processos da cadeia interna de valor - padronização 

 A integração dos aspectos de sustentabilidade na cadeia interna de valor é 

realizada por meio de dois sistemas: o Sistema de Gestão Ambiental (EMS) e do 

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança (EHS). 

 O sistema de gestão ambiental (EMS) 

 A gestão ambiental da empresa é de responsabilidade das plantas com 

supervisão, direcionamento e alinhamento da matriz corporativa. Essa integração 

é feita pela definição da política ambiental global da empresa, pelas metas 

ambientais corporativas e por unidades e por meio de sistemas e sistemáticas 

corporativos que todas unidades precisam seguir e alimentar periodicamente. É 

composto por cinco elementos principais: 

 política ambiental: criada em 1975 enfatiza o compromisso da empresa como a 

prevenção da poluição na fonte (CASO A, 2014b); 

 gestão da conformidade nas plantas: é realizada em todas as unidades por meio 

dos sistemas certificados na norma ISO 14001, por avaliações anuais do 

alinhamento dos sistemas da planta para garantir a conformidade ambiental e 
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o desempenho esperado e auditoria da matriz quanto ao atendimento à 

legislação de SSMA pelas subsidiárias; 

 sistema de acompanhamento de incidentes: prevê o contínuo envio de 

informações sobre qualquer incidente relacionado ao meio ambiente, saúde e 

segurança por meio de um sistema integrado corporativo, como  multas 

regulatórios ambientais recebidas, notificações ambientais recebidas, 

derramamentos e vazamentos significativos (acima de determinado nível de 

risco definido com base na legislação, no volume e nas necessidades de 

resposta) e emissões ou outros aspectos ambientais acima dos limites definidos 

nos padrões e normas (CASO A, 2014b);  

 programa de gerenciamento de crises: objetiva gerenciar riscos relacionadas a 

eventos naturais e tendências de longo prazo que possam afetar suas operações 

e cadeia de suprimentos possuindo vários programas corporativos para 

planejamento e ações de gerenciamento em caso de crise (CASO A, 2014b).  

 Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional (EHS) 

 É regida pela Política de Saúde e Segurança (CASO A, 1989) criada em 1989 e 

revisada em 2002, que se aplica a todos os funcionários da empresa, visitantes e 

terceiros (CASO A, 2014b). Um dos elementos centrais dessa gestão é o Plano 

Global de Saúde e Segurança Ocupacional foi iniciado em 1996 para todas as 

operações da empresa. Utiliza um processo de autoavaliação que analisa os 

seguintes elementos do sistema de gestão de saúde e segurança: elementos de 

gestão do sistema como um todo e seus procedimentos e a gestão (identificação, 

avaliação, redução e controle) dos riscos dos processos, de saúde, químicos e 

físicos (CASO A, 2013, 2014b). 

 Por ser um programa antigo, em 2013 passou por uma revitalização com a 

inclusão de novas ferramentas e abordagem para possibilitar o alcance de 100% 

de conformidade, em todas as atividades de alto risco em todas as plantas, em 

relação a 6 áreas específicas do programa. Estas áreas são: avaliação e 

reconhecimento de riscos de saúde e segurança; registro, investigação e divulgação 

de incidentes e perigos potenciais; veículos industriais; uso de máquinas; trabalho 

nas alturas; análise dos riscos do processo (CASO A, 2014b).  

   

  



180 
 

 
 

 

 Integração nos processos da cadeia interna de valor - melhoria 

 Ademais aos sistemas de padronização, dentro dessa dimensão a empresa 

apresenta um conjunto de ações de melhoria relacionadas aos seus pilares 

estratégicos de sustentabilidade. Neste sentido, os principais aspectos são o seu 

emblemático Programa de Prevenção da Poluição – 3P e as políticas e ações 

específicas relacionadas aos pilares. 

 Programa Pollution Prevention Pays (3P) 

 O programa 3P foi criado em 1975 pelo dr. Joseph Ling nos EUA, um chinês 

formado em engenharia na China e em engenharia sanitária nos EUA (entrevistado 

sustentabilidade), que como engenheiro sanitário da época era muito focado, 

inicialmente, no tratamento da poluição e sistemas de tratamento (entrevistado 

sustentabilidade). Foi contratado pela empresa nos EUA para trabalhar no 

Departamento de Engenharia e Controle Ambiental com a responsabilidade pelos 

processos de final de tubo (entrevistado sustentabilidade). Porém, ao iniciar suas 

atividades ele conheceu os processos de fabricação e entendeu que o grande ganho 

estaria em trabalhar na fonte de geração do problema, não simplesmente na 

remediação ou controle após a sua existência (entrevistado sustentabilidade). Ling 

afirmava que “a poluição é ... matéria-prima desperdiçada. Ao reduzir a quantidade 

de poluição podemos economizar tanto no controle da poluição quanto na 

utilização de matérias-primas. É uma situação ganha-ganha”. Isso aplicado para 

todos os aspectos ambientais, como água, emissões e materiais (entrevistado 

sustentabilidade). 

 Essas suas novas ideias convenceram o então presidente da empresa e foram 

integradas aos processos da empresa por meio da implementação deste programa 

corporativamente (CASO A, 2002, 2011b), tendo sido o primeiro programa do 

setor com o conceito de aplicar a prevenção da poluição na empresa como um todo 

e a documentar seus resultados (CASO A, 2014a). Nesse sentido, concebeu o 

programa de tal forma que todos os projetos precisassem, e ainda precisam, unir a 

melhoria econômica (mínimo US$ 1000 em 1 ano) e a melhoria ambiental (mínimo 

redução de 500 quilos de emissão gasosa, líquida ou sólida, ou melhorar a 

eficiência energética em 1 ano) (entrevistado sustentabilidade) (CASO A, 2011b). 

Em outras palavras, melhorar a ecoeficiência (material institucional). Segundo ele, 
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sem o retorno financeiro não haveria incentivo para mudar produtos ou processos 

que eram fáceis de usar e funcionavam bem mesmo que contivessem poluentes 

(CASO A, 2002).  

 Assim, baseado no entendimento de que a abordagem de prevenção é mais 

ambientalmente efetiva, tecnológica e economicamente mais eficiente que o 

controle convencional da poluição, o 3P visava na sua criação, e ainda visa, 

eliminar e prevenir a poluição na fonte (processos e produtos), ao invés de tratá-la 

posteriormente (CASO A, 2002, 2011b; PIRES, 2011) (entrevistado 

sustentabilidade; entrevistado inovação). Com isso incentiva projetos que 

eliminam ou reduzem um poluente; E/OU beneficiam o meio ambiente via redução 

do uso de energia ou uso mais eficiente de recursos e materiais de produção; E 

economizam, via eliminação da necessidade ou redução dos custos no uso de 

equipamentos de controle da poluição, redução nos custos de materiais ou 

aumentam as vendas de um produto existente ou novo (CASO A, 2011). 

 Os primeiros resultados do programa foram impressionantes e reforçaram a 

certeza quanto a ser o caminho certo a ser seguido pela empresa. Um exemplo de 

projeto foi a substituição de um processo produtivo de aplicação de adesivo à uma 

fita baseado em solventes por um baseado em água. Tal mudança eliminou milhões 

de libras de emissões atmosféricas reduzindo significativamente os custos de 

controle da poluição (CASO A, 2002). Além disso promoveu um efeito colateral 

positivo que foi o desenvolvimento de novos produtos possíveis somente devido a 

esses novos processos à base de água como os filmes de polímero em folhas finas 

que transmitem e refletem a luz, por exemplo (CASO A, 2002). 

 Em 1977 o programa havia implementado 19 projetos que haviam eliminado 

mais de 2 milhões de m3 de águas residuais, 73 mil toneladas de poluentes 

atmosféricos e quase 3 milhões de toneladas de lodo (CASO A, 2002). Aos 10 anos 

(1985) haviam sido implementados 2261 projetos com ganhos de US$ 420 milhões 

considerando somente o resultado do primeiro ano (CASO A, 2002). 

 Devido a este sucesso, Dr. Ling tornou-se um dos pioneiros no entendimento 

holístico da gestão ambiental, que considera os impactos ambientais no meio (ar, 

água e terra) no planejamento e tomada de decisão ambiental, tendo sido 

reconhecido tanto interna e quanto externamente à empresa (CASO A, 2011b). 

Externamente, ele foi convidado pela ONU (Organização das Nações Unidas) para 
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disseminar essa cultura no mundo (CASO A, 2011b, entrevistado sustentabilidade). 

Em 1976, apresentou suas ideias na Conferência de Produção e Tecnologia sem 

Desperdício da Comissão Econômica das Nações Unidas na Europa (CASO A, 

2011b). Pouco tempo depois alguns países da Europa como Reino Unido, França, 

Alemanha e Suécia, adotaram a prevenção da poluição como parte formal das suas 

políticas ambientais (CASO A, 2011b) e em 1980 os EUA (entrevistado 

sustentabilidade). Criou um folheto explicativo das ideias para o Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas para distribuição entre os países membros (CASO A, 

2011b). Em 1977, a Agência Ambiental dos EUA junto com a empresa realizaram 

um conjunto de conferências sobre a Prevenção da Poluição (PIRES, 2011), além 

de ter proferido discursos em várias conferências nos EUA, Europa e Ásia sobre 

prevenção da poluição (CASO A, 2011b). 

 Internamente, o 3P transformou-se num programa corporativo cuja cultura 

foi disseminada pelo Dr. Ling nas unidades da empresa no mundo, tornando-o uma 

figura emblemática para a empresa (entrevistado sustentabilidade) e Vice-

presidente de Engenharia Ambiental e Controle da Poluição (CASO A, 2011b). Essa 

ideia internalizou-se e, hoje, é parte da cultura e da filosofia da empresa: “3P 

Thinking – This thinking drives innovation” (entrevistado sustentabilidade). Foi um 

dos principais programas internos de responsabilidade ambiental que é aplicado 

internacionalmente (CASO A, 2010) e é, atualmente, um elemento chave da 

estratégia ambiental da empresa na busca da sustentabilidade e de sua cultura e 

filosofia, como demonstram as passagens abaixo extraídas das diversas fontes de 

dados pesquisadas: 

3P is a key element of our environmental strategy and in moving toward 
sustainability (CASO A, 2011b) (CASO A, 2014b). 
The program has been instrumental in helping the company to reduce its 
volatile organic air emissions through a series of projects ranging from the 
creation of new products with fewer emissions to the transition from 
solvent to water based adhesives (CASO A, 2011b). 
3P provides much of the philosophical basis for Case A’s environmental, 
health and safety programs. The prevention, rather than treatment, 
approach and extensive employee involvement are part of Case A’s culture 
(CASO A, 2011b). 
Ao longo dos anos, a empresa pautou iniciativas inovadoras com relação 
a questões ambientais e o 3P é um exemplo de como a companhia 
traduziu a filosofia de prevenção à poluição em ganho econômico 
mundialmente (CASO A, 2014b). 
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 Em sua concepção original, os projetos 3P deveriam buscar os objetivos de 

melhoria econômica e ambiental por meio da aplicação de quatro métodos (CASO 

A, 2002, 2011b; entrevistado sustentabilidade, entrevistado inovação): 

reformulação de produtos, modificações de processos, redesenho de 

equipamentos, e reciclagem e reutilização de perdas.  

 

A evolução do programa 

 O programa continua ativo aos 38 anos de existência e é 2014 um elemento 

chave da estratégia ambiental da empresa e dos seus esforços para avançar a 

sustentabilidade (CASO A, 2011b, 2014a). Embora continue substancialmente com 

as mesmas bases e métodos originais, o programa sofreu algumas mudanças ao 

longo tempo. De acordo com o especialista em sustentabilidade entrevistada, o 

programa existe até hoje com os mesmos métodos básicos originais de 1975. 

Segundo ela,  

você pode trabalhar na reformulação .... modificação de processo 
(equipamento novo, customizado), melhoria de qualidade para evitar 
perdas mesmo, trabalhar em processos de reuso e reciclagem pré-
consumo ou pós-consumo ou num produto completamente novo já com 
essas melhorias em relação ao produto existente. Então basicamente 
esses eram os métodos, desde 1975, bases do programa. 

 

 Nas suas três primeiras décadas o programa permaneceu praticamente o 

mesmo, tendo sido identificada somente uma mudança nos documentos e 

entrevistas realizados. Esta, não é exatamente uma mudança mas um incentivo 

adicional ao programa que foi a aprovação pela alta administração, em 1987, de 

um plano adicional ao 3P - o 3P Plus – de investimentos de US$ 150 milhões para 

alavancar projetos voluntários de melhoria ambiental independente de 

apresentarem ganhos econômicos ou não (CASO A, 2002). Adicionalmente, o 

documento do livro de comemoração dos 100 anos da empresa (CASO A, 2002) 

aponta que ao longo dos anos (no período 1975 e 2000, que é o ano do livro). 

 Ao completar seus 35 anos de existência em 2010, a matriz americana 

promoveu mudanças nas suas categorias de projetos, na sua premiação, no seu 

comitê organizador e nos métodos utilizados como uma forma de revitalizar o 

programa (entrevistado sustentabilidade). Isso ocorreu porque ao longo do tempo, 

segundo a entrevistada, “a companhia entendeu que isso [o programa 3P] ficou 
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muito nas mãos do pessoal de processos [área de manufatura] e que existia muita 

oportunidade de incorporar outras áreas da companhia com outros projetos”.  

 Com relação às categorias, criaram-se novas para convidar à participação no 

programa, que depende diretamente da participação voluntária individualmente 

ou em grupos, todos os funcionários de todos os setores da empresa, incluindo 

pesquisa e desenvolvimento, manufatura, logística, transporte e embalagem (CASO 

A, 2011b). Quanto às categorias de projetos, desde 2010 têm-se as seguintes 

(entrevistado sustentabilidade; material institucional): 

 Categoria excellence: são projetos que apresentam um design único ou original 

E envolve um avanço tecnológico significativo (entrevistado sustentabilidade; 

material institucional), ou seja, projetos absolutamente inovadores em 

tecnologia, design ou processo (CASO A, 2010); 

 Categoria mobius – projetos relacionados a melhorias em todos os tipos e 

aspectos das embalagens; 

 Categoria mover: são projetos que demonstram melhorias e otimizações 

relacionadas à logística e distribuição dos produtos; 

 Categoria guardian: projetos relacionados à redução de emissões de compostos 

orgânicos voláteis (VOCs) durante o processo produtivo OU para o cliente OU a 

introdução de um novo produto sem liberações tóxicas (entrevistado 

sustentabilidade; material institucional); 

 Categoria green step: projetos de produtos que completaram uma revisão do 

LCM (Life Cycle Management) E demonstraram redução nas emissões durante 

o processo produtivo em relação a produtos similares da família OU 

demonstraram reduções de emissões para o cliente; 

 Categoria low carbon: projetos direcionados especificamente para a redução de 

emissões de gases de efeito estufa (entrevistado sustentabilidade). 

 Em 2010 a revitalização também promoveu reestruturação nas  premiações 

do programa. Os projetos apresentados são submetidos à analise via um sistema 

corporativo e avaliados por um comitê técnico da matriz nos EUA que seleciona os 

melhores por categoria, país e unidade de negócio para receberem reconhecimento 

do CEO da empresa e serem divulgados local e globalmente, dependendo da sua 

classificação (CASO A, 2014b). Esse reconhecimento pode ocorrer de três formas. A 

primeira refere-se ao desempenho em relação ao critério básico dos projetos do 
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programa (ganhos econômicos e ambientais – prevenir a poluição, reduzir o 

consumo de energia e/ou emissão de gases de efeito estufa) sendo os melhores 

condecorados com certificados emitidos pela matriz e entregues pelos gerentes 

das fábricas (CASO A, 2014b). Já a segunda destaca os projetos que alcançaram 

seus resultados de forma original e inovadora que recebem placas de madeira ou 

painel de vidro (CASO A, 2014b). Por fim, existem os reconhecimentos especiais 

por país e unidade de negócio pelos quais são premiados o melhor projeto do ano 

por categoria, o melhor desempenho (%) de poluição prevenida em relação ao ano 

anterior e o melhor de todos os projetos, que ganha o Joe Ling Award (PIRES, 

2011). 

 Mudanças também foram promovidas na composição do comitê coordenador 

e avaliador do programa e nos métodos utilizados. Quanto ao comitê, em 2010 ele 

passou a ser formado pelas áreas de engenharia, manufatura, pesquisa e 

desenvolvimento e meio ambiente, saúde e segurança (CASO A, 2011b) e, em 2011, 

inclui-se também a área de suprimentos (supply chain) neste grupo (CASO A, 

2012a). Com relação aos métodos foco do programa, identifica-se a adição ao 

grupo original de um método de eliminar a poluição denominado pela empresa de 

“melhorias na cadeia de suprimentos” em 2012 (CASO A, 2012a) conforme 

demonstrado na passagem abaixo: 

3P seeks to eliminate pollution through the following methods:  
 Product reformulation 
 Process modification/redesign  
 Equipment redesign  
 Supply chain improvements 
 Recycling and reuse of waste materials (CASO A, 2012a, 2014a) 

 

Mais recentemente, em 2013, uma nova mudança foi promovida na 

premiação em nível mundial que foi a substituição dos brindes por doações a 

entidades sociais da região dos vencedores (CASO A, 2014b). Segundo a 

especialista de sustentabilidade entrevistada “eles pensaram em incluir algo social 

....  [como] .... uma forma de aumentar o engajamento das pessoas”. Ainda de acordo 

com ela, para este novo sistema, a empresa criou uma parceria com uma 

organização não governamental (ONG) que possui um sistema de cadastro e 

acompanhamento de projetos sociais, humanitários e socioambientais de outras 

organizações não governamentais. Cada integrante das equipes dos projetos 

vencedores recebe um cartão com $25 a ser doado a um projeto cadastrado nesta 
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ONG cujo andamento pode ser acompanhado por meio do endereço eletrônico da 

ONG parceira (entrevistado sustentabilidade). 

 Apesar destas mudanças para revitalização do programa, “ainda a gente tem 

dificuldade de engajar essas outras áreas, porque sempre ficou muito na mão da 

manufatura, eles ainda pensam que somente a manufatura pode submeter” 

(entrevistado sustentabilidade; material institucional). Neste sentido, em 2013 

iniciou-se um novo programa de revitalização para ampliar a sua disseminação 

junto às demais áreas da empresa e motivar sua maior participação e engajamento 

(entrevistado sustentabilidade; material institucional). Uma ação neste sentido, no 

Brasil, foi a criação de um evento anual de apresentação do programa aos 

funcionários (CASO A, 2014b). 

 Ademais aos projetos voluntários, a empresa também apresenta um conjunto 

de políticas e procedimentos específicos para melhoria e controle das suas 

prioridades estratégicas em sustentabilidade: energia, mudança climática, 

emissões atmosféricas, geração de resíduos e água. A seguir são apresentados de 

forma sumarizada cada um deles. 

 Energia 

 Quanto ao gerenciamento de energia, é direcionado pela Política Global de 

Energia da empresa (CASO A, 2004a), criada em 1991. O objetivo dessa política é 

melhorar a eficiência do consumo de energia, reduzir custos, otimizar o 

investimento de capital para a eficiência energética, reduzir as emissões 

ambientais e de gases estufa e conservar os recursos naturais (CASO A, 2004a). A 

implementação é coordenada pelo Time Corporativo de Gestão de Energia 

supervisionado pelo Vice-Presidente de Engenharia (CASO A, 2013, 2014a) 

formado por pessoas de várias áreas como meio ambiente, operações, finanças, 

compras, engenharia, gestão de energia, marketing corporativo e relações públicas 

(CASO A, 2014a). A empresa possui também um Plano Estratégico de Gestão de 

Energia (de longo prazo) que é revisto anualmente para priorizar os programas e 

projetos (CASO A, 2014a).  

 Também o gerenciamento das emissões de gases de efeito estufa apresenta 

política e procedimentos específicos. A Política de Gerenciamento de Gases de 

Efeito Estufa (CASO A, 2004), estabelecida em 2004 e revisada em 2012, aponta 

que o gerenciamento das emissões deve ser feito nas plantas e nos produtos para 
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atender aos padrões de emissões dos governos locais (CASO A, 2004). Aponta 

também os procedimentos operacionais relacionados à identificação, mensuração 

e divulgação dos dados de consumo de energia e de emissões e compensações 

efetuadas. 

 Outro elemento central dessa gestão é o Inventário de Gases de Efeito Estufa, 

realizado desde 2002. Abrange as 600 instalações da empresa, incluindo Pesquisa 

e Desenvolvimento, manufatura, centros de distribuição e escritórios sob o 

controle operacional da empresa e tanto emissões diretas (escopo 1) quanto 

indiretas (escopo 2) são inclusas (CASO A, 2014a). Em 2011 mensurou o escopo 3 

também que engloba fornecedores e clientes. Dentro deste escopo, mensurou as 

emissões à jusante relacionadas aos produtos e serviços adquiridos, equipamentos 

comprados, geração de resíduos nas operações, viagens de negócios e transporte 

dos funcionários, não conseguindo avaliar as emissões de transporte. Já à 

montante, mensurou somente as emissões relacionadas ao transporte e 

distribuição, restando avaliar as emissões nas fases de processamento, uso e 

descarte dos produtos vendidos (CASO A, 2014a). 

 Emissões atmosféricas 

 Também há foco da gestão ambiental no gerenciamento das emissões 

atmosféricas tendo em vista ter vários produtos à base de solvente com altos 

índices desse tipo de emissão (CASO A, 2011b, 2014a). Dentre estas, citam-se: os 

compostos orgânicos voláteis (VOCs), as substâncias particuladas e um conjunto de 

substâncias listadas no Inventário de Emissões Tóxicas (TRI) da Agência 

Ambiental Americana (EPA) ou equivalentes globais. Tendo em vista os primeiros 

serem os mais representativos, são o foco da gestão da qualidade do ar da empresa 

(CASO A, 2014a). A empresa busca a redução dos VOCs nas operações através de 

projetos que utilizam o pensamento da prevenção da poluição (3P) e ferramentas 

de melhoria e reformulação de processos (como o Lean Six Sigma) e 

adicionalmente continua utilizando, quando necessários, equipamentos de 

controle da poluição que controlam tanto os VOCs quanto as emissões de material 

particulado e outras emissões atmosféricas (CASO A, 2014a). 

 Gerenciamento de Resíduos 

 É realizado pela empresa com duas abordagens: redução ou eliminação e 

gerenciamento dos resíduos gerados. No primeiro caso a empresa busca a 
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melhoria da eficiência do uso de materiais, por meio do indicador de intensidade 

de materiais e pelo programa de embalagens sustentáveis desenvolvido desde 

2009 com o objetivo de ter 100% de suas embalagens adequadas ambientalmente 

via otimização pelos “R’s”– remover, reduzir, reciclar, reusar e renovar (CASO A, 

2013, 2014a). No segundo, tem o Padrão do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos, criado em 2004 e revisado em 2008, que determina atividades e 

responsabilidade sobre o assunto nas plantas.  

 Gestão da água 

 É regida pelo Padrão de Gerenciamento da Água aplicado mundialmente 

(CASO A, 2011c), criado em 2011 e modificado em 2014, que estabelece as 

atividades e responsabilidades das unidades produtivas em relação ao assunto. 

Enfatiza a redução do consumo nas operações e melhoria da qualidade da água 

como elementos importantes da otimização de sua gestão ambiental (CASO A, 

2013).  

 Engajamento do público interno 

 Com relação à promoção do engajamento do público interno verifica-se que a 

empresa aplica as práticas contemporâneas de gerenciamento de recursos 

humanos e que apresenta poucas atividades corporativas para fomentar as 

vertentes social e ambiental da sustentabilidade. Ademais aos treinamentos 

específicos existentes nos sistemas de SSMA, a única ação identificada para 

disseminação das questões da sustentabilidade de forma corporativa foi a criação, 

em 2010, dos Sustainability Speakers. Tratam-se de eventos com especialistas 

externos que apresentam, a todos na empresa em qualquer lugar do mundo, via 

webstream, discussões sobre questões sociais, ambientais, teste em animais, sociais 

em fornecedores (entrevistado sustentabilidade). 

 

 

6.1.2.4 Relacionamentos externos 
 

 

 Na sequência são apresentadas as principais abordagens da empresa para 

esta gestão. 

 Engajamento das partes interessadas 
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 Em 2013 a empresa iniciou um projeto de engajamento com as partes 

interessadas com a orientação de uma consultoria especializada no assunto (CASO 

A, 2014a) a partir da avaliação da materialidade da sustentabilidade apresentada 

anteriormente. Com isso identificou o conjunto de partes interessadas, avaliou a 

sua reputação e estabeleceu como meta aumentar o seu engajamento e definiu um 

conjunto de ações para cada público e também criou um direcionamento às 

subsidiárias para a montagem de planos de engajamento locais. 

 A partir deste trabalho, identificou 9 grupos de partes interessadas: 

funcionários, clientes, investidores, governo, fornecedores, academia, comunidades 

locais, mídia e organizações não governamentais. Uma análise das ações de 

engajamento e da relação de parcerias apresentadas no Quadro 17, demonstra um 

viés mais passivo e até transacional da empresa tendo em vista que em raros casos 

(ONGs, academia e governo) identifica-se ações de engajamento, parceria e 

cooperação. Por exemplo, quanto  aos clientes as ações estão relacionadas à oferta 

de produtos inovadores, oferta de produtos seguros, confiáveis e sustentáveis, e 

prover soluções sustentáveis para os desafios de água, energia e mudança 

climática dos clientes. 

  

Quadro 17 – Parcerias relacionadas à sustentabilidade apresentadas nos relatórios  

ANO PARCEIRO OBJETIVO 

2001 The Nature Conservancy Financiamento de projetos de conservação de recursos naturais 

2007 Conservation International  Financiamento de projetos de conservação de recursos naturais 

2010 
MAMA Sustainable 
Incubation  

Parceria estratégica com incubadora de tecnologia alemã 
especializada em desenvolver soluções para os mercados verdes 
emergentes para explorar e desenvolver inovações em estágio 
inicial para os desafios da sustentabilidade 

2012 
Compressed Natural Gas 
Tanks 

Parceria para projeto e produção de tanques para gás natural 
comprimido 

2012 Várias no mundo 
Financiamento de projetos de educação ambiental e para a 
sustentabilidade de estudantes 

2013 
U.S.-China Clean Energy 
Research Center Energy 
Efficiency consortium 

Parceria para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de 
energia limpa 

2013 

Global Environmental 
Management  
Initiative (GEMI) Supply 
Chain Work Group 

Apoio ao desenvolvimento de nova ferramenta de avaliação da 
sustentabilidade na cadeia de suprimentos 

2013 EU Smart Cities Initiative  

Apoio à iniciativa via pesquisa com moradores de áreas urbanas 
europeias para entender problemas relacionados à mobilidade, 
vida diária, saúde e energia e posterior apresentação (a clientes e 
líderes empresariais) das soluções sustentáveis da empresa  
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 Ademais a estas ações, a empresa participa de vários compromissos 

voluntários relacionados à sustentabilidade globais e nas localidades onde atua.  

 Relacionamento com as partes interessadas primárias 

 Comunidades locais 

 O engajamento com a comunidade ou o desenvolvimento do relacionamento 

com a comunidade é feito pelo Instituto da empresa, que foi criado em 1956 nos 

EUA, conforme apresentado na seção de organização da sustentabilidade. A 

filosofia da empresa nesse relacionamento está baseada na filantropia dentro das 

comunidades embasada primordialmente por doações e patrocínios educacionais 

(educação de jovens) e serviços comunitários (voluntariado) (96%) e ambientais 

(4%) (CASO A, 2014a). Todas as empresas para receberem doações precisam 

atender a critérios mínimos que são avaliados pela fundação. 

 A empresa descentraliza as doações e o envolvimento de suas subsidiárias 

em cada país que podem desenvolver e administrar seus próprios programas 

sempre alinhados à estratégia de doação da empresa e às culturas locais (CASO A, 

2014a). Em 2013, quatro subsidiárias possuíam as suas próprias fundações – 

Bélgica, Espanha, Itália e Brasil – e as demais gerenciam programas de doações 

corporativos (CASO A, 2014a). E neste mesmo ano iniciou piloto de implementação 

de planos engajamento das partes interessadas para aprimorar esse processo nas 

subsidiárias e alinhá-las às áreas-foco da estratégia corporativa, que é parte da 

meta de sustentabilidade 2015.  

 No Brasil a empresa possui O Instituto de Inovação Social fundado em 2006 e 

também tem como foco projetos de educação, saúde e meio ambiente em 

comunidades próximas das suas fábricas (CASO A, 2011a). Alinhada ao 

direcionamento global, teve desde sua fundação viés filantrópico, mas em 2011 

redirecionou sua visão para apoiar projetos, desenvolver parcerias e programas 

próprios para a descoberta de tecnologias sociais e o estímulo do 

empreendedorismo nas três áreas foco da empresa: educação, saúde e meio 

ambiente (CASO A, 2011a). 

 Fornecedores 

 A gestão dos fornecedores com relação à sustentabilidade é regida pelo 

Padrão de Sustentabilidade em Compras (CASO A, 2011d), e pela Política de 
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Compras (CASO A, 2011e), ambos criados em 2011. Enquanto o primeiro explica os 

princípios de sustentabilidade da empresa e o que é esperado de forma geral dos 

fornecedores, o segundo detalha estes princípios em exigências e expectativas 

quanto às questões da sustentabilidade. 

 Essas políticas aplicam-se à seleção e retenção de todos os fornecedores de 

produtos e serviços e tratam de aspectos relacionados ao meio ambiente, saúde e 

segurança, transporte, recursos humanos e práticas trabalhistas e materiais 

fornecidos (CASO A, 2011b, 2013, 2014b). Embasam-se em cinco aspectos 

principais que estão traduzidos nos contratos firmados com os fornecedores 

(CASO A, 2011b, 2013, 2014b): atendimento às legislações aplicáveis (ambientais, 

saúde e segurança; transporte; e trabalhistas); atendimento às exigências 

contratuais, qualidade e quantidade dos itens fornecidos à empresa, incluindo 

requisitos relacionados a normas específicas como a ROHS (Restriction of 

Hazardous Substances), uso de metais pesados em embalagens, uso de fontes legais 

de madeira, entre outros; ambientes de trabalho seguros e saudáveis; manutenção 

de práticas de trabalho e de recursos humanos justas e razoáveis, incluindo a 

proibição de escravidão e tráfico humano; e gerenciamento do processo produtivo 

e da distribuição de forma a minimizar impactos ambientais adversos e 

conformidade com o conteúdo dos materiais e suas origens. Ademais, a política 

estabelece que os fornecedores definam e mantenham um sistema de gestão ou 

programa que busque a melhoria contínua do desempenho ambiental e de saúde e 

segurança, incluindo os elementos que considera fundamentais neste sistema 

(CASO A, 2011d).  

 A empresa avalia regularmente e seletivamente o desempenho dos 

fornecedores em relação à política. Tendo em vista seus milhares de fornecedores, 

implementou um processo de avaliação de risco para assegurar que eles atendem 

às expectativas (CASO A, 2014a). O processo de avaliação segue os seguintes 

passos(CASO A, 2013, 2014a): 

 Os fornecedores são classificados segundo uma matriz de priorização que 

considera o país, tipo de operação e compra anual da empresa; 

 Os fornecedores priorizados completam pesquisa de autoavaliação, que é usada 

para entender os programas dos fornecedores e se eles atendem às políticas da 

empresa (práticas e treinamento em EHS, condições de trabalho, 
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procedimentos de resposta às emergências, gestão de materiais perigosos, 

incluindo transporte e práticas de trabalho); 

 Auditorias locais podem ser feitas por pessoal próprio ou terceiro, dependendo 

do caso; 

 Deficiências identificadas durante a visita local requerem plano de ação de 

ajuste; 

 Acompanhamento do plano de correção é feito para garantir que as deficiências 

foram corrigidas; 

o No caso de implementação do plano, o fornecedor passa por uma 

reavaliação e, se aprovado, pode voltar a fornecer à empresa; 

o No caso de não cumprimento, a empresa reserva-se o direito de cancelar 

o contrato (CASO A, 2011d). 

 Ademais à busca de implementação desse padrão, nenhuma iniciativa de 

parceria e poucas de engajamento mais colaborativo com os fornecedores com 

relação às questões da sustentabilidade foram identificadas. Um exemplo foi a 1ª. 

Exposição de Sustentabilidade dos Fornecedores, realizada em 2013, para criar um 

espaço para que fornecedores atuais e novos com soluções de sustentabilidade 

únicas possam compartilhar e trocar soluções inovadoras em soluções de 

embalagens e/ou tecnologias emergentes gerando novas ideias de embalagens ao 

longo da cadeia da empresa (CASO A, 2013). Outro foi uma iniciativa da unidade 

Taiwan, em 2013, de criar uma aliança com seus fornecedores e distribuidores 

locais para melhorar o conhecimento e o desempenho de EHS (CASO A, 2014a). 

 Organizações não governamentais 

A empresa relaciona-se com este tipo de público via, principalmente, 

patrocínios a projetos de conservação, educação e recuperação ambiental. 

 Transparência e divulgação externa dos resultados 

 Com relação à divulgação externa dos resultados e ações relacionadas à 

sustentabilidade, a empresa divulga anualmente relatório de sustentabilidade 

seguindo as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI) desde 2010 nos Estados 

Unidos e também no Brasil. Todos têm classificação C do GRI, ou seja, apresenta 

um escopo mínimo de informações que não passam por verificação externa. 

Globalmente, somente as unidades corporativa, a brasileira e a argentina 

desenvolvem relatórios de sustentabilidade. Porém, a matriz publica relatórios 
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ambientais e sociais desde 1993, porém sem periodicidade definida. No período 

1993 e 2010, divulgou 5 relatórios (CASO A, 2011b). 

 

 

6.1.3 Gestão da Inovação Sustentável 
 

 

6.1.3.1 Integração na gestão estratégica da inovação 
 

 
 Os principais elementos da integração da inovação sustentável na gestão 

estratégica são apresentados na sequência.  

 Visão, missão, valores e estratégia 

 Quanto ao relacionamento e integração da inovação sustentável nos 

elementos estratégicos da organização, verifica-se um direcionamento de longo 

prazo para o desenvolvimento de soluções aos problemas ambientais mas ainda 

incipiente no curto prazo. A inovação sustentável não se encontra diretamente 

expressa na visão, nos valores e na estratégia corporativa. Porém, como apontado 

na discussão da gestão estratégica da sustentabilidade, dada a natureza genérica 

da visão da empresa, é possível subentender que poderia estar considerada na 

“Tecnologia impulsionando cada empresa; Produtos melhorando cada lar; 

Inovações facilitando a vida de cada pessoa”. Da mesma forma com relação aos 

valores organizacionais uma vez que estão alinhados à sustentabilidade, e por 

consequência, pode-se subentender que estariam também à inovação sustentável. 

Na mesma linha, a análise da estratégia corporativa de crescimento - “Investir em 

inovação: revigorar as oportunidades dos mercados atuais e focar nas 

megatendências emergentes” – demonstra, indiretamente, que a inovação 

sustentável seria utilizada ao focar em megatendências emergentes. 

 Por outro lado, fica clara a integração e o direcionamento para a inovação 

sustentável em outros artefatos relacionados à estratégia de sustentabilidade da 

empresa, como os princípios de sustentabilidade, as prioridades estratégicas e as 

metas de sustentabilidade de curto prazo (2015) apresentados na subseção gestão 

estratégica da sustentabilidade. De acordo com os princípios e as prioridades 

estratégicas, pode-se entender que o direcionamento da empresa em relação à 
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inovação sustentável (no longo prazo) é que ela seria um dos pilares de seu 

sucesso econômico e proteção ambiental traduzido pelo desenvolvimento de 

soluções diferenciadas para os desafios de sustentabilidade dos clientes relacionados 

à escassez de matérias-primas, consumo de água, eficiência energética e energia 

limpa, mudanças climáticas e saúde, proteção e segurança humana. 

 Esse direcionamento de longo prazo é traduzido para o curto prazo (2015) 

por meio da seguinte meta de sustentabilidade específica, relacionada ao seu 

sucesso econômico da empresa: “Melhorar os atributos ambientais dos novos 

produtos” (CASO A, 2014a). 

 Em outras palavras, o foco ou a estratégia de curto prazo para a inovação 

sustentável tem um viés incremental enquanto o de longo, em princípio, envolveria 

um grau de inovação maior. 

 Alinhamento estratégico 

 Com o objetivo de implementar e alinhar as ações de inovação a essa 

estratégia de inovação sustentável, a empresa apresenta um conjunto de práticas. 

A primeira delas foi estabelecer uma diretriz para a classificação do que seria um 

produto com atributos sustentáveis ou ambientais. Nesse sentido estabeleceu que 

para ser considerado nesta classificação o produto deve atender aos critérios 

abaixo (CASO A, 2012a, 2013, 2014ª, material institucional): 

 Não possuir risco adicional de saúde, segurança e meio ambiente que supere 

seu benefício de sustentabilidade; E 

 O atributo deve ser relevante ao tipo de produto e ao mercado (pelo menos 

30% dos produtos competidores não podem conter o mesmo atributo e não 

pode ser integrado simplesmente para atender à legislação ou regulamentação 

do mercado principal onde é vendido); E 

 Deve conter um ou mais dos atributos de sustentabilidade ambiental definidos 

pela empresa - matéria-prima, manufatura, uso e disposição final/ resíduos. 

 A empresa define também os produtos que estão fora  desta categoria 

(material institucional): 

 Apresentem algum benefício apenas na embalagem; 

 Práticas de sustentabilidade de Marketing; 

 Produtos manufaturados utilizando energia renovável comprada; 

 Produtos com benefício no transporte/ distribuição; 
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 Benefícios Sociais – “ainda não incluso”. 

 Por esta definição verifica-se a busca de diferenciação (posicionamento 

competitivo padrão da empresa) por meio da sustentabilidade já que espera que 

pelo menos 30% dos competidores não tenham o desempenho ambiental do seu 

produto. 

 Uma outra medida para garantir o alinhamento, foi a criação do indicador 

para medir a inovação dos produtos dessa categoria, ou seja, o NPVI de inovação 

sustentável (CASO A, 2012a, 2013, 2014a, entrevistado sustentabilidade). Este se 

encontra em fase de teste piloto até 2015 (entrevistado sustentabilidade). 

 Uma terceira medida foi a criação do catálogo de Soluções Ambientais da 

empresa (CASO A, 2013, 2014a). Para ser classificado neste catálogo um produto 

precisa cumprir um ou vários dos critérios abaixo (CASO A, 2013, 2014a): 

 Ajudar os clientes da empresa a reduzir sua pegada ambiental: poluição 

atmosférica; consumo de energia e/ou gases de efeito estufa; geração de 

resíduos (reuso, reciclagem e compostagem); consumo ou uso de água; 

prevenção de distúrbios em áreas de sensibilidade ambiental ou promovem a 

limpeza da poluição industrial; e melhoria da eficiência de combustível de 

veículos; 

 Produtos que são produzidos com uma pegada reduzida: produzidos utilizando 

processos com baixo ou nenhum uso de solvente (eliminando / reduzindo os 

VOCs); produtos feitos com conteúdo reciclado, recursos renováveis ou 

utilizando materiais certificados por terceira parte (certificação FSC, por 

exemplo); não contenham materiais preocupantes encontrados em produtos 

competitivos; e produtos com menor pegada de carbono que seus similares 

utilizando a mesma metodologia de mensuração. 

 Em seu catálogo ambiental de 2014 a empresa apresenta mais de 400 

produtos que apresentam benefícios ambientais. 

 

  



196 
 

 
 

6.1.3.2 Integração no desenvolvimento da inovação 
 

 

 Este elemento envolve a integração das questões de sustentabilidade em 

todas as fases da criação e desenvolvimento da inovação e das competências e 

encontra-se em fase de desenvolvimento na empresa. Identificam-se ações tanto 

para a integração no processo de desenvolvimento de produtos quanto de 

tecnologias conforme discutido na sequência. 

 Integração no processo de desenvolvimento de produto - Gerenciamento do 

Ciclo de Vida (Life Cycle Management – LCM) 

 Lançado em 1998 e introduzido globalmente em 2001 (entrevistado 

sustentabilidade), o LCM é guiado pela Política de Gerenciamento do Ciclo de Vida 

da empresa (CASO A, 2001) e pelo Padrão Corporativo de Gerenciamento do Ciclo 

de Vida, ambos aprovados pelo Comitê de Meio Ambiente, Saúde e Segurança. De 

acordo com a política, o LCM objetiva “garantir que as questões ambientais, de 

saúde, segurança e regulatórias sejam integradas no projeto, manufatura, uso e 

descarte dos novos produtos” (CASO A, 2001, p.1, tradução nossa). Em outras 

palavras, é um processo global que é utilizado para identificar oportunidades 

ambientais e de saúde e segurança, para caracterizar e gerenciar os riscos e 

regulações aplicáveis destes aspectos e oportunidades de utilização de recursos e 

energia ao longo de todo o ciclo de vida do produto (matéria-prima ao descarte) 

(CASO A, 2013, 2014b, entrevistado sustentabilidade). 

 É um requisito obrigatório do processo de NPI para todos os novos produtos 

da empresa antes de sua comercialização, desenvolvidos internamente, em 

parceria ou adquiridos de terceiros para revenda com a marca da empresa (CASO 

A, 2001, 2013, 2014a, entrevistado sustentabilidade). Os produtos antigos 

encontravam-se, em 2013, em fase de revisão priorizados com base na sua 

caracterização de riscos (CASO A, 2001, entrevistado sustentabilidade). 

O LCM encontra-se, desde 2001, inserido completamente nos estágios do 

NPI da empresa conforme Figura 13. Para cada estágio existe um conjunto de 

tarefas e informações que precisam ser levantadas pelo proponente e pela equipe 

de Meio Ambiente, Saúde e Segurança. 
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Figura 23 – Etapas do LCM dentro do NPI 

Fonte: Adaptado de Caso (2014) 

 

 Segundo o entrevistado da área de sustentabilidade, o processo se inicia 

quando o proponente (pessoa da área de marketing) insere sua proposta de novo 

produto no sistema de NPI com todos os dados solicitados (tradicionais e 

necessários à análise de SSMA). Na sequência essa proposta é analisada por 

especialistas de meio ambiente, de saúde e segurança. São mais de 60 perguntas 

direcionadas para cada etapa do ciclo de vida do produto – formulação, 

fornecedores, manufatura, descarte, mercado. Posteriormente, de posse dessas 

informações, os especialistas consultam, num banco de dados da matriz, os 

diversos aspectos e impactos ambientais relacionados à proposta. Por exemplo, em 

função das matérias-primas conseguem obter informações de ecotoxicidade da 

substância, suas emissões, o tipo – persistente ou não, biocumulativa ou não – e 

informar a classificação – perigoso ou não bem como as necessidades de 

procedimentos especiais de produção e descarte, os riscos à saúde. Em outras 

palavras, com as características propostas os especialistas conseguem identificar e 

classificar os riscos do novo produto. A partir desse resultado, o proponente do 

projeto elabora um plano para ajustar e continuar o processo ao longo do fluxo do 

NPI (entrevistado sustentabilidade). 

 Apesar de existirem atividades e avaliações do LCM em todas as etapas do 

NPI, a aprovação ou reprovação ocorre somente nos portões 3 (análise de 

viabilidade) e 5 (scale-up) (entrevistado sustentabilidade). Essas avaliações do 

LCM são feitas por especialistas que aprovam, fazem observações ou reprovam o 

seu ponto avaliado. Toda vez que ocorre uma reprovação de algum especialista da 
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área de saúde, segurança e meio ambiente, o LCM fica reprovado (CASO A, 2014b). 

Por isso que há um processo de conscientização das áreas envolvidas com o 

desenvolvimento de tecnologias e produtos para que antecipem a consulta aos 

especialistas o máximo possível, já no estágio de ideia para evitar a reprovação nos 

estágios posteriores. Como salienta o entrevistado da área de sustentabilidade: 

Então a ideia é ... fazer um brainstorming inicial já com questões de meio 
ambiente, segurança e sustentabilidade no início do projeto. .... fazer um 
life cycle thinking ... na concepção do projeto. Para mim este é o ponto, 
para desburocratizar [o processo] para frente. 

  

 Importante também salientar que a avaliação do LCM tem cunho mais 

qualitativo (CASO A, 2012a, 2013), não sendo uma Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

(entrevistado sustentabilidade). Os elementos avaliados nos estágios do ciclo de 

vida (aquisição de matérias-primas, projeto, manufatura, uso e disposição final) 

são: impactos ambientais, impactos de energia e gases de efeito estufa, materiais 

perigosos, efeitos potenciais na saúde e no meio ambiente, segurança do cliente e 

do trabalhador e projeto para o “final de vida” do produto (incluindo o potencial 

para reciclagem) (CASO A, 2014a). Para cada elemento / estágio são identificados 

os impactos e as oportunidades (vantagens possíveis) categorizados em quatro 

tipos conforme: impactos compreendidos e riscos adequadamente considerados; 

impactos compreendidos mas os riscos ainda exigem atenção adicional; 

impactos/riscos não completamente compreendidos; e vantagens.   

 No caso do segundo e do terceiro itens, há necessidade de realização de um 

plano de gerenciamento de riscos ponderando o investimento necessário e a 

probabilidade de sucesso do gerenciamento de riscos ou de sua eliminação. 

 Apesar de aparecerem, a parte de transporte e logística recebe a mesma 

ênfase das demais etapas do ciclo de vida, segundo o entrevistado da área de 

sustentabilidade, à exceção de produtos perigosos e de alguns demandas de 

clientes consideradas de maior risco. 

 Tendo em vista a diversidade de produtos da empresa, apesar de 

padronizado, o processo é flexível e permite a avaliação de riscos e oportunidades 

em maiores detalhes dependendo da necessidade (CASO A, 2014a). Para acelerar e 

facilitar o processo, a empresa, por meio de seu Laboratório Ambiental 

Corporativo, desenvolve avaliações focadas em tecnologias e químicas comuns 

compartilhadas entre vários produtos e aplicações (CASO A, 2014a). 
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 O LCM é um processo que requer conhecimentos de várias áreas relacionadas 

a produtos, aplicações, mercado, meio ambiente saúde e segurança. Por isso, é 

desenvolvido de forma integrada (pelo processo NPI) e multifuncional com a 

participação de praticamente toda a empresa: equipe de comercialização, 

laboratório / P&D, marketing, produção, serviço técnico, controle da qualidade, 

jurídico, toxicologia, análise e ciência ambiental, sistemas eletrônicos e mecânicos, 

EHS, transporte, higiene industrial, segurança, energia, ergonomia, medicina 

ocupacional e operações ambientais (entrevistado sustentabilidade).  

 Ademais a todo esse processo de integração das questões ambientais ao 

processo de desenvolvimento de produtos, a empresa criou também dentro do 

processo LCM no NPI, regras para a divulgação dos atributos ou vantagens 

ambientais dos produtos “para evitar greenwashing” (entrevistado 

sustentabilidade). A comunicação interna e externa dos benefícios ambientais dos 

produtos aos clientes/ consumidores é definida pela Declaração Ambiental de 

Produto, pelo Guia de Atributos Ambientais e pelas Regras de Categoria de Produto 

(CASO A, 2014ª, entrevistado sustentabilidade). Esta última padroniza a aplicação 

do padrão LCM para uma categoria específica de produtos guiando a elaboração 

das posteriores declarações (CASO A, 2012a, 2013, 2014a). Qualquer atributo 

ambiental divulgado deve ser substanciado, claro tecnicamente, correto e “deixar 

claro o porquê que ele [o produto] é mais verde ... [porque é] à base d’água não 

solvente .... porque tem uma fonte renovável, uma fibra natural” (entrevistado 

sustentabilidade). Para facilitar esse processo, a empresa possui um time de apoio 

aos atributos ambientais que auxilia os negócios na definição das comunicações de 

atributos. Esta equipe é formada por cientistas, pelo jurídico, profissionais de LCM, 

entre outros (CASO A, 2012a, 2013, 2014a). 

 Uma última atividade de integração que pode ocorrer no LCM para alguns 

produtos é a mensuração da pegada de carbono com o objetivo de compensá-las 

por meio da compra de créditos de carbono (CASO A, 2014a). É mensurado o total 

de emissões de gases estufa em CO2-equivalente ao longo de toda a cadeia do 

produto, desde a aquisição da matéria-prima até a disposição final, após o seu uso 

(CASO A, 2014a). Os procedimentos de mensuração e de compensação são regidos 

pelo Padrão de Compensação da Pegada de Carbono da empresa (CASO A, 2012b), 

criado em 2012. 
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 Integração no desenvolvimento de tecnologias 

 Poucas evidências foram identificadas da integração das questões de 

sustentabilidade no desenvolvimento de tecnologias. A principal delas é a 

existência de dois Tech Foruns relacionados. O primeiro é o Tech Forum de product 

stewardship que gerencia a ferramenta nas divisões para discutir questões de 

riscos relacionadas ao produto em seu ciclo de vida (entrevistado 

sustentabilidade).  

 O outro é o Green Chemistry and Sustainable Products Tech Forum criado em 

2012 pela Divisão de Recursos Materiais da Matriz para promover a maior 

disseminação do uso dos princípios da química verde na empresa (CASO A, 2012a). 

É uma rede que provê um fórum para que os funcionários comuniquem e discutam 

as ideias e práticas de química verde ao longo dos vários negócios e grupos 

funcionais da empresa. O Fórum envolve a realização de eventos internos e 

mecanismos de colaboração externa e a participação de membros das áreas de 

Pesquisa e Desenvolvimento, Responsabilidade do Produto, Sustentabilidade e 

Marketing (CASO A, 2012a, 2013).  

 Desde 2010 a Divisão de Recursos Materiais da Matriz visa integrar materiais 

mais sustentáveis a seus produtos e processos avaliando-os com base nos a 12 

princípios da Química Verde (CASO A, 2013, 2014a). Nesse sentido, a química 

verde é entendida pela empresa como 

… the design, development and implementation of chemical products and 
processes to reduce or eliminate the use and generation of substances 
hazardous to human health and the environment. The products and 
processes must be more environmentally benign, more economical and 

better performing than alternatives (CASO A, 2014a, p. 114).  

 
 Esse método é parte formal do processo de avaliação de novos programas à 

medida que eles se movem no fluxo de desenvolvimento, da pesquisa à produção, é 

documentado e é gerenciado pela Divisão de Recursos Materiais visando o alcance 

e a superação das metas de redução de resíduos da empresa (CASO A, 2014a). 
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6.1.3.3 Estrutura de governança  

 
 

 Em termos de mudança na estrutura de governança da inovação em função 

da sustentabilidade, a única identificada foi o envolvimento da área de EHS no 

processo de desenvolvimento de produto dado o início do LCM. 

 
 
6.1.3.4 Relacionamentos externos 
 

 

 Quanto aos relacionamentos externos da inovação sustentável, poucas 

evidências foram identificadas. À exceção de duas parcerias divulgadas pela 

empresa, a partir de 2010, com uma incubadora e outra com um governo para o 

desenvolvimento de soluções para os mercados verdes emergentes (energia 

renovável, arquitetura sustentável e tratamento do água).  

 
 
6.2 Caso B 
 

 

É uma empresa multinacional brasileira de capital aberto que atua no setor 

químico e petroquímico fundada em 2002 a partir integração de seis empresas do 

setor. Em 2013 teve uma receita líquida global de R$ 41 bilhões e contava com 

8.096 funcionários, 6.742 nas unidades brasileiras, em suas operações espalhadas 

por 36 unidades industriais (29 no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha) e 

administrativas em 38 países (CASO B, 2013a). Líder no mercado de resinas 

termoplásticas nas Américas com foco em polietileno (PE), polipropileno (PP) e 

policloreto de vinila (PVC), líder na produção de PP nos Estados Unidos e líder 

global na produção de biopolímeros (CASO B, 2013a). 

A empresa atua de forma integrada na primeira e segunda gerações da 

indústria petroquímica (hachurado Figura 24). Ela adquire nafta, gás, etanol e sal 

das petrolíferas e usinas de etanol, faz o fracionamento do nafta e/ou gás natural 

(em 2013 a maior parte era nafta) transformando-os em petroquímicos básicos 

(eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xileno). Nessa 



202 
 

 
 

etapa vende-os para a indústria química em geral e também os utiliza para a 

produção de resinas termoplásticas (polietilenos, polipropileno, PVC) que são 

vendidas para as empresas transformadoras de plásticos que produzem tanto 

produtos de consumo quanto industriais. Assim, ela possui cerca de 30 produtos 

divididos em duas grandes linhas que atendem diversos segmentos (CASO B, 

2013a): 

 Insumos químicos básicos: produtos como eteno, propeno, butadieno, cloro, 

benzeno, tolueno e xilenos; gasolina automotiva e o bioaditivo automotivo 

ETBE (Éter Etil Terbulítico) e soda e derivados. São utilizados pelas mais 

diversas indústrias na produção de plásticos, tintas acrílicas e látex, fios e fibras 

para agasalhos, espumas flexíveis utilizadas em colchões e travesseiros, 

espumas rígidas, pneus, esteiras rolantes, luvas médicas, mangueiras de 

combustíveis, fabricação de sabão, papel, celulose, alumínio, tratamento de 

água potável; 

 Resinas plásticas: polietilenos de alta densidade, baixa densidade, linear de 

baixa densidade, ultra peso molecular e verde, polipropilenos  e o PVC. O 

primeiro é utilizado na fabricação de sacolas, filmes e embalagens para a 

indústria de alimentos e higiene pessoal e doméstica. O segundo na produção 

de embalagens flexíveis e rígidas, utensílios domésticos, tampas plásticas, 

brinquedos, componentes automotivos, eletrodomésticos, entre outros. E o 

terceiro na construção civil, produtos médico-hospitalares, na agricultura, 

indústria de calçados, vestuário e produtos de esporte e lazer. 

 

 
 Figura 24 – Estrutura da indústria petroquímica a atuação da empresa 

 Fonte: Adaptado de Caso B  (2013). 

 
 Essas linhas de produtos estão distribuídas em cinco unidades de negócios de 

gerenciamento autônomo (CASO B, 2013b): 
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 Unidade de Petroquímicos Básicos: responsável pela produção e venda de 

petroquímicos básicos e o suprimento das utilidades produzidas nos polos para 

produtores de segunda geração, incluindo alguns produtores próprios; 

 Unidade de Poliolefinas: inclui a produção e a venda de polietileno, a produção 

do polietileno verde fabricado a partir de matéria-prima de fonte renovável, e 

polipropileno produzido pela empresa no Brasil; 

 Unidade de Vinílicos: que inclui a produção e venda de PVC e soda cáustica; 

 Unidade de Negócios EUA e Europa: produção e venda de polipropileno nos 

Estados Unidos e na Alemanha; 

 Unidade de Distribuição de Produtos Químicos: distribui produtos fabricados 

pela unidade de Petroquímicos Básicos e por outras cem empresas nacionais e 

estrangeiras como produtos agroquímicos, borracha e produtos químicos para 

finalidades gerais, alimentos e rações, aromatizantes e fragrâncias, etc. 

 

 
6.2.1 Gestão da Inovação 
 

 

6.2.1.1 Gestão Estratégica da Inovação 
 

 

 Visão de futuro  

 As evidências coletadas relativas à criação da visão de futuro de produtos / 

negócios e competências foram limitadas, reduzindo a capacidade de inferência em 

relação a todos os elementos desta competência. No entanto, identificou-se a 

existência de uma visão de futuro de longo prazo – Ser líder mundial em química 

sustentável, inovando para melhor servir às pessoas (CASO B, 2010) - considerada 

inovadora tendo em vista estar baseada em química sustentável, algo novo para o 

setor. Por química sustentável a empresa entende não somente a oferta de 

produtos a partir de matérias-primas renováveis com minimização de resíduos e 

toxicidade (química verde), mas “a melhor gestão dos impactos ambientais, sociais 

e econômicos decorrentes da atividade empresarial em busca do equilíbrio” (CASO 

B, 2014a). 
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 A visão é definida para um período de dez anos e revisada dentro do 

processo de planejamento estratégico, para o período de cinco anos, com suas 

metas e estratégia competitiva e de negócios. Todo esse processo (definição da 

visão, estratégia corporativa, de negócios, tecnológica e objetivos e metas 

estratégicos) é estabelecido a partir da elaboração e análise de cenários futuros 

(macroeconômico, tecnológico, legal, etc.) (entrevistado 1 inovação). Anualmente é 

realizada revisão desse planejamento de acordo com os resultados alcançados e 

mudanças ambientais dentro do Comitê Corporativo (entrevistado 1 inovação). 

 Com relação ao monitoramento sistemático de sinais e tendências ambientais 

e sua disseminação para a tomada de decisão estratégica e operacional, verificou-

se a existência de área de planejamento estratégico, que dentre outras atribuições, 

apresenta esta. Um dos momentos principais de uso dessas informações é durante 

a revisão anual do planejamento estratégico (entrevistado 1 inovação). 

 Quanto à visão das competências (tecnológicas, de mercado e de 

desenvolvimento de produto) necessárias para o alcance da visão, está 

parcialmente considerada no direcionamento da estratégia tecnológica definida no 

planejamento onde são apontadas as correntes tecnológicas estratégicas de longo 

prazo. 

 Formulação da estratégia 

 A visão 2020 da empresa marca um posicionamento competitivo inovador 

para a empresa como um todo. Corporativamente ela se desdobra em uma 

estratégia baseada em dois vértices principais: estratégia de crescimento nos 

mercados atuais e química sustentável, que marcam a busca do equilíbrio entre os 

resultados de curto prazo (melhoria incremental) e os de longo (radical). A 

primeira embasa-se na busca de matérias-primas de baixo custo (como o gás de 

xisto americano) e internacionalização nas Américas e a segunda na ampliação do 

portfólio de produtos renováveis (CASO B, 2010, 2012, 2013a). 

 Porém, o reflexo destes direcionamentos nos negócios da empresa, em suas 

estratégias de negócio, inovação, de obtenção de competências e projetos de 

inovação são definidos por cada unidade individualmente e consensados com a 

alta administração (entrevistado 1 inovação). A verificação da suficiência das 

propostas dos negócios em relação aos anseios corporativos, ou seja, a visão 

corporativa, é realizada pelo Comitê de Inovação e Tecnologia juntamente com a 
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Área de Inovação e Tecnologia Corporativa. Apesar de não decidir, ele direciona 

discussões estratégicas e ajustes das unidades para as reuniões de resultado das 

áreas. Nas palavras do entrevistado 1 inovação: 

A estratégia de inovação é definida dentro das unidades de negócio. ... o 
comitê de inovação e tecnologia [que] não é deliberativo e tem uma visão 
do que a gente chama da grande empresa ... que é o somatório das 
ambições das pequenas empresas ou mais que isso. ... então a estratégia 
é construída a partir da pequena empresa ... são as unidades que têm as 
decisões de seus portfólios. 

 

 No caso das competências tecnológicas transversais (que atendem a várias 

unidades de negócio) e dos projetos de novos negócios, todos estão sob a 

responsabilidade da Área de Inovação e Tecnologia Corporativa (entrevistado 1 

inovação). 

 Assim, pode-se dizer que o posicionamento dos produtos / negócios / 

mercados e o posicionamento de competências são definidos pelas unidades de 

negócios a partir das macro diretrizes estratégicas da organização. Quanto à forma 

de definição de cada unidade, verifica-se que tem os clientes como ponto focal, 

porém o nível de inovação do posicionamento depende das características e 

maturidade de cada unidade de negócio.  

 Alinhamento estratégico 

 O alinhamento estratégico da inovação ocorre por meio de dois elementos 

principais. Primeiramente, o próprio processo de desdobramento das estratégias e 

metas descrito anteriormente é uma forma de garantir o alinhamento estratégico 

da inovação. 

 Em segundo lugar, por meio da gestão de portfólio. A empresa implantou, na 

revisão de 2010 do seu Programa de Inovação, a gestão de portfólio com o objetivo 

de assegurar o alinhamento e a implementação de sua visão e estratégia 

corporativas. Neste sentido, foi criado o Escritório Corporativo de Projetos (PMO), 

ligado à Vice-Presidência de Inovação e Tecnologia, para gerenciar e controlar os 

projetos e o portfólio da empresa. As principais características identificadas dessa 

gestão foram as seguintes: 

 A criação de um comitê de portfólio (Comitê Portfólio Day) em 2010 marcou a 

padronização da gestão de portfólio nas unidades de negócio (entrevistado 1 

inovação). Por meio dele, a liderança de cada unidade de negócios avalia os 

novos projetos propostos de forma conjunta com os já existentes a fim de 
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decidir o início, continuidade ou encerramento e alocação de recursos de cada 

projeto. Tal análise considera a quantidade necessária para suportar a 

estratégia e metas da unidade, o alinhamento com a estratégia corporativa, as 

atratividades e viabilidades de mercado e técnica, a suficiência da receita 

líquida projetada ajustada à probabilidade de sucesso esperado do projeto e o 

perfil por família de produtos. Neste trabalho, o comitê conta com o auxílio dos 

gestores de inovação da unidade que exercem o papel de gerentes de portfólio 

(entrevistado 1 inovação). Ademais, essas decisões alimentam as etapas de 

avaliação (gates) do processo de inovação explicado na próxima subseção; 

 Em nível corporativo, a análise do portfólio global da empresa é realizada pelo 

PMO, que promove discussões com as unidades e também reporta a situação 

global e os pontos críticos ao Comitê de Inovação Corporativo para 

direcionamentos junto às unidades (entrevistado 1 inovação); 

 Os recursos para os projetos são providos e gerenciados pelas unidades de 

negócio, incluindo parcelas dos projetos desenvolvidos no corporativo que as 

beneficiarão (entrevistado 1 inovação); 

 A gestão de portfólio (e de projetos) parece englobar somente os projetos 

produtos e negócios e de competências tecnológicas.  As demais competências 

que eventualmente sejam necessárias aos projetos como mercadológicas e de 

desenvolvimento de produtos são gerenciadas em outras instâncias de forma 

separada (entrevistado 1 inovação); 

 Não existem estruturas ou processos diferenciados para projetos com graus de 

radicalidade diferentes, as mesmas estruturas e processos (pipelines) tratam de 

todos os tipos de projetos. Embora, em algumas unidades, como a corporativa, 

o número de projetos radicais seja maior dada a natureza de sua atividade – 

projetos de negócios e tecnologias transversais. Nas palavras do entrevistado 1 

inovação: 

... o processo e a estrutura de pessoas para desenvolver os projetos são 
os mesmos ... obviamente que as competências serão diferentes e se há 
necessidade de agregar pessoas externas quando eu não tenho as 
competências necessárias para o seu desenvolvimento [é feito]. Mas a 
estrutura e os indicadores são os mesmos. ... a lógica e a estrutura são as 
mesmas. 
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6.2.1.2 Desenvolvimento da inovação 
 
 
 A empresa possui um sistema de gestão da inovação que direciona e 

coordena todos os elementos de inovação. Sua implementação iniciou-se em 2004 

com a criação do processo stage-gate (phase-gate) e seus comitês. Em 2010 passou 

por reestruturação que envolveu a padronização do phase-gate e comitês em todas 

as unidades da empresa, e a implementação de outros elementos de gestão como: 

gestão de desempenho, gestão da propriedade intelectual, gestão do conhecimento, 

gestão de parcerias e fomento ou financiamento. À exceção da parte de gestão do 

conhecimento, que está em fase final de implementação, as demais foram 

implementadas entre 2012 e 2013, segundo entrevistado da área de inovação. 

 O grande objetivo da implantação desse sistema foi (e continua sendo) 

ampliar a visão de inovação da empresa, até então muito focada em inovações 

tecnológicas, para aumentar a criação e captura de valor ao cliente gerando 

aumento das receitas, acelerando o retorno do investimento e reduzindo custos e 

riscos. Assim, a ideia era/é promover outras formas de inovação como novos 

clientes e mercados, novos fornecedores, novos canais, novos modelos de negócio, 

novas parcerias, conforme demonstrado na Figura 25 abaixo. 

 

 

Figura 25 – Conceito e tipos de inovação do Programa de Inovação da Empresa 

Fonte: Caso B (2013) 

 

 Um dos elementos base do programa de inovação é o processo de inovação 

que segue as fases tradicionais do modelo phase-gate conforme Figura abaixo. 
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Figura 26 – Modelo conceitual do processo de inovação da empresa (pipeline) 

Fonte: Caso B (2013) 

 

 Segundo o entrevistado da área de inovação, esse processo está 

completamente formalizado, padronizado e é totalmente gerenciado por meio de 

um aplicativo, ao qual somente pessoas ligadas à área de inovação têm acesso (em 

2013 eram 400). Este aplicativo possibilita gerar e consultar documentos, verificar 

pendências e a execução das tarefas e workflows dos projetos. O processo possui 

manual de procedimentos e ferramenta de treinamento e-learning disponível para 

todas as pessoas envolvidas com inovação e tecnologia, ou seja, com 

desenvolvimento de tecnologias (entrevistado 1 inovação). Todas as etapas 

apresentam as entregas e saídas esperadas, a frequência de desenvolvimento, os 

participantes e as atividades a serem desenvolvidas (entrevistado 1 inovação; 

CASO B, 2013a). Com isso, a consolidação de dados por número de projetos em 

curso, recursos desembolsados, pesquisadores envolvidos e inovação por área de 

negócio fica facilitado assim como a prestação de contas para organismos públicos 

e financiadores (CASO B, 2013a). 
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 O processo inicia-se com a geração de ideias por qualquer pessoa, da área de 

inovação ou não, e sua inserção no sistema da empresa. Pessoas externas à área de 

inovação precisam solicitar a inserção aos usuários do sistema. A ideia inserida no 

sistema vai sendo enriquecida e trabalhada em uma análise preliminar 

(respondendo questões do sistema e interagindo com as demais áreas) que avalia a 

sua viabilidade de mercado/ técnica e alinhamento estratégico. Dependendo do 

seu desenvolvimento ela é levada a um processo de ideação (primeiro funil da 

Figura 16) onde são avaliadas todas as ideias de forma conjunta em termos de  

viabilidade de mercado/técnica e alinhamento à estratégia do negócio/ 

corporativa. Caso atenda às duas dimensões, pode ser convertida em um projeto 

pela decisão do comitê de ideação da unidade. Aquelas que são viáveis em uma 

dimensão somente são mantidas em espera para reanálise futura. 

 O ritmo e a natureza da geração de ideias de inovação depende do “gatilho” 

da unidade de negócio que “trabalha muito a depender da necessidade”, segundo o 

entrevistado 1 da área de inovação. A unidade de negócio analisa a rotatividade de 

seu pipeline (entrada e saída de projetos) e verifica a necessidade de aumentar o 

número de projetos em uma determinada área e então influencia a geração de 

ideias neste sentido. Com isso, há uma busca de ideias em várias fontes como 

clientes, fornecedores, tecnologias externas, etc. Nas palavras do entrevistado 1 da 

área de inovação: 

Então [a unidade de negócios] trabalha muito a depender da 
necessidade. Eu tenho uma rotatividade no meu pipeline – entram 
projetos e projetos são lançados - na hora que eu faço o mapeamento 
posso entender que eu preciso de mais projetos em uma determinada 
área. Eu consigo na ideação influenciar essa natureza da geração de 
ideias... posso ver com o cliente, .. com fornecedor, com os dois ... quer 
dizer, como é que eu promovo ideias nesta direção para ocupar esta 
lacuna. 

 
 O pipeline também é alimentado pelas diretrizes e prioridades estratégicas da 

unidade de negócios alinhadas às diretrizes e prioridades organizacionais 

definidas no planejamento estratégico da empresa (primeira elipse à esquerda da 

Figura 26), pelas solicitações e necessidades identificadas no relacionamento com 

clientes e a identificação de oportunidades (CASO B, 2012). 

 As ideias aprovadas são transformadas em projetos com alocação de equipe, 

recursos e escopo prévio e iniciam o processo de desenvolvimento do projeto 

propriamente dito - análise preliminar, viabilidade, desenvolvimento, validação e 
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lançamento – com seus respectivos gates. Alguns projetos de mais baixa 

complexidade e baixo investimento podem ter esse processo acelerado suprimindo 

/ agrupando etapas. 

 O desenvolvimento do projeto segue as etapas tradicionais do stage-gate e 

seu gerenciamento é auxiliado pelo uso da abordagem de gerenciamento de 

projetos e de portfólio. Cada projeto tem um gerente (líder) e cada unidade de 

negócio tem um gerente de portfólio. Todos possuem ações a serem 

desempenhadas que estão padronizadas e informações determinadas a serem 

inseridas no sistema. O controle e acompanhamento dos projetos, tanto por parte 

do líder de projeto quanto pelo corporativo, são feitos pelo mesmo aplicado e de 

forma padronizada. O líder visualiza todas as informações de seu projeto (extrato 

completo), e o corporativo a situação de todos os projetos de forma consolidada 

avaliando a sua adequação em relação às metas e objetivos corporativos 

(entrevistado 1 inovação). 

 Esse processo se repete nas quatro unidades de Inovação e Tecnologia que 

correspondem às unidades de negócio da empresa de forma padronizada em 

termos de etapas, entregas, métricas, indicadores e formas de avaliação. Assim, 

pode-se dizer que a empresa possui 4 pipelines de projetos de inovação 

(entrevistado 1 da área de inovação): Polímeros Brasil com foco em PP, PE e PVC; 

Insumos básicos Brasil; Polímeros Estados Unidos – foco em PP e PE; Corporativo: 

projetos de renováveis, de tecnologias transversais (aplicadas a várias unidades de 

negócio) e novos negócios. 

 Por fim, cabe salientar que todos os projetos das unidades seguem o mesmo 

processo/pipeline, independente do seu grau de radicalidade. O que muda são as 

pessoas envolvidas conforme as competências necessárias ao desenvolvimento, 

podendo, inclusive envolver entes externos caso a empresa não tenha as 

competências necessárias. “Mas a lógica e a estrutura são as mesmas para todos os 

projetos” (entrevistado 1 inovação).  
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6.2.1.3 Organização da Inovação 
 

 

 A empresa possui cinco unidades de negócio (Petroquímicos Básicos, 

Poliolefinas, Vinílicos, EUA e Europa e Distribuição de Produtos Químicos) que são 

autônomas em suas atividades industriais, comerciais, de marketing, pessoas, 

planejamento e controladoria. À exceção da unidade de distribuição de produtos 

químicos, todas as demais possuem estrutura e gerenciam as suas atividades e 

projetos de Inovação e Tecnologia. “As unidades de negócio ... têm total 

independência. Então elas vão fazendo os seus projetos e vão se organizando” 

(entrevistado 1 inovação). 

 Assim, a estrutura organizacional formal de inovação e tecnologia da 

empresa, desde 2010, é composta por três áreas de Inovação e Tecnologia 

subordinadas formalmente às unidades de negócio e uma vice-presidência sob a 

qual está a área de inovação e tecnologia corporativa (Figura 27). 

 

 

Figura 27 – Estrutura organizacional da Inovação e Tecnologia a partir de 2010 
Fonte: Adaptado de entrevistado 1 inovação 

  

 As atividades de cada área - corporativa e de negócio - estão claramente 

definidas no manual do processo de inovação estabelecido pelo programa de 

inovação da empresa (entrevistado 1 inovação) e englobam tanto atividades 

operacionais quanto gerenciais. De acordo com o entrevistado 1 da área de 

inovação, as unidades de negócios têm como responsabilidade a identificação e o 

desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos focados em suas respectivas 

áreas de atuação e mercados seguindo os passos e orientações do programa de 

inovação da empresa e as suas metas e orientações estratégicas. 
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 A área corporativa, por sua vez, é responsável pelas atividades de inovação 

aplicáveis a todos os negócios da empresa. Neste sentido, suas incumbências são: 

 Planejamento e estratégia de inovação corporativa incluindo o fornecimento de 

informações sobre resultados, oportunidades e ameaças estratégicas 

tecnológicas e de mercado ao Comitê Corporativo de Inovação; 

 Gestão, disseminação, manutenção e melhoria de todos os elementos do 

programa de inovação (Gestão do Conhecimento, Propriedade Intelectual, 

Parcerias, Projetos e Portfólio e Desempenho) em interação com as unidades; 

 Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que podem vir a ser 

utilizadas em vários negócios (transversais), como renováveis e catálise, e de 

novos negócios seguindo o direcionamento estratégico da organização; 

 Mapeamento e busca de fontes de recursos externos para a inovação; 

 Acompanhamento do portfólio de projetos da empresa e das unidades 

(qualitativa e quantitativamente) a fim de identificar discrepâncias e provocar 

discussões para alterações e comunicar ao Comitê Corporativo de Inovação 

para providências. 

 Para o desenvolvimento de suas atividades de gestão de forma transversal, a 

área corporativa de inovação conta com o apoio de “pontos focais” em cada 

unidade de negócio, que são as pessoas responsáveis pela gestão dos elementos do 

programa de inovação da respectiva unidade. 

 Outro elemento central da estrutura de inovação da empresa são os Centros 

de Inovação e Tecnologia. Em 2013 a empresa possuía dois centros: um nacional e 

outro internacional (EUA) (CASO B, 2013a). Segundo a empresa, o centro brasileiro 

é o mais completo centro de pesquisa de desenvolvimento de uma empresa 

petroquímica no Brasil e na América do Sul (CASO B, 2013a). 

 Esses centros têm como função desenvolver todas as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento das unidades. Assim, desenvolvem tanto testes e melhorias 

incrementais nos produtos e processos já existentes quanto novos produtos e 

aplicações e pesquisas de ponta, como nanotecnologia e novas formas de produção 

com matérias-primas renováveis (CASO B, 2014b). Constituem-se também num 

forte instrumento da empresa para o estreitamento do relacionamento com os 

clientes e mercado já que estes podem “suprir todas as suas necessidades no 
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desenvolvimento de processos, produtos e aplicações” nestes centros (CASO B, 

2002, p.2). 

 Para tanto, contam com a infraestrutura de laboratórios e plantas-piloto e 

equipes dedicadas. Em 2013, eram 323 pessoas trabalhando nestes centros (16% 

doutores e 29% mestres e pós-graduandos), 24 laboratórios de inovação (11 no 

centro brasileiro) e 8 plantas-piloto (6 no Brasil) que simulam quase todos os 

processos industriais da empresa (CASO B, 2013a). Essa infraestrutura totalizava 

um investimento de US$ 330 milhões em ativos tecnológicos, que segundo a 

empresa, equipara-se a seus concorrentes internacionais (CASO B, 2013a). 

 Estrutura de comitês 

 Atrelada ao processo de inovação phase-gate da empresa está a estrutura de 

comitês para sua governança. Desde a reestruturação e padronização do programa 

de inovação em 2010, a empresa opera com três comitês, dois nas áreas de negócio 

de cunho deliberativo e um corporativo de cunho orientativo (entrevistado 1 

inovação). Suas principais responsabilidades, envolvidos e frequência estão 

sumarizados no Quadro 18 e detalhados na sequência. 

 

Quadro 18 – Comitês relacionados ao processo de inovação da empresa 
Comitê Objetivo Participantes Frequência 

Ideação Avaliar a atratividade e 
adequação estratégica das ideias 
e autorizar a abertura do projeto 

Líder da unidade de negócio 
Líderes / gerentes dos projetos 
Ponto Focal da unidade 

Trimestral 
conforme 
necessidade 

Portfólio Day Decidir a continuidade ou não em 
cada gate dos projetos da unidade  

Líder da unidade de negócio 
Líderes / gerentes dos projetos 
Ponto Focal da unidade 

Trimestral 
sistemático 

Corporativo Visualizar o portfólio da empresa, 
discutir e estabelecer diretrizes 
estratégicas de inovação a serem 
operacionalizadas pelas unidades 

Presidente 
Vice-presidente de Inovação e 
Tecnologia e Diretor de Inovação 
Líderes das unidades de negócio 
Líderes de Inovação e Tecnologia das 
unidades de negócio 
Vice-presidentes (exceto jurídico) 

Trimestral 
sistemático 

Fonte: Entrevistado 1 inovação 

 

 Comitê de Ideação: é realizado pelas unidades de negócio trimestralmente, mas 

pode variar conforme a necessidade e a quantidade de novas ideias em pré-

análise cadastradas no sistema. É composto pelo Diretor (líder), Líderes de 

projetos e Ponto Focal (Gestor de inovação) da unidade de negócio. Sua tarefa é 

analisar a viabilidade de mercado (potencial de valor) e adequação estratégica 

(de negócio e corporativa) das propostas para autorizar ou não a abertura de 
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um projeto de inovação. “.. se esses dois eixos ... são viáveis, então uma ideia 

pode ser convertida em projeto” (entrevistado 2 inovação). As propostas 

aprovadas pelo comitê têm recursos, gerente (líder) e um escopo preliminar e 

escopo preliminar definidos.  

 Comitê Portfólio Day: objetiva tomar as decisões relacionadas à continuidade 

dos projetos em cada fase do phase-gate a partir da visão global do portfólio de 

projetos da unidade avaliando: a suficiência dos projetos para suportar a 

estratégia e as metas da unidade; o balanço risco, investimento e retorno da 

carteira; os resultados econômicos previstos e/ou já alcançados; e a 

classificação dos projetos de acordo com seu alinhamento estratégico; as 

atratividades e viabilidades de mercado e técnica; e análise financeira (receitas 

projetadas ajustadas ao risco ou probabilidade de sucesso). É um comitê que 

ocorre sistematicamente a cada trimestre envolvendo as mesmas pessoas do 

comitê de ideação; 

 Comitê corporativo: é um comitê que ocorre trimestralmente coordenado pelo 

vice-presidente de inovação e tecnologia e com a participação do presidente, 

todos os vice-presidentes (à exceção do jurídico), líderes das unidades de 

negócio e os líderes de inovação das unidades de negócio (chefes dos pontos 

focais). Trata-se de um comitê cujos objetivos são alinhar informações; obter 

uma visão geral do processo de inovação da empresa e do portfólio de projetos, 

seus avanços e orçamentos (informações estas consolidadas pela área de 

inovação corporativa) e discutir novas oportunidades e ameaças, novos 

projetos estratégicos e outros temas estratégicos relevantes. Ele provê 

direcionamentos e diretrizes para que as unidades de negócio tratem os 

assuntos em suas alçadas. Nas palavras do entrevistado 1: 

 
Ele direciona em nível macro, dá subsídios e elementos para que o corpo 
diretivo da empresa trate individualmente com cada unidade de negócio. 
Os desvios são tratados na reunião de resultados da unidade (que não é 
só de inovação). Projetos e temas estratégicos sim são discutidos aqui e 
direcionamentos definidos para serem endereçados pelas unidades. 

 

 Equipes de projetos 

 As equipes são multifuncionais construídas conforme as necessidades de 

competências, incluindo pessoas externas. As áreas internas em geral são sempre 

as mesmas e “cada uma tem mais ou menos a sua função pré-determinada” 
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(entrevistado 1 inovação). Por exemplo, a área de desenvolvimento de 

mercado/marketing tem uma participação importante na avaliação dos riscos de 

mercado do projeto. Por outro lado, em termos de tecnologias/ pesquisa os centros 

de pesquisa tem as suas competências mapeadas, definidas, então sua participação 

não muda muito. Existe mudança nos envolvidos quando há necessidade de novas 

competências, o que ocorre com maior frequência com os projetos de novos 

negócios. “Neste caso envolve-se outras pessoas, internas ou externas (parceiros 

tecnológicos, clientes), capacita-se, mas depende da complexidade” (entrevistado 1 

inovação). O envolvimento de pessoas externas pode ocorrer de forma pontual ou 

durante o projeto todo, dependendo da necessidade. 

 Estruturas ambidestras 

 Inexistem estruturas ou processos diferenciados para projetos com graus de 

radicalidade diferentes, as mesmas estruturas e processos (pipelines) tratam de 

todos os tipos de projetos (entrevistado 1 inovação).  

 

 
6.2.1.4 Relacionamentos externos de inovação  
 

 

 A empresa aponta ter como um dos pilares de sua gestão da inovação, a 

inovação aberta ou open innovation. Segundo a empresa é “uma forma de atuar por 

meio de parcerias que permite a conexão antecipada com tendências e 

oportunidades, além de estimular o florescimento de novas ideias e inovações” 

(CASO B, 2014c). Essa abertura do processo também era um dos pilares do 

programa de inovação implementado em 2004.  

 Nesse contexto, verifica-se o relacionamento da empresa com clientes e 

parceiros tecnológicos (centros de pesquisa, comunidade científica e 

universidades) com maior intensidade (Quadro 19), para coleta de informações ou 

desenvolvimento conjunto. O Quadro 19 mostra a consistência do uso de parcerias 

pela empresa assim como o seu foco praticamente igualitário no desenvolvimento 

de novas tecnologias (maior radicalidade) e novas aplicações aos produtos atuais 

(menor radicalidade). Metade das parcerias apresentadas no quadro foi 

desenvolvida com clientes (novas aplicações de produtos) e a outra metade com 
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parceiros tecnológicos, universidades e institutos de pesquisa nacionais e 

internacionais (novas tecnologias).  

 

Quadro 19 – Relação de parcerias divulgadas pela empresa e seus objetivos 

 
Ano 

Objetivo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Centro de P&D 1 
          

1 

Novo equipamento 
  

1 
        

1 

Novas aplicações 
dos produtos  

2 
 

1 1 
  

3 1 1 2 11 

Nova tecnologia de 
materiais      

1 
     

1 

Nova tecnologia 
processo   

2 
  

1 
    

1 4 

Nova tecnologia 
produto         

1 
  

1 

Novas tecnologias - 
geral       

1 
    

1 

Total 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3 20 

Obs.: Parcerias relacionadas à inovação sustentável e à sustentabilidade foram excluídas 

 

 O envolvimento destes atores no processo de inovação, sua intensidade e as 

etapas de envolvimento, depende das necessidades de competências e 

características específicas de cada projeto (entrevistado 1 inovação). 

Normalmente, na etapa de pesquisa e desenvolvimento, os parceiros tecnológicos 

são envolvidos em todas as atividades do início ao fim (entrevistado 1 inovação).  

 A seguir são apresentadas as principais características dos relacionamentos 

com os clientes e parceiros tecnológicos. 

 Relacionamento com clientes 

 Quanto ao relacionamento com os clientes, conforme identificado em várias 

passagens, o processo de inovação e tecnologia é bastante direcionado pelas suas 

demandas e oportunidades. “É uma questão cultural” (entrevistado 1 inovação) já 

que está expressa no conjunto de valores da empresa. Ademais, o envolvimento e 

parceria com clientes é uma forma de fortalecer e tornar a cadeia do plástico 

competitiva, uma das estratégias de crescimento da empresa. Nesse sentido, duas 

ferramentas são utilizadas pela empresa. 

 A primeira são os Centros de Inovação e Tecnologia que têm entre seus 

principais objetivos contribuir para que os clientes da empresa se tornem mais 

competitivos nos mercados nacional e internacional. Com isto apresenta 
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atendimentos a clientes. Por exemplo, em 2013 foram mais de 15 mil globalmente 

(CASO B, 2013a).  

 Grande parte desses atendimentos está relacionada a melhorias e testes de 

produtos, ou seja, tem viés incremental. No entanto, oportunidades mais 

inovadoras têm sido aproveitadas via desenvolvimento conjunto como retrata o 

caso dos copos descartáveis em polipropileno. A empresa desenvolveu uma 

solução integrada e inédita para copos descartáveis em polipropileno que incluiu o 

desenvolvimento de resina especial de polipropileno de alta rigidez (que aumenta 

a qualidade dos copos em relação aos de poliestireno), do equipamento produção 

(pelo cliente) e do modelo de negócio de produção dos copos descartáveis. Esse 

desenvolvimento foi reconhecido com dois prêmios nacionais: o nacional FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos) de Tecnologia e Inovação e o prêmio Abiquim 

(Associação Brasileira da Indústria Química) de Tecnologia – além de participação 

de mercado de 30% em apenas um ano (CASO B, 2005). 

 Uma outra ferramenta utilizada para incentivar a identificação de 

oportunidades junto a clientes e o desenvolvimento de parcerias foi a implantação 

de programa específico para este fim em 2011. Ele incentiva as equipes comerciais 

a prospectar oportunidades em todos os âmbitos de negócio do cliente para 

agregar valor e propor soluções inovadoras a serem implementadas via parcerias 

(CASO B, 2011a). Engloba três tipos de ações: competitividade (ações que 

agreguem valor via transferência de conhecimento da empresa ao cliente sobre 

temas estratégicos de operação, consultoria técnica, etc.); conquista de negócios 

(oportunidades de desenvolvimento conjunto de novos mercados, exportações, 

incluindo aqui os projetos de inovação); e empresariamento (ações que colaborem 

com a melhoria da gestão dos clientes como, por exemplo, os encontros 

promovidos pela empresa entre clientes e BNDES para obtenção de linhas diretas 

de financiamento) (CASO B, 2011a). 

 Relacionamento com parceiros tecnológicos 

 No processo de inovação, a empresa faz uso de várias parcerias com 

universidades e institutos de pesquisa nacionais e internacionais há algum tempo 

dada a natureza de sua atividade. “A organização de inovação expandida 

externamente é desejável para adquirir competências, acelerar resultados e dividir 

riscos / investimentos” (material institucional). 
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 Todas essas parcerias têm um foco pragmático de aplicação e de resultados 

(entrevistado 1 inovação): “Nós não fomentamos a pesquisa pela pesquisa, mas 

sempre com uma visão mais da aplicação, dado que os recursos são limitados”. Na 

maior parte dos casos, os pesquisadores são envolvidos nas equipes de projetos 

lideradas por um gerente de projetos da empresa. Para viabilizar esse 

envolvimento utiliza o modelo não reembolsável de financiamento como Finep, 

Fap, Fapesp, Fapersb e Faperj. “É um modelo bem interessante de parceria porque 

tem o pragmatismo, tem as competências e tem o apoio do governo. É o melhor dos 

mundos” (entrevistado 1 inovação). 

 A força desse relacionamento está retratada na quantidade de parcerias 

divulgadas pela empresa e nos seus resultados. Metade das parcerias apresentadas 

no Quadro 19 foi desenvolvida com parceiros tecnológicos englobando o 

desenvolvimento de novas tecnologias. Ademais, em 2009 a empresa depositou 18 

pedidos de patentes decorrentes desse tipo de relacionamento (CASO B, 2009). 

 Gestão de Parcerias 

 Quanto ao gerenciamento dessas parcerias, elas são estabelecidas de forma 

independente e autônoma pelas unidades de negócio, que definem, buscam e 

estabelecem conforme as suas necessidades (entrevistado 1 inovação). Porém, em 

2011 a empresa, dentro do seu sistema de gestão da inovação, iniciou a 

implementação da gestão de parcerias. O objetivo, segundo o entrevistado da área 

de inovação, é melhorar a gestão das parcerias analisando a sua adequação jurídica 

para minimizar riscos, por exemplo, identificar sinergias entre as unidades de 

negócio, orientar/assessorar as unidades de negócio no estabelecimento das 

parcerias e servir de base de pesquisa para as unidades quando da necessidade de 

identificação de novos parceiros tecnológicos. O primeiro passo neste sentido 

ocorreu com o mapeamento das parcerias, instrumentos, níveis de 

confidencialidade e as áreas-foco em andamento em todas as unidades da empresa 

para obter uma visão geral da situação da empresa e definir as ações futuras de 

implementação. 

 Além desses envolvimentos formais, existem vários outros informais como a 

participação em eventos científicos e empresariais, reuniões e discussões técnicas 

em fóruns especializados, entre outros. 
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6.2.1.5 Empresa inovadora 
 

 

 Liderança e identidade organizacional 

 Em termos da integração da inovação na identidade organizacional, valores e 

missão, verificam-se duas realidades distintas. Primeiramente, não se identifica 

clara e diretamente o relacionamento e a valorização da inovação no conjunto de 

valores organizacionais da empresa. Por outro lado, a visão de longo prazo da 

empresa está diretamente relacionada à inovação uma vez que aponta para a 

liderança em química sustentável, que requer bom nível de inovação. Ademais, a 

inovação e a tecnologia são fundamentais a viabilização das duas vertentes que 

embasam a estratégia corporativa de crescimento: viabilização do uso eficiente de 

matérias-primas competitivas e desenvolvimento de produtos e tecnologias com 

base em química renovável. Nas palavra da empresa: 

... o desenvolvimento tecnológico, sempre fundamental para a indústria 
química, terá como foco a agregação de competitividade e viabilização do 
crescimento [com base em matéria-prima competitiva], inclusive no 

âmbito da química renovável (CASO B, 2013ª, p. 42). 

  

 Quanto ao envolvimento e ao patrocínio da liderança à inovação, três 

aspectos principais podem ser destacados. Em primeiro lugar, a reestruturação e 

padronização em nível corporativo do sistema de inovação e tecnologia da 

empresa, com seus processos, estruturas e papéis definidos em todas as unidades 

de negócios e no corporativo, realizadas em 2010. A própria criação da vice-

presidência específica para coordenar e gerenciar o tema reforça esse 

direcionamento assim como o Comitê de Inovação Corporativo com a participação 

da alta administração e os comitês das unidades de negócio com a participação dos 

seus líderes máximos. 

 Metas e recompensa  

 Quanto à existência de sistema de metas e recompensas que incentivem o 

comportamento criativo e a inovação, dois aspectos foram identificados na 

empresa. Em primeiro lugar, existe um sistema de definição de metas e planos de 

ação anuais pactuados entre líderes e liderados em todos os níveis organizacionais 

– o ciclo Planejar, Pactuar, Acompanhar, Avaliar e Julgar (CASO B, 2013a) - que 

serve de base para a sua remuneração variável.  
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 Primeiramente, todas as unidades de negócios e áreas da empresa pactuam 

as suas metas anuais e mensais (orçamento e outros objetivos específicos) e planos 

de ação (desafios) com seus níveis superiores (diretores, vice-presidentes e 

presidentes). Posteriormente, essa dinâmica é desdobrada entre líder e liderado 

em todos os níveis. Assim, todos na organização possuem planos e metas 

pactuados e possuem remuneração variável sobre o seu alcance. “Coisas rotineiras 

não constam neste plano. O que [a pessoa] vai entregar a mais além do dia-a-dia 

dela” “[esse é um aspecto] ... cultural .... desde sempre tivemos essas metas” 

(entrevistado 1 inovação). 

 E, por consequência, isso acontece também com as áreas e pessoas 

envolvidas com a inovação e tecnologia. Todas as metas dos projetos (orçamento, 

milestones e rendimentos) são pactuadas nas unidades de negócio e destas com o 

corporativo juntamente com as demais metas do negócio. Também são pactuadas 

entre as unidades e os gerentes e equipes do projetos. Assim, nos planos de ação 

dos integrantes das áreas inovação haverá o foco em inovação e tecnologia. Por 

exemplo, um líder (gerente) de projetos tem uma meta de atender ao orçamento, 

garantir as competências necessárias ao desenvolvimento do projeto e chegar ao 

resultado daquele projeto. E a estas questões está atrelada a sua remuneração 

variável (entrevistado 1 inovação). 

 A empresa também possui o Prêmio Destaque anual que é uma “atividade de 

incentivo à criatividade, ao espírito de servir e à busca pelo conhecimento” (CASO 

B, 2013a, p.79). São premiados projetos até o terceiro lugar em quatro categorias, 

incluindo uma específica de inovação - soluções inovadoras. 

 Outra iniciativa para estimular o desenvolvimento de ideias inovadoras mais 

especificamente na área de inovação e tecnologia é o Programa de Incentivo aos 

Inventores (CASO B, 2012). São premiados com troféus os profissionais que 

depositam patentes que podem ser desde inovação em produtos, processos e 

aplicações até projetos de melhoria (CASO B, 2012). 

 Gestão do conhecimento 

 Quanto à promoção de ambientes que promovam a troca de conhecimento e 

interação entre as pessoas, poucas evidências foram encontradas neste sentido. 

Uma delas foi a realização, em 2013, da primeira conferência mundial de todos os 

integrantes dos centros de inovação mundiais da empresa, com o “objetivo de 
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promover maior sinergia entre as equipes de Inovação e Tecnologia das diferentes 

localidades” (CASO B, 2013a, p. 57). Ela englobou a apresentação de 90 artigos 

científicos escritos por funcionários de tecnologia e inovação de polímeros, 

renováveis e petroquímicos básicos, além de palestras de acadêmicos 

internacionais (CASO B, 2013a). 

 Com relação às estruturas da gestão do conhecimento e ao processo de 

criação do conhecimento, verifica-se que a maior parte dos elementos citados pelo 

entrevistado da área de inovação está relacionada ao conhecimento explícito, à sua 

busca, uso e disseminação e que a promoção da interação entre os indivíduos, que 

segundo a literatura é a chave da criação do conhecimento (NONAKA, 1994), ainda 

é muito incipiente. Essa também é a opinião do entrevistado 1 inovação: “... mas 

assim como uma rede, uma conexão, uma coisa mais orgânica, a gente ainda 

precisa evoluir”. Os principais elementos identificados neste aspecto foram: 

 A empresa possui, dentro do aplicativo que controla o phase-gate, relatórios 

mensais de acompanhamento dos projetos nos quais os gestores são 

incentivados a narrar as aprendizagens do projeto, as lições aprendidas. Elas 

podem também ser inseridas após o término do projeto é uma forma de 

capturar e disseminar o conhecimento tácito; 

 Base de conhecimentos, que consolida todas as literaturas e revistas dentro em 

um sistema único de acesso, é outro mecanismo utilizado para disseminar o 

conhecimento explícito; 

 O banco de especialistas no aplicativo de inovação é um repositório com 

informações de especialistas internos (principalmente) e externos. Seria um 

mecanismo para facilitar a interação e o contato entre as pessoas; 

 Vários mecanismos corporativos para promoção dos conhecimentos e 

competências aos seus funcionários, incluindo, os envolvidos na área de 

inovação. 
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6.2.2 Gestão da Sustentabilidade 
 
 

6.2.2.1 Gestão estratégica 
 

 Visão, missão e valores organizacionais 

 Em termos de internalização das questões de sustentabilidade na identidade 

organizacional, ou seja, seus valores fundamentais, missão e visão de longo prazo 

verifica-se uma integração e alinhamento por parte da empresa. 

 Em primeiro lugar, o conjunto de valores da empresa apresenta alinhamento 

com as questões da sustentabilidade. Seu “sistema de crenças e valores” é 

originado nos valores e princípios do fundador da empresa e sistematizados a fim 

de “garantir a unidade de pensamento e coerência de ação dos Integrantes nos 

diferentes negócios, países e contextos culturais em que a Organização atua” (CASO 

B, 2013, p.6). Conforme pode ser visto no Quadro 20, todos os valores têm algum 

alinhamento com as questões da sustentabilidade: 

 “satisfação do cliente”: orienta para a atuação nas três dimensões econômica 

(qualidade, produtividade), social e ambiental; 

 “atuação responsável”: orienta atuação alinhada às dimensões social e 

ambiental da sustentabilidade; 

  “reinvestimentos de resultados” e “retorno aos acionistas”: tratam diretamente 

da sustentabilidade econômica, da perpetuidade do negócio, pelo contínuo 

reinvestimento e satisfação dos acionistas; 

 os demais tratam de aspectos relacionados ao desenvolvimento e satisfação das 

pessoas que trabalham na organização, que faz parte da dimensão social da 

sustentabilidade. 

Quadro 20 – Valores organizacionais 2014 
 Satisfação do cliente: servindo-o com qualidade, produtividade e responsabilidade 

econômica, social e ambiental 
 Atuação responsável: em linha com as premissas do desenvolvimento sustentável, baseada 

na preservação da saúde e segurança das pessoas, assim como do meio ambiente 
 Confiança nas pessoas: em sua capacidade e desejo de evoluir 
 Autodesenvolvimento das pessoas: sobretudo pela educação pelo e para o trabalho, 

gerando o desenvolvimento da empresa 
 Atuação descentralizada: com base na delegação plena e planejada para que seus 

integrantes atuem, com liberdade e responsabilidade, em suas tarefas empresariais 
 Reinvestimentos de resultados: para criação de novas oportunidades de trabalho e 

desenvolvimento da sociedade 
 Retorno aos acionistas e investidores: do seu capital, criando um ciclo de desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de  Caso B (2014a). 
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 Fato este também corroborado pelo entrevistado da área de 

desenvolvimento sustentável: 

 
“Do ponto de vista de valores, eu acho que desde o princípio .... por ser 
[controlada] pela gestão da organização Odebrecht ... e tem vários 
princípios da Odebrecht de atuação, que já são de muito tempo, que tem 
toda relação com a sustentabilidade. Então esse alinhamento de valores, 
eu diria que isso já existia....”. 

 

Da mesma forma percebe-se integração das questões da sustentabilidade na 

visão de longo prazo da empresa. Em 2010 a empresa passou por um processo de 

planejamento estratégico que redefiniu a sua visão para 2020 para ser “Líder 

mundial em química sustentável, inovando para melhor servir às pessoas” (CASO 

B, 2010). Trata-se de uma visão inovadora que solidifica a posição que já havia 

alcançado em 2010 de liderança mundial na produção de biopolímeros marcando 

também o aumento da relevância do assunto para o sucesso e perpetuidade da 

empresa. Em 2013 a empresa era a líder mundial no segmento de biopolímeros 

graças ao lançamento do polietileno verde (plástico verde) em 2007 e à 

inauguração da maior planta de eteno verde do mundo para sua produção, em 

2010 (CASO B, 2010).  

 Integração na estratégia corporativa / competitiva 

 Para o alcance de tal visão, a empresa lança mão de uma estratégia 

corporativa de crescimento global alinhada à sustentabilidade e alicerçada no 

aumento da competitividade das cadeias petroquímica e de plástico nas Américas e 

no aumento da produção e soluções em biopolímeros. Nas palavras de seu líder 

empresarial: 

... sua estratégia de longo prazo, que envolve três eixos principais: seguir 
atendendo, cada vez com mais competitividade, à demanda interna da 
cadeia de plásticos brasileira ...; reafirmar sua liderança nas Américas, 
por meio de projetos [expansão] internacionais; e aumentar a produção 
e desenvolver novos processos de produção de biopolímeros ampliando 
o portfólio de produtos renováveis (CASO B, 2010, p.6). 

 
 Neste sentido infere-se dois posicionamentos paralelos da empresa. O 

primeiro, uma estratégia competitiva de diferenciação alavancada pela 

sustentabilidade no segmento de biopolímeros. E outra de custos no mercado 

global alavancada pela busca de maior capacidade produtiva e escala (com a 

aquisição e construção de novas unidades nas Américas) e novas fontes de 
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matérias-primas mais competitivas aumentando a participação da base gás, como 

o gás de xisto nos EUA, gás eteno na Venezuela e o gás natural do pré-sal brasileiro. 

 Essa estratégia foi revisada e reforçada durante a revisão estratégia de 2013 

decorrente das mudanças no cenário brasileiro e global (CASO B, 2013a). Nessa 

revisão foram estabelecidas prioridades para maximizar a rentabilidade 

organizacional, dentre estas a busca de fontes de matérias-primas mais 

competitivas e aumento da eficiência e produtividade operacional; e para 

alavancar o crescimento, baseada na expansão da base de produção de resinas nas 

Américas, com base em matéria-prima competitiva e a valorização de novas 

oportunidades de crescimento em química renovável, promovendo uma agenda de 

longo prazo de desenvolvimento de novas rotas tecnológicas utilizando a biomassa 

(CASO B, 2013a). 

 Adicionalmente à integração na visão e estratégia competitiva, a empresa 

apresenta também o desdobramento da sua visão 2020 em três pilares que 

formam as bases da sua estratégia de sustentabilidade (CASO B, 2010, 2012, 

2013a, 2013c). Esses pilares, expressos na Figura 28 e explicitados na sequência, 

demonstram os focos da internalização das questões de sustentabilidade de forma 

integrada e ampliada na empresa: matérias-primas e processos produtivos, 

produtos e tecnologias e relacionamentos externos (com a sociedade). 

 

Figura 28 – Visão 2020 e os pilares da sua estratégia de sustentabilidade 
Fonte: Adaptado de  CASO B (2010, 2012, 2013b, 2013b) 

 

 Fontes e processos cada vez mais sustentáveis: melhoria contínua da 

ecoeficiência das operações permitindo a geração de riquezas de forma 

sustentável; 

 Portfólio de produtos cada vez mais sustentável: inovando com o objetivo de 

criar e/ ou aprimorar soluções tecnologias e produtos que melhorem a vida das 

pessoas e sejam ambientalmente mais eficientes; 
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 Soluções para que a sociedade tenha uma vida cada vez mais sustentável: 

assumindo uma postura ativa e participativa a partir do entendimento do seu 

papel para a evolução sustentável da qualidade de vida das pessoas em todo o 

mundo. 

 Alinhamento estratégico 

 O alinhamento desses elementos estratégicos com a operação é realizado na 

empresa por meio de dois elementos relativamente estruturados: os macro 

objetivos de sustentabilidade e o código de conduta. Em primeiro lugar, a 

estratégia de sustentabilidade, e seus pilares, foi traduzida pela empresa em 2010, 

e revisada em 2013, em 10 macro objetivos para 2020 assim como as suas 

principais ações estratégicas até 2015. Esse desdobramento foi realizado a partir 

da matriz de materialidade elaborada pela consulta às partes interessadas em 

2009, posteriormente revisada no primeiro semestre de 2013, a fim de identificar 

o grau de importância de cada aspecto da sustentabilidade, o grau de impacto e o 

nível de controle da empresa em cada aspecto (CASO B, 2013a). As partes 

interessadas consultadas foram os 8 públicos de relacionamentos da empresa: 

acionistas, clientes, integrantes, fornecedores, academia, governo, financiadores e 

comunidades (CASO B, 2013a). Tal processo envolveu consulta à alta liderança via 

35 entrevistas, consultas ao público interno e externo via oficinas, pesquisa on line 

com líderes e integrantes da empresa, clientes, fornecedores, comunidades, 

academia, governo, formadores de opinião (mídia, ONGs e entidades de classe) e 

público em geral totalizando 2.001 respostas (CASO B, 2013a).  

 Como resultado a matriz de materialidade apontou dezessete aspectos 

prioritários ao se avaliar conjuntamente a importância às partes interessadas, grau 

de impacto da empresa e grau de influência e controle sobre o aspecto. Destes, 8 

aspectos têm foco econômico, 7 ambiental e 2 social (identificados na terceira 

coluna do Quadro 21). Todos eles são endereçados com algum dos 10 macro 

objetivos apresentados no Quadro 21. Uma análise dos macro objetivos aponta 

para a prioridade paralela na melhoria interna, na sua cadeia e promoção da 

sustentabilidade na sociedade: melhoria da saúde e segurança dos produtos e 

processos; melhoria da eficiência hídrica e energética e emissões de gases estufa; 

promoção do fechamento do ciclo de produção por meio da reciclagem; uso de 

matérias-primas renováveis e desenvolvimento de soluções ambientais e sociais; 
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desenvolvimento de relacionamentos externos e geração de lucro para a 

perpetuidade dos negócios. 
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Quadro 21 – Macro objetivos de sustentabilidade para 2020 e ações estratégicas até 2015 
Macro objetivo/ Objetivos 2020 Ações até 2015 Aspecto  Dimensão  

Segurança: Ser reconhecida como referência 
em segurança química, do trabalho e de 
processos no setor químico mundial  

 Liderar a implementação do Global Product Strategy na América 
Latina 

 Promover a melhoria contínua do risk rating, índice de segurança 
de processos estabelecido por companhias seguradoras, de forma a 
alcançar, no mínimo, 90 pontos na média da empresa e todas as 
plantas acima do padrão 

 Identificar alternativas para substituição de substâncias 
destruidoras da camada de ozônio 

 Manter estável a geração de resíduos e permanecer como referência 
no setor 

4. ar 
5. resíduos 
13. saúde e 
segurança 
17. uso seguro dos 
produtos 

Ambiental 
 
Social 

Resultados econômico-financeiros: estar 
entre os três maiores produtores de resinas 
termoplásticas do mundo e garantir 
lucratividade que sustente a perpetuidade do 
negócio, mantendo o Investment Grade 

 Início de operações do projeto etileno XXI no México 20. desempenho 
econômico 

Econômica 

Pós-consumo: ser reconhecida como um 
importante agente que contribui para a 
reciclagem de plásticos  

 Definir um modelo de negócio e de parcerias para a primeira 
unidade de reciclagem energética no Brasil 

 Fortalecimento do projeto socioambiental de apoio a 15 
cooperativas de reciclagem mecânica nos estados do RS, SP , RJ, BA 
e AL 

 Viabilizar a unidade de Valorização Energética (UVE) 
 Dar continuidade ao fomento do projeto de reciclagem química 

8. pós-consumo 
20. desempenho 
econômico 

Ambiental  
Econômica 

Recursos renováveis: ser reconhecida como 
líder na fabricação de produtos químicos e 
resinas termoplásticas a partir de matérias-
primas renováveis e permanecer como o maior 
produtor do mundo de resinas termoplásticas 
de fonte renovável  

 Continuidade de projetos de inovação e Tecnologia (I&T) para 
novos produtos e processos a partir de matérias-primas de fontes 
renováveis 

 Lançamento do modelo de gestão da sustentabilidade para 
fornecedores de amido 

1. recursos não 
renováveis 

Ambiental 

Eficiência hídrica: permanecer como 
referência em uso de recursos hídricos na 
indústria química mundial  

 Melhoria do índice de consumo de água e percentual de reuso  
 Continuar projetos de remediação para prevenção de passivos e 

mitigação dos possíveis problemas e eliminação de impactos 

2. Água Ambiental 

Continua… 
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Continuação… 

Mudanças climáticas: estar entre as melhores 
grandes indústrias químicas do mundo em 
intensidade de emissões de gases de efeito 
estufa e ser importante sequestrador dessas 
emissões pelo uso de renováveis  

 Reduzir a intensidade das emissões 
 Manter a evolução do CDP na dimensão “transparência” e na 

dimensão “resultados” 
 Obter os primeiros créditos de carbono  

3. mudanças 
climáticas e 
energia 

Ambiental 

Eficiência energética: estar entre as melhores 
grandes indústrias químicas do mundo em 
intensidade energética e ser importante usuário 
de energia renovável  

 Continuar a reduzir a intensidade do consumo energético 
 Continuar a avaliar a viabilidade do projeto de cogeração de energia 

a partir de biomassa e a partir do uso de resíduos sólidos urbanos 

3. mudanças 
climáticas e 
energia 

Ambiental 

Desenvolvimento local: ser reconhecida pelas 
comunidades próximas às suas instalações 
operacionais e pela sociedade em geral, por sua 
contribuição com a melhoria do 
desenvolvimento humano, demonstrado pelo 
alcance do nível de reputação “excelente” na 
dimensão cidadania do RepTrak Pulse”  

 Ampliar para nível nacional a abrangência do programa de inserção 
social por meio do fortalecimento da cadeia de reciclagem mecânica 
de plásticos 

 Alinhar os programas de investimento social privado (ISP) às 
principais contribuições da empresa para a melhoria do índice de 
desenvolvimento humano (IDH), ao pacto global e aos objetivos do 
milênio em cada localidade em que a companhia atua 

21. investimentos 
sociais e 
comunidade 
23. Fornecedores 
locais 
28. mãos de obra 
local 

Econômica 

Desenvolvimento de soluções: ser 
reconhecida como empresa que apoia seus 
clientes no desenvolvimento de soluções 
ambientais e sociais; contribuir para a 
percepção do plástico como solução para o 
desenvolvimento sustentável por seu potencial 
para melhorar a vida das pessoas 

 Ampliar o uso da ferramenta ACV (avaliação do ciclo de vida) com 
mais 12 estudos (PE Verde, sacaria de ráfia, embalagem de 
achocolatado, avaliação social e ambiental da Bahia – cooperativa 
de produção de amido, lacres de cerveja, copos descartáveis de 
200ml e fastfood de 500ml, kits cirúrgicos, bubbledeck, Vitopaper e 
poços de visita) 

 Implantação do programa de promoção da imagem do plástico 
 Implantação de programa para identificação de ganhos ambientais 

e sociais em cada desenvolvimento de mercado 

10. 
desenvolvimento 
produtos - 
ambientais 
27. 
desenvolvimento 
produtos – sociais 

Ambiental 

Fortalecimento das práticas: ser reconhecida 
como uma das referências empresariais no 
brasil e uma das referências mundiais no setor, 
por sua contribuição ao desenvolvimento 
sustentável 

 Manter-se no DJSI emerging markets (Índice Dow Jones de 
sustentabilidade para mercados emergentes) 

 Tornar-se o benchmark em meio ambiente e gestão climática no ISE 
 Gestão estruturada em organizações que sustentabilidade 
 Continuar a contribuir com a definição e implementação de 

políticas públicas (PNRS, Segurança Química e acordo global para o 
desenvolvimento sustentável) 

24. concorrência 
livre 
26. políticas 
públicas 
29. Transparência 
e integridade 

Econômica 

Fonte: Adaptado de Caso B (2013a) 

Obs.: Os objetivos sublinhados foram inclusos em 2013. 
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 Ademais, a empresa também possui uma Política de Sustentabilidade que aponta 

que os resultados organizacionais devem ser obtidos de forma sinérgica em cinco 

âmbitos (CASO B, 2010, 2011a): 

 Desenvolvimento econômico: geração de resultado para clientes, acionistas, 

fornecedores e comunidade por meio da prestação de serviços, fabricação de 

produtos necessários à sociedade e o recolhimento de impostos; 

 Desenvolvimento social: oportunidades de trabalho e renda para equipes de 

profissionais, fornecedores e prestadores de serviços afetando, indiretamente, as 

comunidades onde atua apoiando as cadeias produtivas locais e promovendo o 

desenvolvimento pessoal e profissional e a inclusão social;’ 

 Valorização da cultura: contribuir para a disseminação da cultura das comunidades 

em que atua e respeito a seus usos e costumes; 

 Participação política: contribuição ativa com governos e representantes da sociedade 

na formulação de políticas públicas e iniciativas que promovam o desenvolvimento 

sustentável; 

 Responsabilidade ambiental: uso racional dos recursos naturais, uso de tecnologias 

limpas e recursos renováveis, controle eficiente da emissão de gases de efeito estufa, 

redução de resíduos e desperdícios, e mitigação dos impactos gerados. 

 Quanto ao desdobramento dos macro objetivos para as unidades de negócio e 

outras áreas, a empresa faz uso de dois mecanismos. Primeiramente, é realizada por 

meio da mesma sistemática de cascateamento utilizada para os demais objetivos 

estratégicos já apresentada na seção de inovação (entrevistado sustentabilidade). Em 

outras palavras, pela negociação líder-liderado. Em segundo lugar para disseminar os 

novos macro objetivos e incentivar o desenvolvimento dessas metas nas áreas 

organizacionais, a empresa desenvolveu um treinamento de um dia - Workshop de 

Líderes para o Desenvolvimento Sustentável – para formar os multiplicadores internos 

(30 foram formados em 2013 e previsão de todos os líderes em 2014) (CASO B, 2013a).  

 O outro meio empregado pela empresa para tradução e orientação e alinhamento 

dos seus valores para as ações organizacionais é o seu código de conduta (CASO B, 

2011b). Por meio deste código, que é assinado por todos os funcionários no ato da 

contratação, a empresa estabelece os princípios e normas de conduta que devem 

orientar as atividades e as relações internas (entre integrantes internamente e ambiente 

de trabalho) e externas (com clientes, fornecedores, concorrentes, familiares, poder 
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público e acionistas) de todos os seus funcionários. Ademais, trata do conflito de 

interesses, atividades externas à empresa, atividades político-partidárias e sindicais, 

participação e uso de mídias sociais, meio ambiente e emprego de mão-de-obra forçada 

e/ou infantil (CASO B, 2013a).  

 A empresa possui também alguns mecanismos para garantir a implementação do 

código de conduta (CASO B, 2013a). O primeiro é a contínua capacitação e treinamento 

focado nos princípios e valores do código e seus desdobramentos e a responsabilidade 

da educação no dia-a-dia pelos líderes das áreas. O segundo é o canal de comunicação 

disponível a todos os públicos da empresa via internet ou ligação telefônica anônima 

para relatos sobre eventuais violações. Por fim,  possui um Comitê de Ética que se reúne 

trimestralmente para analisar os relatos, investigar e tratar eventuais violações. Tal 

comitê é de responsabilidade da área jurídica que pode nomear outros membros além 

dos 4 titulares das seguintes áreas: Jurídico, Segurança Empresarial, Pessoas e 

Organização e nomeado pelo Jurídico (CASO B, 2013a).  

 Comprometimento da alta administração 

 Evidências internas e externas demonstram o envolvimento e a valorização da alta 

administração da empresa nas questões da sustentabilidade. Primeiramente na 

definição de todo o arcabouço estratégico já apresentado com relação ao assunto e sua 

integração no centro da visão e estratégia organizacionais. Em segundo lugar, na 

reiteração desses aspectos nos seus discursos formais a investidores retratados nos 

relatórios anuais disponibilizados à bolsa de valores onde possuem ações negociadas e 

aos diversos compromissos públicos voluntários assinados.  

 Outro elemento que marca esse envolvimento, é a criação das estruturas de 

sustentabilidade  incluindo uma vice-presidência e sua estrutura dedicada ao assunto e a 

discussão estratégica na diretoria e no conselho de administração juntamente com os 

demais assuntos estratégicos da empresa. 

 Conceito de sustentabilidade 

 Analisando-se os macro objetivos apresentados no Quadro 22 pode-se inferir que a 

empresa traduz a sustentabilidade sob o conceito de resultado triplo ou triple bottom 

line. 
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6.2.2.2 Organização e Estrutura 

 
 
 Estrutura de governança da sustentabilidade 

 A empresa apresenta estrutura bem desenvolvida em termos de governança geral 

e de sustentabilidade, sendo esta última integrada na primeira. Em relação à governança 

geral, tendo em vista ter sido criada com capital aberto com ações negociadas na Bolsa 

de Valores de São Paulo (2002) e posteriormente Nova York, a empresa apresenta uma 

estrutura avançada alinhada às normas e regras dessas entidades. Os principais órgãos 

que compõem seu sistema de governança geral são descritos Quadro 22 (CASO B, 

2013a). Importante salientar a completa integração entre as estruturas de governa 

global e de sustentabilidade tendo em vista as questões e diretrizes estratégicas da 

sustentabilidade serem tratadas conjuntamente com os demais assuntos estratégicos da 

empresa pelo Comitê Executivo e, em um nível mais estratégico, pelo Comitê de 

Estratégia e Comunicação do Conselho de Administração (entrevistado 

sustentabilidade). 

Quadro 22 - Órgãos de governança corporativa e suas responsabilidades  
Órgão Responsabilidade 

Assembleia 
Geral 

 Órgão soberano para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social da 
empresa e tomar resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento 

Conselho de 
Administração 

 Órgão autônomo de natureza colegiada composto de conselheiros e suplentes eleitos 
ou destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral 
 Responsabilidades: orientar os negócios da empresa; acompanhar sua operação e 
administração; decidir sobre questões estratégicas; orientar a Diretoria sobre temas 
relevantes; aprovar propostas de políticas de aplicação geral da empresa; e decidir 
sobre investimentos 

Comitês 
permanentes 
de apoio do 
Conselho 

 Compostos por conselheiros titulares e suplentes 
 Comitê de pessoas e organização (CPO): avaliar e rever políticas e programas de 
Gestão de Pessoas e Organização 
 Comitê de Finanças e Investimentos (CFI): avaliar novas políticas, acompanha e 
analisa as políticas em vigor relacionadas à gestão financeira, seguros e garantias, 
gestão integrada de riscos, avaliação dos investimentos sujeitos à aprovação e pelo  
acompanhamento dos investimentos e contratos com partes relacionadas, aprovados 
pelo Conselho de Administração, bem como contribui na elaboração do plano de ação 
do Líder Empresarial 
  Comitê de Estratégia e Comunicação (CEC): avaliar as definições para o planejamento 
do Líder Empresarial (LE) e avaliar novas  políticas, acompanhar e analisar as políticas 
corporativas em vigor referentes ao mercado de capitais, responsabilidade social e 
sustentabilidade empresarial e contribuir no planejamento do líder empresarial 

Conselho 
Fiscal 

 Órgão corporativo independente da Administração que fiscaliza os atos dos 
administradores com o objetivo de assegurar o cumprimento dos seus deveres legais e 
estatutários, emitindo opiniões, prestando informações aos sócios e acompanhando a 
auditoria interna 

Líder 
Empresarial 
(Presidência) 

 Responsável pela criação das condições necessárias para a sobrevivência e o 
crescimento da empresa e pela elaboração e consolidação das bases para a 
perpetuidade da companhia 

Continua... 
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Continuação ...  
Diretoria 
(Comitê 
Executivo) 

 Os diretores, eleitos pelo Conselho, são responsáveis por exercer a gestão dos 
negócios e das áreas funcionais da empresa, assim como pela implementação das 
políticas e diretrizes gerais fixadas, periodicamente, pelo Conselho de Administração 

Segurança 
Empresarial 

 Responsável por avaliar os processos quanto à eficácia do gerenciamento de riscos e 
controles internos e à sua conformidade com as políticas e orientações internas e as 
regulamentações do mercado, de forma independente e por meio de uma abordagem 
sistemática e disciplinada, com o objetivo de melhorar a eficácia das operações e 
adicionar valor ao negócio 

Auditoria 
Independente 

 Responsável pela emissão de pareceres sobre as Demonstrações Financeiras de 
maneira independente e em conformidade com a legislação vigente 

Fonte: Adaptado de Caso B (2013a). 

 

 Alinhada à estrutura de governança, está a estrutura formal de sustentabilidade 

que perpassa os níveis corporativo-estratégico e operacional. No âmbito corporativo, as 

principais estruturas vigentes desde 2012 são apresentadas na Figura 29. 

 

Figura 29 – Estrutura organizacional corporativa da sustentabilidade 
Fonte: Adaptado de entrevistado sustentabilidade (2013) 

 

 A estrutura corporativa da sustentabilidade está dividida em duas partes: uma 

gerenciada pela Diretoria de Desenvolvimento Sustentável subordinada à Vice-

presidência de Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável e outra pela 

Diretoria de Competitividade e SSMA subordinada à Unidade de Polímeros. Enquanto a 

primeira busca orientar a ação interna de toda a empresa e fortalecer os canais de 

relacionamentos com as partes interessadas da empresa (clientes, comunidades e outras 

entidades) nas direções da sustentabilidade (entrevistado sustentabilidade), a segunda 
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enfatiza as questões fabris de saúde, segurança e meio ambiente. As responsabilidades 

de cada área foram assim descritas pelo entrevistado da área de sustentabilidade: 

 Responsabilidade Social Empresarial: é responsável pela implementação da Política 

de Responsabilidade Social, relacionamento com as comunidades e o gerenciamento 

de todas as ações neste sentido, inclusive, e sobretudo, os investimentos sociais 

privados. Essa área conta com apoio dos funcionários das áreas de Relações 

Institucionais nas regiões para servir de elo entre as comunidades locais e a 

empresa; 

 Gestão da sustentabilidade: responsável pela coordenação e integração de todas as 

atividades de gestão da sustentabilidade da empresa, incluindo as que estão em 

outras áreas como o relacionamento com investidores que está na área de 

relacionamento com investidor; consolidação e divulgação dos relatórios de 

sustentabilidade; e comunicação interna e externa; 

 Sustentabilidade na cadeia de clientes: responsável por ações de relacionamento 

com os clientes, com ênfase no seu engajamento e parceria em projetos relacionados 

à sustentabilidade e ao uso da avaliação do ciclo de vida (ACV) como ferramenta de 

melhoria e valorização da cadeia. “... a parte de cliente está aqui ... no momento para 

fortalecer o uso de ferramentas que favoreçam o relacionamento com os clientes ...” 

(entrevistado sustentabilidade); 

 Relacionamentos institucionais: gerenciar e coordenar todas as atividades de 

relacionamentos com as partes interessadas, realizadas internamente à área ou 

externamente, e o gerenciamento dos relacionamentos com outras partes 

interessadas como governos, associações de classe, organizações não 

governamentais, sindicatos, mídia, etc.; 

 Diretoria de Competitividade e SSMA: responsável por definir e gerenciar todas as 

ações estratégicas e operacionais relacionadas aos sistemas de saúde, segurança e 

meio ambiente da empresa. 

 Metas e recompensa 

Da mesma forma que as demais metas da organização, as metas de 

sustentabilidade estão integradas ao sistema de remuneração variável dos funcionários. 
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6.2.2.3 Integração nos processos internos 
 

 

 Na empresa estudada, verifica-se a existência dos dois pilares de integração da 

sustentabilidade nas operações: padronização e melhoria contínua. 

 Integração nos processos da cadeia interna de valor - padronização 

 A integração dos aspectos de sustentabilidade na cadeia interna de valor é 

realizada, desde 2005, pelo Sistema de Gestão Integrada de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente (SSMA) da empresa – o Programa de Gestão de Excelência em SSMA. Criado 

em 2005 para consolidar e integrar todas as práticas e estratégias de SSMA da empresa, 

padronizar os procedimentos em todas as unidades produtivas (CASO B, 2006) e apoiar 

a implementação da Política de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (CASO B, 

2007). Seu objetivo é prevenir e minimizar riscos e perdas pessoais, ambientais e 

materiais (CASO B, 2012). 

 É direcionado pela Política Integrada de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente (QSSMA), criada em 2006, que apresenta os principais compromissos ou 

direcionadores da empresa neste assunto: atender às necessidades dos clientes com 

qualidade, cooperar com fornecedores, desenvolver pessoas, manter relacionamento 

construtivo com as comunidades onde atua, melhorar continuamente processos, 

produtos e serviços, estimulando a inovação e atendendo padrões legais e voluntários, e 

agir preventivamente na saúde e segurança das pessoas, dos processos, das informações 

e do patrimônio e na relação com os aspectos ambientais. 

 O Programa de Gestão de Excelência consiste em um conjunto de 26 diretrizes, 96 

requisitos e mais de 1000 procedimentos agrupados em 16 elementos estratégicos que 

direcionam as ações dos integrantes e terceiros em todas as unidades da empresa (CASO 

B, 2006). Os elementos estratégicos do Programa de Gestão de Excelência são práticas 

relacionadas ao atendimento da Política de QSSMA (CASO B, 2006) englobando as áreas 

de gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão da saúde e segurança ocupacional, de 

processos e química. Assim analisando-se o conteúdo das diretrizes do programa  

verifica-se que o Programa de Gestão de Excelência abrange todos os elementos de um 

sistema de gestão de forma a alavancar as dimensões da sustentabilidade e garantir, ao 

mesmo tempo, um resultado mínimo padrão esperado e a sua contínua melhoria. 
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 Para garantir o cumprimento das diretrizes e melhoria contínua do desempenho, 

dois instrumentos são utilizados pelo programa: auditorias internas e avaliação do 

estágio de implementação dos elementos estratégicos. As auditorias são realizadas 

periodicamente para verificar o cumprimento dos requisitos e atribuições do programa 

nas unidades da empresa e planos de ação são estabelecidos em decorrência e 

monitorados pelos Comitês de SSMA das unidades (CASO B, 2012). Ademais, uma 

avaliação do estágio atual de implementação dos elementos do programa é realizada 

desde 2012 e metas de melhoria definidas para cada unidade de acordo com sua 

realidade. São cinco os estágios de avaliação: 1- construção das bases do SSMA; 2 – 

prevenção de perdas pessoais; 3 – prevenção de grandes perdas; 4 – desempenho 

assegurado pelo SSMA; 5 – alto desempenho em SSMA. 

 Por fim, cabem alguns comentários quanto aos elementos específicos do Programa 

de Gestão de Excelência – gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão de saúde e 

segurança. Em relação à primeira, verifica-se uma ênfase grande na busca da eficiência 

operacional da empresa, compreensível pela própria natureza de suas atividades, 

buscada por meio de dois programas principais: a certificação ISO9001 e um programa 

de melhoria. Desde sua formação em 2002 a empresa já possuía todas as suas plantas 

certificadas na norma ISO9001 de Gestão da Qualidade e, desde 2004, implementou 

outro programa para alavancar eficiência e a excelência operacionais por meio da 

melhoria contínua dos processos, identificação, padronização e replicação de melhores 

práticas (CASO B, 2006).  

Já em termos ambientais, a sua Gestão Ambiental engloba tanto o controle da 

geração dos impactos e atendimento à legislação quanto aspectos de melhoria de 

indicadores de ecoeficiência da empresa. O controle dos impactos potenciais e a 

conformidade às legislações pertinentes relacionadas a emissões atmosféricas, efluentes 

industriais e resíduos sólidos são garantidos por processos e indicadores estabelecidos e 

auditados regularmente para a continuidade da certificação do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) na norma ISO14001. Em 2013, Em 2013, 87% das plantas estavam 

certificadas (CASO B, 2013a) e em sua formação, em 2002, eram 95% (CASO B, 2002). 

Essa redução deve-se à incorporação de novas unidades adquiridas ao longo do tempo.  

 Por fim, em termos de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, de Processos e 

Química tem-se também certificações do sistema de gestão e um conjunto de programas. 

Trata-se também de um dos macro objetivos de desenvolvimento sustentável 2020 pelo 
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qual a empresa visa ser reconhecida como referência em segurança química, do trabalho 

e processos no setor químico mundial. Este é um assunto crítico para a empresa tendo 

em vista o grau de periculosidade inerente à natureza de seus produtos e processos. Por 

isso, está sujeita à forte pressão legal e regulamentar. Neste contexto, destaca-se, além é 

claro dos procedimentos e requisitos para atendimento à legislação pertinente, os 

seguintes elementos de gestão: 

 Segurança dos processos: procedimentos específicos de gestão da segurança dos 

processos produtivos como procedimentos operacionais, análises quantitativas e 

qualitativas de riscos, ações preventivas e planos de contingência. Esse aspecto é 

importante para a empresa porque impacta no risk rating ou índice para segurança 

de processos estabelecido por companhias seguradoras que influencia o prêmio dos 

seguros pagos pela empresa. Nesse mesmo aspecto, em 2013 a empresa possuía 24% 

de suas plantas produtivas certificadas na norma OHSAS 18001 (CASO B, 2014d). 

 Gestão segura dos produtos químicos produzidos: trata-se de um programa para 

promover o reconhecimento e a divulgação dos riscos às pessoas e ao meio 

ambiente, decorrentes do uso de produtos químicos promovido pelo International 

Council of Chemical Associations. Neste aspecto existe a identificação das substâncias 

com restrições ou recomendações de substituição em nível global para substituição, 

a adequação ao sistema REACH (Register Evaluation Authorization and Restriction of 

Chemicals) da União Europeia e o registro de informações sobre transporte, 

manuseio e descarte nos rótulos ou fichas dos produtos (CASO B, 2013a). 

 Saúde ocupacional: a empresa também têm programas de saúde ocupacional como 

de conservação auditiva, proteção respiratória, ergonomia e promoção da qualidade 

de vida no trabalho em termos biológicos (saúde física), comportamentais 

(psicológico), sociais (relacionamento) e organizacionais (integração no trabalho) 

(CASO B, 2006, 2007). 

 Integração nos processos da cadeia interna de valor - melhoria 

 Ademais a estes procedimentos, dentro dessa dimensão tem-se também um 

conjunto de projetos de melhoria da ecoeficiência focados nos temas-chave definidos 

nos macro objetivos de sustentabilidade da empresa: eficiência hídrica, mudanças 

climáticas e eficiência energética e geração de resíduos sólidos, líquidos e pastosos e 

efluentes. Neste sentido cabem destacar algumas ações: 

 Geração de resíduos sólidos, líquidos e pastosos perigosos e não perigosos  
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Foca o reaproveitamento por meio de compostagem, reutilização, reciclagem ou 

recuperação tanto de resíduos perigosos (40% do total) quanto não-perigosos (60% do 

total). Em 2013 21% de todo o resíduo gerado foi reaproveitado – 14% perigosos e 45% 

dos não perigosos. 

 Eficiência energética 

Consiste em um dos macro objetivos 2020 da empresa estar em níveis iguais às 

melhores grandes indústrias químicas mundiais e ser importante usuário de fontes 

renováveis de energia. Neste sentido, apresenta vários projetos e iniciativas que visam à 

otimização e à eficiência dos processos operacionais, pelo melhor uso de recursos e 

combustíveis, assim como ações de adaptação dos processos produtivos de médio e 

longo prazo. Envolvem todas as fontes de energéticas utilizadas tanto renováveis, como 

energia elétrica (9%), quanto não renováveis, como gás natural (9%), carvão (3%); 

combustível destilado de petróleo bruto (76%) e outros (3%) (CASO B, 2013a). 

 Mudanças climáticas  

Este elemento começou a ser trabalhado pela empresa em 2008 e também é um dos 

macro objetivos 2020 em que busca estar entre as melhores grandes indústrias químicas 

do mundo em intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e ser importante 

sequestrador dessas emissões pelo uso de matérias-primas renováveis. Neste caso 

engloba ações no âmbito industrial, de desenvolvimento de produtos e de mercados 

(CASO B, 2013a).  

Neste sentido, além das ações de correntes da melhoria da eficiência energética, a 

empresa realiza, desde 2008, o Inventário de Emissões de Gases Estufa. Essa 

mensuração engloba as emissões diretas das operações da empresa (oriundas do 

processo – escopo 1); as emissões indiretas (relativas à compra de energia – escopo 2) 

de todas as suas plantas industriais e centros corporativos e também emissões indiretas 

que ocorrem fora das operações da empresa, em sua cadeia (escopo 3). Segue a 

metodologia do GHG Protocol Brasil, com verificação externa por empresa de auditoria 

independente (CASO B, 2013a). 

 Eficiência hídrica e geração de efluentes  

Também um macro objetivo 2020 - permanecer como referência em uso de recursos 

hídricos na indústria química mundial - este elemento é trabalhado pela empresa há 

muito tempo, devido até à própria natureza poluente das atividades da empresa. Além 

dos procedimentos de tratamento dos efluentes que atendem às legislações ambientais 
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pertinentes consideradas no SGA e de um conjunto de otimizações para reduzir o 

consumo de água nos processos, a empresa lançou em 2013 dois projetos que visam à 

reciclagem e o reuso dos efluentes como água industrial em suas operações (CASO B, 

2012), marcando assim os primeiros passos para um processo de circuito fechado. O 

Projeto Acquapolo implantado em parceria com a Sabesp no polo petroquímico de 

Capuava, em Mauá (SP) compreende novo tratamento do efluente que possibilita o reuso 

da água no processo industrial (CASO B, 2012). Como resultado, supriu quase 

integralmente a água utilizada no processo daquela planta. Interessante que este 

sistema foi instalado no Polo e por isso atende às várias empresas instaladas, porém 

65% de sua capacidade é utilizada pela empresa (CASO B, 2013a). Outro projeto 

semelhante está em andamento para reuso dos efluentes e também da água potável no 

polo de Camaçari (BA) (CASO B, 2013a). 

 Engajamento do público interno 

 De um modo geral, as principais ações identificadas para nutrir o relacionamento 

com os funcionários estão relacionadas às práticas contemporâneas de gerenciamento 

de recursos humanos, com algumas iniciativas para fomentar as vertentes social e 

ambiental da sustentabilidade: 

 Programas de treinamento, capacitação e desenvolvimento nas competências para o 

trabalho (incluindo os treinamentos das áreas de SSMA) e no fortalecimento da 

cultura empresarial (CASO B, 2013a); 

 Prêmio destaque: criado em 2006 com o objetivo de estimular a criatividade e a 

reaplicação dos conhecimentos gerados pelos funcionários na execução dos seus 

Programas de Ação por meio da geração, registro, codificação, disseminação e 

apropriação do conhecimento na empresa, de forma articulada e sistemática, a partir 

dos trabalhos elaborados pelos integrantes das suas diversas áreas (CASO B, 2013a). 

Os projetos podem ser inscritos e são premiados até o terceiro lugar em 4 categorias 

distintas: melhoria contínua, melhoria contínua, agregação de valor ao cliente, 

soluções inovadoras e SSMA (saúde, segurança e meio ambiente); 

 Programa de voluntariado dos funcionários visando seu engajamento em  iniciativas 

de responsabilidade social apoiadas, diretamente ou não, pela empresa de acordo 

com a Política de Responsabilidade Social (CASO B, 2005); 
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 Diálogos em segurança: encontros específicos sobre segurança no trabalho realizado 

entre líderes e liderados e parceiros para promover a conscientização e ação 

preventiva em relação aos riscos (CASO B, 2007); 

 Programa Desenvolvimento de Competências em Sustentabilidade: realizado pela 

primeira vez em 2011, trata da formação, via MBA, de multiplicadores internos que 

terão a responsabilidade de disseminar os conceitos de sustentabilidade nas suas 

áreas da empresa (25 formados entre 2011 e 2012) ajudando no alcance da visão 

2020 (CASO B, 2012, 2013a). As lideranças da empresa serão convidadas a participar 

do treinamento em 2014 (CASO B, 2013a); 

 Inclusão das questões de sustentabilidade nos programas existentes de formação de 

lideranças da empresa. 

 

 

6.2.2.4 Relacionamentos externos 
 

 

 O relacionamento com os públicos externos é gerenciado com os objetivos de 

manter e melhorar a reputação da empresa e promover oportunidades de negócio pela 

parceria e cooperação. Na sequência são apresentadas as principais abordagens da 

empresa para o relacionamento com cada parte interessada e para a transparência e 

divulgação dos resultados relacionados à sustentabilidade. 

 Relacionamento com as partes interessadas primárias 

 Com relação à manutenção e melhoria da reputação, desde 2009, a empresa realiza 

Pesquisa de Reputação com apoio de organização externa para identificar os principais 

riscos e oportunidades no processo de fortalecimento da confiança dos seus públicos de 

relacionamento. Ademais, criou um Comitê de Gestão de Imagem e Reputação, composto 

por representantes de todas as áreas da empresa, para discutir os resultados e 

promover ações de fortalecimento da confiança das partes interessadas (CASO B, 

2013a). 

 A partir da consulta a essas partes interessadas em 2009 e revisada em 2013, a 

empresa classificou seus públicos e determinou os meios de engajamento mais 

adequados. Ademais às ações apresentadas para cada público, a empresa também 

reforça seu relacionamento e imagem externa por meio da adesão às mais diversas 
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iniciativas voluntárias relacionadas à sustentabilidade nacionais e internacionais como: 

O Pacto Global da ONU, fundadora do Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), a Declaração Internacional de Produção Mais 

Limpa, Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, o Green Industry 

Platform, entre outros. 

  Comunidades locais 

 O engajamento com a comunidade é direcionado pela Política de Responsabilidade 

Social da empresa aprovada pelo Conselho de Administração em 2005. Segundo ela, o 

engajamento da empresa com as comunidades engloba a educação ambiental, a inclusão 

social e a promoção cultural (CASO B, 2013a) devendo ser realizada por meio de 

investimentos e projetos selecionados de acordo com certos critérios (também definidos 

por ela) cujos resultados devem ser avaliados e divulgados anualmente (CASO B, 2005).  

 Político-estratégico e setorial 

 Em relação a esses públicos, verifica-se a participação da empresa em associações 

setoriais e fóruns internacionais para o debate das questões ambientais e de 

responsabilidade social e defesa da competitividade da cadeia da química e do plástico. 

Em outras palavras, engajamento para reforçar todas as três dimensões da 

sustentabilidade. Neste aspecto duas iniciativas merecem destaque: a participação na 

elaboração da proposta do setor de embalagens para o alcance das metas da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e a criação, em 2013, em conjunto com outras 

onze empresas, e coordenação da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de 

Vida disseminar a prática da avaliação de ciclo de vida para oferecer conhecimento para 

que o consumidor possa fazer escolhas mais sustentáveis (CASO B, 2013a). 

 Clientes 

 O engajamento com os clientes em relação aos aspectos de sustentabilidade ocorre 

principalmente via parcerias para o aproveitamento de oportunidades conjuntas pelo  

desenvolvimento de projetos de produtos e processos com melhores desempenhos em 

algum aspecto da sustentabilidade ou parcerias para desenvolvimento de projetos 

relacionados à sustentabilidade. Os primeiros serão tratados na subseção da inovação 

sustentável, os últimos aqui. Um exemplo do último caso é a parceria com uma 

cervejaria cliente para estruturação de um projeto de reciclagem de seus lacres plásticos 

fabricados com resinas da empresa que envolve informações ao consumidor, oferta de 

pontos de coleta e capacitação de cooperativas de catadores. O objetivo é o retorno do 
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plástico reciclado para a própria indústria para produção de novos materiais de plástico, 

fechando o ciclo do produto (CASO B, 2013a). 

 Além do programa específico de incentivo a parcerias, que foca parcialmente as 

questões da sustentabilidade, a empresa lançou em 2013 outro programa de 

engajamento dos clientes que engloba as três dimensões da sustentabilidade. Ele tem 

por objetivo fortalecer a terceira geração dos plásticos seguindo o direcionamento da 

estratégia de crescimento da empresa. Ele engloba aspectos econômicos, como 

condições especiais de venda de PE e PP destinados a produtos para exportação, 

estímulos à inovação e apoio à qualificação de profissionais e do processo de gestão das 

empresas; e sociais e ambientais com ações de promoção e valorização dos benefícios 

ambientais do plástico - criação de programas de reciclagem, realização de avaliações do 

ciclo de vida (ACV), posicionamentos integrados frente à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, comunicação e criação de Fundo Setorial para a Promoção do Plástico (CASO B, 

2013a). 

 Fornecedores 

 A gestão de fornecedores da empresa (cerca de 12 mil) ocorre de forma 

descentralizada pelas unidades de negócio. Com isso, cada área é responsável pela 

análise de gastos, qualidade dos produtos e serviços adquiridos, aderência aos códigos 

de ética e conduta, a regulamentos legais e requisitos de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente (SSMA) (CASO B, 2013a). Os requisitos básicos, segundo a empresa, são a 

comprovação de situação econômico-financeira saudável; atender às obrigações 

regulatórias e tributárias e comprovar qualificação técnica e administrativa.  

 Especificamente quanto ao relacionamento da empresa com seus fornecedores em 

termos dos aspectos da sustentabilidade, verifica-se disparidade entre os grupos com 

maior ênfase naqueles que apresentam maiores riscos para a empresa, como a cadeia do 

etanol e serviços logísticos, conforme demonstra o Quadro 23. 
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Quadro 23 – Grupos de fornecedores e ações relacionadas à sustentabilidade 
desenvolvidas pela empresa 

Tipo de 
fornecedor 

Ações relacionadas à sustentabilidade 

Matérias-
primas fósseis 

 Nenhuma tendo em vista a Petrobras ser o principal fornecedor e, segundo a 
empresa, ações de engajamento em tópicos de sustentabilidade não são 
necessárias dado o alinhamento de valores entre as empresas 

Etanol  Código de conduta específico para os fornecedores de etanol assinado junto 
com o contrato em que se comprometem à melhoria contínua e respeito às 
leis 

 O código estabelece metas quantitativas e boas práticas que devem ser 
respeitadas pelos fornecedores relacionadas à queimada da cana-de-açúcar, 
à biodiversidade, à gestão SSMA, aos direitos humanos e trabalhistas e ao 
fornecimento de informações sobre avaliação do ciclo de vida (CASO B, 
2011c) 

 Em 2013 98% do volume comprado advém de usinas signatárias do código 
 Monitoramento do nível de desempenho em relação ao código é feito por 

auditorias realizadas por terceira parte a cada dois anos e os resultados 
compartilhados com os fornecedores para melhoria para o próximo ciclo, as 
quais também são avaliadas no ciclo seguinte 

Serviços 
Logísticos 

 O fornecedor deve demonstrar comprometimento e capacidade de gestão de 
requisitos de SSMA, Qualidade e Produtividade, que são acompanhados e 
avaliados por meio de um sistema de análise de desempenho de Fornecedor 
da Empresa e pelo Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade (SASSMAQ) da Abiquim 

 Reuniões mensais para feedback e campanhas anuais de conscientização 
 Fornecedores com indicadores abaixo da meta por três meses consecutivos 

são chamados para reuniões de avaliação e planejamento de ações 
corretivas e caso não apresente progressos ou demonstre interesse, é 
descredenciado 

 Foco no processo produtivo do fornecedor 
 Os indicadores e métodos de avaliação utilizados pelas unidades de negócio 

depende das suas necessidades específicas 
 Algumas realizam reuniões mensais de feedback e campanhas anuais de 

conscientização e auditorias bienais (polielefinas) 
Suprimentos 
(serviços, 
administrativos, 
materiais e 
insumos para 
todas as áreas) 
– maior volume 
da empresa 

 Nenhuma evidência encontrada 

Todos  Ações de sensibilização, capacitação e motivação para a realização dos 
inventários de emissões GEE e a identificação de oportunidades para 
redução de energia e emissões 

Fonte: Adaptado de Caso B (2013a); entrevistado área de desenvolvimento sustentável 

 

 Transparência e divulgação externa dos resultados 

 Com relação à divulgação externa dos resultados e ações relacionadas à 

sustentabilidade, a empresa divulga relatórios com suas ações de sustentabilidade desde 

2002. Porém inicialmente como um adendo ao relatório anual (até 2005), 
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posteriormente como um relatório específico (2006 e 2007) e a partir de 2008 de forma 

integrada ao relatório anual, seguindo as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI) e 

com auditoria externa de conteúdo, sendo, assim classificado no GRI como B+. 

 A elaboração do relatório também segue as prioridades e necessidades 

identificadas na matriz de materialidade apresentada na subseção gestão estratégica da 

sustentabilidade. 

  

 

6.2.3 Gestão da Inovação Sustentável 
 

 

6.2.3.1 Integração na gestão estratégica da inovação 
 

 

 Visão, missão, valores e estratégia 

 A inovação para a sustentabilidade é um elemento chave da visão de longo prazo 

(líder mundial em química sustentável) e da estratégia competitiva da empresa 

(diferenciação em biopolímeros e custos por matérias-primas mais competitivas e 

valorização da cadeia do plástico) conforme já evidenciado na subseção gestão 

estratégica da sustentabilidade. 

 Mais especificamente relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias e produtos, 

outras evidências podem ser apresentadas que salientam a relevância estratégica da 

inovação sustentável para a empresa. Em primeiro lugar, os três pilares da estratégia de 

sustentabilidade estão relacionados de alguma forma com a inovação: o primeiro – 

fontes e operações sustentáveis – requer a busca e uso de novas fontes de matérias-

primas (incluindo renováveis); o segundo especificamente fala em criar um portfólio de 

produtos cada vez mais sustentável ensejando novas tecnologias, produtos e processos 

ambientalmente mais eficientes; e o terceiro – soluções para a vida sustentável – trata de 

promover ações (inovadoras) que engajem as comunidades externas. Assim, tem-se 

também um entendimento ampliado da inovação: novos materiais, novos produtos, 

processos e tecnologias e novas ações gerenciais. 

 Em segundo lugar, dois macro objetivos estratégicos da sustentabilidade 

(desdobrados da visão) e suas respectivas ações estratégicas enfatizam a inovação 
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sustentável. São eles: ser reconhecida como líder na fabricação de resinas termoplásticas 

a partir de matérias-primas renováveis (em que entram os projetos de inovação e 

tecnologia para novos produtos e processos a partir deste tipo de matéria-prima) e ser 

reconhecida como apoiadora dos clientes no desenvolvimento de soluções ambientais e 

sociais contribuindo para a percepção do plástico como solução para o desenvolvimento 

sustentável (onde é considerada a mensuração dos impactos e identificação dos ganhos 

ambientais e sociais dos produtos). 

 Assim, tem-se os direcionamentos estratégicos para a inovação sustentável 

claramente definidos: o desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias a 

partir de matérias-primas renováveis e a valorização dos benefícios sociais e ambientais 

do plástico e sua cadeia. 

 Alinhamento estratégico 

 Com relação à busca do alinhamento estratégico a estes direcionamentos, verifica-

se que ainda não está disseminada ao longo de todas as suas unidades de negócio, tendo 

maior concentração na unidade de renováveis e nas ações promovidas pela diretoria de 

desenvolvimento sustentável. Algumas ações de alinhamento identificadas são as 

seguintes: 

 Unidade de renováveis 

 Criada dentro da Unidade de Negócios Polímero com o foco específico em pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos matérias-primas renováveis. 

Foi criada após o lançamento do plástico verde em 2007. O esforço dessa unidade em 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias verdes gerou, em 2013, 112 depósitos de 

patentes relacionadas ao uso de matéria-prima renovável (CASO B, 2013a). 

 Linha de produtos verdes 

 Essa linha teve início em 2007 com as primeiras amostras do plástico verde, que é 

o polietileno feito a partir do etanol da cana-de-açúcar também chamado de PE verde, e 

sua produção iniciou em 2010 com a primeira planta da empresa com capacidade de 

produção de 200 mil toneladas (CASO B, 2010). Ele é o resultado do processo de 

polimerização por desidratação do etanol da cana-de-açúcar, equivalente ao utilizado 

com a nafta e gás natural, para a produção de eteno. A partir do eteno a empresa produz 

a resina termoplástica polietileno. Assim, pode-se dizer que PE verde é resultado de uma 

inovação de matéria-prima dado os processos serem dominados e conhecidos. Nas 

palavras do entrevistado 1 inovação:  
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“o primeiro polietileno no Brasil foi verde ... isso na década de 50 ... não é uma 
tecnologia nova. O que a empresa fez foi tornar essa tecnologia competitiva ... 
[pois] ... era inviável economicamente”.  
 

 As vantagens relacionadas a esse produto são (CASO B, 2014e): 

 Redução de emissão de gases do efeito estufa: uma tonelada de PE verde reduz a 

emissão de CO2 em até 4,25t considerando-se a quantidade de CO2 capturada na sua 

cadeia de produção (produção do etanol e processos internos da empresa), e a 

quantidade de emissões evitadas pela substituição ao uso do polietileno 

petroquímico que emite 2,1t nessas mesmas fases do processo; 

 Pode ser reciclado no mesmo processo utilizado para o PE petroquímico; 

 Pode ser incorporado, sem qualquer alteração, nos processos atuais dos 

transformadores de plástico uma vez que possui as mesmas propriedades técnicas, 

aparência e versatilidade do polietileno de fonte fóssil. 

 A partir desse lançamento, a empresa começou a criar o seu portfólio de produtos 

verdes. Neste sentido, criou novas linhas dentro do negócio de polietileno - baixa 

densidade, alta densidade e  baixa densidade linear e um produto no negócio de 

petroquímicos básicos – o bioaditivo para gasolina EBTE (Ethyl Tertiary-butil Ether). 

Ademais, anunciou o desenvolvimento de testes em escala laboratorial para a produção 

do polipropileno verde (CASO B, 2008), ainda não lançado no mercado. 

Complementarmente para valorizar e destacar esse novo portfólio, a empresa 

criou em 2010 um selo específico. O selo pode ser utilizado pelos clientes que utilizam 

esse insumo em seus produtos para identificar e destacar os que usam o plástico verde e 

ajudar o consumidor a reconhecê-los. Em 2013, era utilizado em linhas específicas de 

mais de 50 clientes dos mais diversos setores como sacos de lixo, material escolar, 

higiene pessoal, cosméticos, embalagens longa vida, tubos e conexões e varejista (CASO 

B, 2013a). 

 Avaliação do ciclo de vida (ACV) 

 Por fim, um terceiro componente que pode ser destacado como meio de 

alinhamento estratégico da inovação sustentável é a avaliação do ciclo de vida (ACV). 

Consiste em uma das ações estratégicas da empresa para o alcance de seu macro 

objetivo 2020 de desenvolvimento de soluções. Embora tradicionalmente essa 

ferramenta esteja integrada aos processos de desenvolvimento de produtos para 

identificar e avaliar os seus impactos, na empresa ela é um projeto da Diretoria de 
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Desenvolvimento Sustentável e “ainda não está conectada à área de inovação, mas eu 

diria a você que é o caminho natural” (entrevistado 1 inovação). 

 É utilizada pela Diretoria de Desenvolvimento Sustentável para selecionar e 

direcionar esforços de execução da visão e estratégia competitiva da empresa em três 

aspectos específicos: 

 Melhorias operacionais: identificar melhorias nos processos produtivos como uma 

forma de aplicar o conceito de ecoeficiência nas unidades fabris. Um exemplo foi o 

ACV do PVC que buscou reduzir o impacto ambiental de seu processo produtivo 

(CASO B, 2011a). 

 Novos produtos: na decisão sobre novos produtos, aplicações e tecnologias alinhados 

à estratégia de negócio e à visão 2020. Nesta categoria encaixam-se as ACVs 

realizadas para propostas de novos produtos verdes da empresa - eteno verde, 

propeno verde e polipropileno verde e o polietileno verde (CASO B, 2011a). 

 Melhorias comerciais: análise de materiais que possam substituir outros, mantendo a 

mesma função, mas oferecendo novas vantagens ambientais. Por exemplo, a ACV 

realizada para um cliente de fastfoods comparando o desempenho ambiental dos 

copos de 500 ml descartáveis de PP e de papel utilizados para servir bebidas o qual 

demonstrou melhor desempenho ambiental dos primeiros (CASO B, 2013a). 

 Neste sentido, as ACVs realizadas buscam reforçar a estratégia corporativa da 

empresa de valorização dos aspectos ambientais do plástico e sua cadeia e o 

desenvolvimento de biopolímeros. Nas palavras do entrevistado da área de 

sustentabilidade: “não dá para dizer que vamos fazer para 100% dos produtos, porque 

não dá, não há recurso suficiente, mas para aqueles que a gente entende que são 

importantes para o cliente”. Uma análise das 11 ACVs realizadas historicamente e 

identificadas nos documentos da empresa e as programadas na ação estratégica 

demonstram o aumento do foco comercial, alinhado à busca da valorização da cadeia 

toda. 

 Essa ferramenta tem sido utilizada pela empresa desde 2005 por meio de 

consultoria externa, mas dada a sua relevância estratégica a empresa internalizou o 

conhecimento criando uma área específica para o assunto em 2011. 
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6.2.3.2 Desenvolvimento da inovação 
 

 

 Com relação à integração da sustentabilidade no desenvolvimento da inovação 

verifica-se que não aplicada a todos os desenvolvimentos de tecnologias e produtos. 

Nesse contexto cabe destacar os seguintes pontos: 

 Integração no processo de inovação (phase-gate) de forma sistemática somente dos 

aspectos legais de SSMA que são incorporados como requisitos dos projetos, como 

qualquer outro requisito legal; 

 Integrações de elementos da sustentabilidade de forma pontual a partir das 

orientações corporativas (por exemplo ACVs da Diretoria de Desenvolvimento 

Sustentável) ou solicitações de clientes;  

 Mensurações pontuais de aspectos da sustentabilidade como o início do cálculo da 

pegada de carbono (total de emissões de gases de efeito estufa) de algumas famílias 

do portfólio de produtos (PEAD, PEBD, PEBDL, PP e PVC entre 2012 e 2013) (CASO 

B, 2013a); 

 Criação de um pipeline (phase-gate) específico para projetos nesta área, mas 

seguindo as mesmas etapas, portões e critérios de avaliação que os demais projetos 

da empresa. A única diferença é que neste portfólio são avaliados somente os 

projetos dessa área por comitês de ideação e portfólio específicos (entrevistado 1 

inovação). Nele são desenvolvidos tanto projetos incrementais quanto de maior 

radicalidade; 

 Criação de um pipeline (phase-gate) específico liderado pela Área de Inovação 

Corporativa para o desenvolvimento de projetos de novos negócios ou tecnologias 

transversais, que podem estar relacionados com aspectos da sustentabilidade ou 

não. 

 Verifica-se, também, uma orientação e tendência para aumentar essa integração. 

Em primeiro lugar em função de um projeto de criação de indicadores de 

sustentabilidade para os projetos de inovação. Em 2013 foi iniciado um projeto piloto do 

índice de sustentabilidade em projetos de inovação para “implementar parâmetros mais 

definidos de sustentabilidade no processo de gestão da inovação até para ficar mais 

alinhada à linguagem e à lógica do mercado” (entrevistado 1 inovação). A ideia é criar 

um conjunto de indicadores primeiramente e depois um índice para avaliar os projetos 
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de inovação e tecnologia em relação aos cinco pilares da visão 2020 da empresa,  

olhando somente os impactos ou efeitos internos da empresa, não em sua cadeia como 

seria numa avaliação do ciclo de vida. Nas palavras do entrevistado 1 inovação: 

A ideia é trazer uma cesta [de indicadores de sustentabilidade como a empresa 
já tem na área de investimentos] para a área de inovação para servir 
futuramente como um fator priorizador dentro dos projetos ... dentro dos gates 
.... [já que] atualmente não é feito, as prioridades são os indicadores tradicionais 
– NPV, data de lançamento, etc. 

 

 Em segundo lugar, a empresa aponta como ação estratégica para 2014/15 a 

implantação de programa para identificação de ganhos ambientais e sociais em cada 

desenvolvimento de mercado (CASO B, 2013a). 

 

 

6.2.3.3 Organização 
 

 

 Em termos de mudanças de estrutura da inovação em função da inovação 

sustentável, poucas foram identificadas. Dentre elas: 

 A criação da unidade de negócio renováveis e a consequente criação dos comitês de 

ideação e portfólio específicos para gerenciar os projetos de pesquisa e 

desenvolvimento específicos para essa área, tanto incrementais quanto radicais de 

produtos e de tecnologias; 

 E a criação do grupo interno de ACV na Diretoria de Desenvolvimento que apoia de 

forma ad hoc as equipes de desenvolvimento. 

 
 

6.2.3.4 Relacionamentos externos 
 

 

Os relacionamentos externos em inovação sustentável foram intensificados 

sobretudo por meio de parcerias com institutos de pesquisa e universidades e clientes. O 

Quadro 24 demonstra justamente a intensificação das parcerias nacionais e 

internacionais para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos de fontes 

renováveis a partir de 2008. 
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Quadro 24 – Parcerias estabelecidas com foco em inovação sustentável 

Ano Parceiro Objetivo 

2008 Fapesp 
Convênio para incentivar cientistas ligados às melhores 
universidades e centros de pesquisa de São Paulo a elaborar 
trabalhos na área de polímeros com foco em sustentabilidade 

2009 
Novozymes (líder 
mundial na produção de 
enzimas industriais) 

Parceria em pesquisa para desenvolvimento de polipropileno 
(PP) feito a partir da cana-de-açúcar 

2009 
CENPES — Centro de  
Pesquisas da Petrobras 

Projetos conjuntos para desenvolvimento de polímeros de 
fontes renováveis e de tecnologias/produtos 

2010 
Laboratório Nacional de 
Biociências (LNBio) - 
Campinas 

Realização de pesquisas na área de biotecnologia para 
desenvolvimento de produtos economicamente competitivos e 
sustentáveis com o uso de matérias-primas de fontes 
renováveis 

2010 Governo Bahia 
Acordo para desenvolvimento de tecnologias com foco em 
sustentabilidade 

2010 Embrapa Projeto de nanotecnologia e uso de fontes renováveis  

2012 
Cliente internacional - 
DuPont Packaging & 
Industrial Polymers 

Criação de nova linha de produtos em plástico verde 

2013 
Parceiro tecnológico - 
Genomática 

Acordo com a genomatica, empresa norteamericana de 
pesquisas em biotecnologia, para o  
desenvolvimento conjunto do butadieno verde 

 

 

6.3 Caso C 
 

 

É uma empresa multinacional americana de capital aberto que, em 2012, era líder 

mundial do setor de eletrodomésticos e também líder nos mercados latino-americano e 

brasileiro (CASO C, 2012a, 2012b). Fundada em 1911 nos Estados Unidos e inicia suas 

operações oficialmente no Brasil em 2000 com a aquisição de brasileira com a qual já 

possuía parceria desde 1994.  

Em 2012 teve uma receita líquida global de mais de U$ 18 bilhões e contava com 

mais de 68 mil funcionários no mundo todo. Na América Latina, contava com 15,3 mil 

funcionários distribuídos nas suas três fábricas no Brasil, escritórios na Argentina, Chile 

e Peru e Centros de Distribuição na Argentina, Colômbia, Guatemala e Panamá (CASO C, 

2012b). 

A operação da América Latina produz refrigeradores, freezers, fogões, lavadoras e 

secadoras de roupa, lava-louças, micro-ondas, condicionadores de ar e purificadores de 
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água e comercializa fornos elétricos, climatizadores, depuradores de ar, acessórios para 

cozinha, aspiradores de pó e aparelhos portáteis como batedeiras e liquidificadores. 

 

 

6.3.1 Gestão da Inovação 
 
 

6.3.1.1 Gestão Estratégica da Inovação 
 

 

A seguir descrevem-se as características identificadas de cada um dos elementos da 

gestão estratégica da inovação. 

 Visão de futuro de produtos / negócios e competências 

 Em termos de visão de futuro, verifica-se que a empresa apresenta claramente um 

posicionamento competitivo baseado em diferenciação de produtos pela inovação e 

desempenho a fim de garantir a liderança de mercado. Tal posicionamento está expresso 

de certa forma em sua missão e visão organizacionais: “Todos Nós... Apaixonadamente, 

Criando Consumidores Leais por Toda a Vida” e “Em Todos os Lares... Em Todos os 

Lugares, com Orgulho, Paixão e Desempenho” (CASO C, 2012b). A criação de 

consumidores leais requer inovação para entender as suas necessidades mutantes e 

continuamente atendê-las. E em todos os lares e lugares pressupõe a busca da liderança. 

Esse posicionamento também é reforçado pelo discurso do entrevistado da área de 

inovação que salienta ter sido esse direcionamento estabelecido em 2000 pelo 

presidente global da empresa e desdobrado para as demais unidades. Nesse contexto, a 

competência de inovação passa a ser fundamental. 

Outra evidência clara desse posicionamento é o conceito de inovação utilizado 

pela empresa para medir a sua evolução. Um projeto para ser inovador precisa: ser uma 

solução única, estimulante e valorizada pelo consumidor, criar vantagem de 

diferenciação frente aos concorrentes e criar valor diferenciado ao acionista 

(entrevistado 1 inovação). Ademais, em 2011 25% de seu faturamento advieram de 

produtos classificados como inovadores de acordo com os três critérios mencionados 

(CASO C, 2012b). 

Quanto ao processo de elaboração da visão de longo prazo e de planejamento 

estratégico organizacional, devido à confidencialidade, poucas informações foram 
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disponibilizadas. De um modo geral, o planejamento estratégico da empresa é realizado 

globalmente culminando num documento de diretrizes e metas estratégicas amplas e 

genéricas para cinco anos. A partir dele, as regionais e seus negócios efetuam seus 

próprios planejamentos a fim de operacionalizar tais direcionamentos. 

Já quanto ao monitoramento sistemático de sinais e tendências ambientais e sua 

disseminação para a tomada de decisão estratégica e operacional, verifica-se que este 

processo é pouco sistematizado e formalizado e realizado de forma descentralizada e 

desintegrada por várias áreas da empresa. As tendências tecnológicas são monitoradas 

pela área de tecnologia (P&D) da empresa por meio do mapeamento de patentes e 

contatos com outros centros internacionais da empresa no mundo; e as tendências 

relacionadas aos consumidores e ao mercado de um modo geral e dos competidores são 

monitorados pela área de marketing via pesquisas de mercado bianuais, grupos focais, 

análise de patentes dos consumidores e benchmarking de produtos com análise de 

custos (STEFANOVITZ, 2011). 

Quanto à visão das competências internas (tecnológicas, de mercado e de 

desenvolvimento de produto) não foram obtidas informações. 

 Formulação da estratégia 

 A definição do posicionamento dos produtos / negócios e mercados ocorre por 

meio da criação de roadmaps de produtos e soluções, descritos em termos de propostas 

de valor, para cada área de negócios para o período de cinco anos. É resultado da 

primeira etapa do processo de inovação, apresentado na próxima seção (Figura 31), e 

desenvolvida a partir dos objetivos e metas estratégicos e liderada pela área de inovação 

juntamente com as equipes de marketing de cada unidade de negócios. Maiores detalhes 

do processo de definição são apresentados na próxima seção. 

 Quanto ao posicionamento de competências, ele é definido e gerenciado dentro das 

áreas de marketing e tecnologia de forma separada, mas ambos alinhados e direcionados 

pelos mesmos roadmaps de produtos. O desenvolvimento das competências necessárias 

(mercadológicas e tecnológicas) é sincronizado com os projetos de desenvolvimento de 

produtos, como demonstrado pela parte de desenvolvimento da tecnologia apontado na 

Figura 30 da próxima seção. Para os projetos que requerem algum tipo de invenção 

tecnológica, tais experimentações e desenvolvimentos são realizados de forma 

antecipada ao desenvolvimento do projeto de produto efetivamente a fim de reduzir os 

riscos de insucesso do projeto. 
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 Alinhamento estratégico 

 A busca do alinhamento estratégico da inovação ocorre por meio de dois 

elementos principais. O primeiro é o fato de que toda entrada no processo de inovação é 

sempre um direcionamento ou objetivo estratégico decorrente do planejamento 

estratégico da empresa, conforme a explicação do processo do double-diamond. O 

segundo pelo uso da abordagem da gestão de portfólio. Embora seja um processo ainda 

incipiente sem fórum sistematizado para a revisão do portfólio geral da empresa e 

mesmo o dos negócios, existe a figura do gerente de portfólio de projetos de produtos 

para cada unidade de negócio, os quais estão ligados hierarquicamente à Gerência Geral 

de Gerenciamento de Projetos da Diretoria de Desenvolvimento de Produtos 

(STEFANOVITZ, 2011). Sua função é gerir o portfólio da unidade e liderar os gerentes de 

projetos dos produtos de seu portfólio. 

 

 

6.3.1.2 Desenvolvimento da inovação 
 

 

 A empresa possui um processo de inovação formalizado com responsabilidades e 

atribuições e padronizado globalmente desde 2011. O processo pode ser dividido em 

duas partes – inovação (fuzzy front end) e projeto de desenvolvimento – a primeira usa a 

lógica conceitual double diamond e a segunda a lógica stage-gate conforme Figuras 30 e 

31. 

 

Figura 30 – Processo de inovação da empresa (parte 1) 
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Figura 31 – Processo de desenvolvimento de produto da empresa (parte 2) 
Fonte: Adaptado de Entrevistado 1 inovação; Entrevistado 2 inovação 

 

 A primeira parte é composta pelo processo de inovação que segue o modelo 

double-diamond de divergência/ convergência e é liderado pela área de inovação da 

empresa. É desenvolvida em conjunto com a área de negócios cliente e outras áreas da 

empresa conforme a natureza do desafio de inovação proposto. “São pessoas que têm o 

perfil, comportamento para pensar de forma divergente” (entrevistado 1 inovação). 

Somente ao final do segundo diamante que a responsabilidade passa então para o líder 

do projeto de marketing. Apesar de ser mostrado de forma sequencial, trata-se de um 

processo totalmente flexível podendo ser começado pelo primeiro ou pelo segundo 

diamante, retornar e refazer dependendo do desafio a ser resolvido (entrevistado 1 

inovação). 

 De acordo com o entrevistado 1 da área de inovação, o processo sempre se inicia 

com uma entrada estratégica, um objetivo, um desafio estratégico. A partir dessa 

necessidade estratégica inicia-se a busca de ideias (discovery) de propostas de valor que 

possam viabilizar o alcance do objetivo. Para tanto, várias técnicas de captação de ideias 

podem ser utilizadas como concursos internos de ideias, grupos focais, desafios na 

internet, workshops de geração de ideias, seções de brainstorming criativo sempre 

buscando um entendimento amplo do problema de várias perspectivas distintas. As 

principais perspectivas analisadas são: a do cliente (quem ele é, como se comporta, quais 

produtos têm atualmente, o que ele espera, etc.); a do mercado (quem atua nesse 

mercado, quais as ofertas que esse cliente tem, etc.); a da tecnologia (quais tecnologias 

internas poderiam ser utilizadas, quais as tendências tecnológicas, quais tecnologias 

externas existem, patentes, etc.); a de outros segmentos e mercados que atendem esse 

grupo de clientes foco. As ideias vão sendo discutidas, enriquecidas e aglutinadas até 
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serem transformadas em propostas de valor. Assim, ao final dessa etapa tem-se como 

saída um roadmap de longo prazo de propostas de valor. Neste modelo não há 

“desperdício” de ideias, todas são consideradas e transformadas em propostas de valor 

sendo posicionadas no roadmap. 

 Uma vez que se tenha o roadmap de propostas de valor, o passo seguinte é o 

desenvolvimento de oportunidades onde são transformadas em um conceito ou uma 

solução factível de ser executada. Por isso envolve outro grupo de pessoas com 

conhecimentos específicos que possam auxiliar no desenvolvimento desse macro-

conceito factível como engenharia, design, finanças, marketing e serviço de pós-venda. 

Como saída desse processo tem-se um conjunto de Project Charters de projetos de novos 

produtos, processos ou serviços com suas definições macro: o produto do projeto, o 

escopo macro do que vai ser feito, metas e resultados esperados, restrições e recursos 

necessários e o orçamento (entrevistado 1 inovação). O plano então é avaliado pelas 

lideranças das áreas de gerenciamento de projetos, P&D (tecnologia) e design em 

termos de viabilidade técnica, recursos necessários, viabilidade do prazo e alinhamento 

às estratégias e restrições internas de suas áreas. E posteriormente aprovado pelas 

diretorias de marketing e desenvolvimento de produtos (STEFANOVITZ, 2011). Este é o 

marco de abertura e autorização do projeto. 

 A segunda parte do processo segue o modelo stage-gate com fases, atividades e 

entregas e decisões de passagem de estágio bem definidas e padronizadas (entrevistado 

1 inovação). Os projetos constantes nos roadmaps podem seguir dois caminhos. Caso 

haja necessidade de desenvolver uma tecnologia ou parte dela completamente nova 

(sistema), ou seja, haja necessidade de uma invenção, ele segue para o fluxo de 

desenvolvimento de tecnologia antes de seguir para o desenvolvimento de produto 

propriamente dito. Essa parte é de responsabilidade da área de tecnologia (P&D), mas é 

desenvolvido de forma multidisciplinar em conjunto com as áreas de design, supply, 

inovação e marketing, e objetiva reduzir os riscos de desenvolvimento do projeto. A 

partir do Project Charter é feita a autorização ou oficialização de início do projeto com as 

metas, recursos e o plano macro. Na sequência tem-se a busca, teste, experimentação e 

avaliação de algumas tecnologias internas ou externas que possam atender à 

necessidade do projeto e seleção da mais viável em termos técnicos e financeiros. Por 

fim, desenvolve-se e adapta-se a tecnologia nova às necessidades do projeto e, uma vez 

aprovada, transfere-se para o desenvolvimento de produto propriamente dito 
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(entrevistado 2 inovação). Apesar de sequencial, existe interação e overlap entre o 

desenvolvimento da tecnologia e do produto a partir da etapa de desenvolvimento e 

aprovação da tecnologia, tendo em vista o fornecimento e acompanhamento do 

desenvolvimento da tecnologia pela equipe de desenvolvimento do produto e vice-versa 

(entrevistado 2 inovação). 

 Por outro lado, se o projeto não requer invenção, ou seja, constitui-se numa 

melhoria incremental, ele segue diretamente para o fluxo de desenvolvimento de 

produto seguindo o stage-gate. São exemplos desse tipo de projeto mudanças no design, 

pequenas melhorias de qualidade, melhorias de custo, questões estéticas (cor, 

acessórios), etc. 

 No fluxo de desenvolvimento do produto a primeira etapa é o desenvolvimento e a 

aprovação do conceito e plano detalhado do projeto do produto considerando e 

aglutinando todos os aspectos e necessidades do produto do projeto – 

sistema/tecnologia, marketing/vendas, design, restrições de processo e recursos. Na 

sequência tem-se o desenvolvimento e teste do produto e, por fim, a liberação para 

produção e lançamento no mercado. 

 Por fim, as frequências de realização desses processos são diferentes. Enquanto a 

primeira é realizada normalmente a cada três anos em cada área de negócios com 

revisões intermediárias, isso porque tem uma visão mais estratégica de longo prazo 

ligada ao planejamento e estratégico da empresa (que ocorre para períodos de cinco 

anos). Porém, pode ser diferente dependendo das necessidades. Por outro lado, a parte 

de desenvolvimento é contínua e rotineira, pois segue o fluxo de projetos incrementais e 

radicais de curto prazo. 

 

 

6.3.1.3 Organização da Inovação 
 

 

 A estrutura organizacional formal da inovação da empresa é formada por duas 

grandes áreas: a vice-presidência de marketing e a vice-presidência de desenvolvimento 

de produtos conforme Figura 32. 
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 Figura 32 – Estrutura organizacional de inovação 
 Fonte: Adaptado de entrevistados 1 e 2 inovação 

  

 A vice-presidência de desenvolvimento de produtos tem sob sua responsabilidade 

as competências técnicas da empresa, design e o gerenciamento de projetos. As 

principais atividades de cada área são as seguintes: 

 Centros de tecnologia (P&D) relacionados a cada negócio da empresa - ar 

condicionado, cocção, motores e refrigeração e lavanderia (CASO C, 2012b): 

responsáveis pelo monitoramento de tendências, melhoria de custos, qualidade e 

questões regulatórias dos produtos atuais e pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos (CASO C, 2012b). Cada gerência tem em sua estrutura um grupo de 

engenharia de produto responsável pelo apoio à produção, melhoria dos produtos 

atuais e liderança técnica do desenvolvimento de novos produtos, outro de 

especialistas em subsistemas técnicos dos produtos e um terceiro responsável pela 

aprovação do produto e testes laboratoriais (STEFANOVITZ, 2011); 

 Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO): responsável pela liderança dos 

projetos de novos produtos por meio dos gerentes de portfólio que gerenciam os 

líderes dos projetos (STEFANOVITZ, 2011); 

 Design: nesta área têm-se as equipes de concepção do design dos produtos ligadas a 

cada unidade de negócio da empresa e uma equipe corporativa responsável pelo 

desenvolvimento dos elementos de interação entre o produto e o consumidor 

(referência sugerida pelo entrevistado 2 inovação - STEFANOVITZ, 2011); 
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 Gestão da inovação: faz a coordenação corporativa das iniciativas e processos ligados 

à inovação, lidera a primeira parte do processo de inovação em todas as unidades de 

negócio e promove a disseminação dos conhecimentos da área de inovação e a visão 

sistêmica do processo (entrevistado 1 inovação); 

 Gerências de marketing: as gerências estão relacionadas a cada negócio da empresa e 

divididas em duas partes – uma responsável pelo gerenciamento dos produtos atuais 

do negócio e equipes de vendas (gerente de marketing de categoria) e outra por 

definir a estratégia e plano de produtos futuro do negócio e participar dos projetos 

de novos produtos (gerente de marketing estratégia) (referência sugerida pelo 

entrevistado 2 inovação - STEFANOVITZ, 2011); 

 Estrutura de comitês 

 Atrelada ao processo de inovação está a estrutura de comitês de governança para 

acompanhamento e tomada de decisão quanto aos processos e projetos de inovação. 

Desde 2010, quando o processo de inovação foi reestruturado e padronizado 

globalmente, a empresa opera com três comitês: os Innovation Project Tracking (IPTs), o 

Grupo de Gestão de Projetos (GGP) e o Fórum corporativo de inovação (G&I Board). 

Esses comitês são multifuncionais e suas principais responsabilidades, envolvidos e 

frequência estão sumarizados no Quadro 25 e discutidos abaixo. 

 

Quadro 25 – Comitês multifuncionais relacionados ao processo de inovação da empresa 
Comitê Objetivo Participantes Frequência 

IPT Avaliar as entregas das etapas do 
projeto na fase de 
desenvolvimento da inovação e 
decidir sobre a continuidade do 
projeto de produto e/ ou 
tecnologia 

Equipe do projeto 
Líderes das áreas envolvidas 
Diretores das áreas envolvidas 
 

De acordo com o 
cronograma de 
cada projeto 

GGP Acompanhar o andamento geral 
dos projetos de desenvolvimento 
de produto 

Gerentes e líderes das áreas 
funcionais envolvidas em cada 
um dos projetos 

Mensal  

G&I Board Analisar o andamento global dos 
indicadores de inovação e 
discutir diretrizes estratégicas de 
inovação para a empresa 

Diretores de áreas diretamente 
envolvidas com a inovação 
PMO 

Bimestral 

Fonte: Entrevistado 1 inovação; Entrevistado 2 inovação 

 

 Equipes de projetos 

 As equipes que desenvolvem todas as fases do processo de inovação, seja inovação 

ou desenvolvimento de produto ou tecnologia, são multifuncionais construídas 
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matricialmente cujas características, dedicação e áreas envolvidas dependem das 

necessidades específicas das etapas do processo de inovação (inovação ou 

desenvolvimento) e do projeto. Apesar disso, de um modo geral as pessoas envolvidas 

são das áreas de tecnologia (P&D), design, marketing, engenharia industrial, 

suprimentos, atendimento ao consumidor, qualidade e gerenciamento de projetos 

(entrevistado 2 inovação). 

 Estruturas ambidestras 

Não existem estruturas ou processos diferenciados para projetos com graus de 

radicalidade diferentes, as mesmas estruturas e processos tratam de todos os tipos de 

projetos (entrevistado 1 inovação).  

 

 

6.3.1.4 Empresa inovadora 
 

 

 Liderança e identidade organizacional 

 Quanto à integração da inovação na identidade organizacional, valores e missão, 

verificam-se duas situações distintas. Enquanto não se identifica clara e diretamente o 

seu relacionamento entre inovação e os valores organizacionais, sua missão “Todos 

Nós... Apaixonadamente, Criando Consumidores Leais por Toda a Vida” (CASO C, 2012b), 

por sua vez, apresenta relacionamento uma vez que a criação de consumidores leais 

requer inovação para entender continuamente às suas necessidades.  

 Ademais, em termos de envolvimento da alta administração com as questões da 

inovação, verifica-se sua participação nas decisões relacionadas aos projetos de 

inovação por meio dos comitês e a própria designação de vice-presidências relacionadas 

a marketing e desenvolvimento de produto. 

 Metas e recompensa  

 Em termos específicos de incentivo ao comportamento inovador, tem-se como 

motivador a meta corporativa do indicador que avalia a proporção das vendas da 

empresa decorrentes de produtos inovadores (CASO C, 2012b). Um produto para ser 

considerado inovador precisa atender a três requisitos concomitantemente: ser uma 

solução única, estimulante e valorizada pelo consumidor; criar vantagem competitiva 

para a empresa destacando-o em relação à concorrência; e gerar valor diferenciado ao 

acionista (entrevistado 1 inovação). A meta global da empresa para este indicador é de 
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25% o qual está desdobrada para as várias áreas e níveis organizacionais diretamente 

relacionados ao desenvolvimento de produtos e também à sua venda. E esse foi um dos 

grandes incentivos para a promoção e valorização desse tipo de comportamento. Nas 

palavras do entrevistado 1 inovação: “... quando a gente conseguiu fazer esse 

cascateamento dessa meta para as diversas áreas da empresa, você começa a ter um 

esforço maior para o mesmo lado [da inovação]”. 

 Um segundo mecanismo incentivador do comportamento inovador apontado pelo 

entrevistado 1 inovação é o processo de desenvolvimento e avaliação dos funcionários 

pelo modelo de liderança. Todos os funcionários são treinados nesse modelo tendo em 

vista que ele enfatiza os traços de liderança esperados e necessários para a evolução de 

carreira. E dentre estes elementos encontra-se o pensamento inovador. Ainda segundo o 

entrevistado, é um grande incentivo, pois “... se ele [funcionário] continuar fazendo do 

mesmo jeito ele vai chegar ao mesmo resultado, mas se fizer diferente, se trouxer um 

resultado diferente vai ser avaliado por isso”. 

 Apesar desses esforços, o entrevistado salienta que a cultura da empresa ainda não 

é inovadora: “a gente está buscando permear esse comportamento, fazer com a inovação 

seja polinizada, espalhada pela empresa .... estamos caminhando para [uma cultura de 

inovação]”. 

 Gestão do conhecimento 

 Com relação às estruturas para gestão do conhecimento, ainda são incipientes e 

pouco sistematizadas tendo sido identificadas duas grandes linhas. A primeira é a 

disponibilização de todos os guias de processo e manuais de inovação e de 

gerenciamento de projetos na intranet para acesso a todas as pessoas envolvidas 

(entrevistados 1 e 2 inovação). Ademais, treinamentos específicos de inovação são 

ministrados para todos os funcionários – das lideranças aos analistas e assistentes - pela 

área de inovação juntamente com a plataforma de geral de treinamentos da empresa. E a 

obrigatoriedade do preenchimento das lições aprendidas pós-projeto como etapa do 

encerramento, que é realizada sistematicamente somente para os projetos de maior 

porte (STEFANOVITZ, 2011). 

 Da mesma forma, a promoção de ambientes de troca de conhecimento e interação 

entre as pessoas (criação do conhecimento) ainda encontra-se em estágio embrionário. 

De acordo com as entrevistas, apesar do esforço da empresa em treinar e disseminar os 

conhecimentos e o comportamento relacionados à inovação desde 2000, parece que o 
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processo criativo de inovação mais radical depende da intervenção direta e dos 

conhecimentos disponíveis na área corporativa e dos direcionamentos e incentivos do 

planejamento estratégico. Durante este processo, na aplicação do double-diamond, 

ocorre a criação do conhecimento pela socialização das ideias de valor entre os 

membros da equipe, a sua transformação em propostas de valor e de projetos 

(externalização) e sua integração (combinação) e disseminação (internalização) ao 

longo da cadeia de decisões e processos já existentes na organização. 

 

 

6.3.1.5 Relacionamentos externos de inovação  
 

 

 Quanto aos relacionamentos externos em inovação, este processo ainda não 

sistemático e direcionado por oportunidades pontuais. Porém, segundo o entrevistado 1 

inovação, a busca pela inovação aberta tornando-a um processo mais estratégico, 

consistente e frequente é o foco atual da área de gestão da inovação conjuntamente com 

as áreas de relacionamentos institucionais e de suprimentos. 

 Os agentes externos usualmente envolvidos de alguma forma no processo de 

inovação da empresa são os fornecedores de matérias-primas ou universidades/ centros 

de pesquisa e os consumidores finais. No primeiro caso, o envolvimento pode ocorrer 

deste o início do processo de inovação, dependendo das necessidades dos desafios e 

características dos desenvolvimentos. Enquanto na primeira etapa tem-se a busca por 

ideias, na segunda tem-se o desenvolvimento propriamente, na segunda ocorre o maior 

envolvimento externo com a participação direta dos fornecedores. Nesse aspecto a 

empresa especifica suas necessidades ao fornecedor e acompanha e valida o seu 

desenvolvimento em paralelo ao desenvolvimento interno da empresa (entrevistado 2 

inovação). A maior parte dessas interações com fornecedores acaba tendo foco em 

redução de custo e melhoria incremental de qualidade de componentes do produto 

(STEFANOVITZ, 2011).  

 No segundo caso, por sua vez, o envolvimento de clientes e consumidores finais 

ocorre de forma mais indireta por meio de processos sistematizados e formalizados das 

áreas de marketing e P&D. Dentre estes se têm a aplicação de técnicas de pesquisa de 

mercado e grupos focais, na etapa inicial da inovação, e pela avaliação de propostas de 
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novas tecnologias ou novos designs e da experiência do consumidor com estes durante a 

fase de desenvolvimento. 

 

 

6.3.2 Gestão da Sustentabilidade 
 

 

6.3.2.1 Gestão estratégica 
 

 

 Com relação à competência de gestão estratégica da sustentabilidade, os principais 

elementos identificados foram os seguintes.  

 Visão, missão e valores organizacionais 

 Em termos de internalização das questões de sustentabilidade na identidade 

organizacional, ou seja, seus valores fundamentais, missão e visão verifica-se uma 

integração fraca pela inexistência de ligação direta e clara das questões de 

sustentabilidade com estes elementos, conforme análise do Quadro 26. No caso da 

missão, pode-se subentender que as questões da sustentabilidade estariam 

consideradas em “criando consumidores leais”, caso estes valorizassem essas questões 

como forma de diferenciação. Porém, como uma consequência. No caso da visão fala-se 

em “desempenho” que é um termo genérico e que pode incluir as questões de 

sustentabilidade (caso valorizado pelos clientes conforme estabelecido pela missão). 

Neste caso, pode-se inferir que há um alinhamento parcial reativo tendo em vista a 

empresa buscar a melhoria na eficiência energética e de consumo de água de seus 

produtos para atender às normas de etiquetagem brasileiras, e o controle e redução do 

uso de substâncias restritas exigência do mercado europeu. Por fim, na questão dos 

valores verifica-se um alinhamento mais direto já que vários deles são comuns aos 

valores sociais da sustentabilidade: respeito aos colegas, integridade e diversidade e 

inclusão. 
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Quadro 26 – Missão, visão e valores organizacionais 2014 
  Missão:  
                         

Todos Nós... Apaixonadamente, Criando Consumidores Leais por Toda a Vida 
 

 Visão: 
 

Em Todos os Lares... Em Todos os Lugares, com Orgulho, Paixão e Performance 
 

 Valores: 
o Respeito aos colegas 
o Integridade 
o Diversidade e Inclusão 
o Trabalho em Equipe 
o Espírito de Vitória 

Fonte: Adaptado de Caso C (2012);  Caso C (2014) 

 

 Integração na estratégia corporativa / competitiva 

 Não se verifica integração das questões da sustentabilidade na estratégia 

competitiva da empresa, ou seja, a sustentabilidade não é vista como oportunidade de 

diferenciação dos produtos da empresa. Nas palavras do entrevistado 2 inovação:  

 
“hoje não está na estratégia da companhia explorar a sustentabilidade como um 
diferencial ... Porque a gente entende que isso é algo que o consumidor já 
espera de uma empresa, seria uma coisa intrínseca...”. 
 

 Tal posicionamento provavelmente decorre do fato de a empresa ser líder nos 

mercados em que atua e de seus clientes não considerarem as questões ambientais tão 

relevantes em seus processos de seleção e compra. Vários aspectos da gestão da 

sustentabilidade da empresa decorrem dessa pressão externa como as certificações ISO 

9001 e ROHS que eram exigências de acesso ao mercado europeu e o selo compulsório 

de eficiência energética do mercado brasileiro. 

 Nesse contexto, a empresa apresenta uma estratégia para a sustentabilidade de 

atender ao padrão dos mercados internalizando o conceito de forma transversal em suas 

atividades. Assim, as questões de sustentabilidade devem “estar presentes nas práticas 

de negócios de todas as áreas” (CASO C, 2012, p.11). Para tanto, em 2004 definiu a sua 

visão de sustentabilidade, que “formaliza seu compromisso com o meio ambiente e a 

sociedade” (CASO C, 2010, p.10) com quatro objetivos estratégicos. E em 2010, revisou-

os definindo seis pilares estratégicos prioritários a serem considerados nas suas 

operações e produtos relacionados à redução do impacto ambiental das operações de 
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manufatura e durante o ciclo de vida dos produtos e a influência positiva nas 

comunidades onde atua (CASO C, 2012b), conforme Quadro 27. 

 

Quadro 27 – Pilares estratégicos da gestão da sustentabilidade 
  Redução dos impactos ambientais – operações e produtos 

o Eficiência energética 
o Redução de substâncias restritas 
o Redução das emissões de carbono 
o Uso sustentável da água 
o Minimização de resíduos 

 Influência positiva nas comunidades onde atua 
o Desenvolvimento social 

Fonte: Adaptado de Caso C (2012) 

  

 Alinhamento estratégico 

 O alinhamento estratégico é realizado por dois mecanismos principais. O primeiro 

é a definição de metas corporativas (macro-metas) desdobradas nas áreas em 

indicadores e metas alinhados aos seis pilares da sustentabilidade de sua estratégia 

(entrevistado sustentabilidade). Estas metas englobam tanto atividades operacionais 

quanto produtos produzidos pela empresa. Os resultados são acompanhados 

mensalmente pela área de sustentabilidade e trimestralmente pela alta administração 

por meio do Comitê de Sustentabilidade. 

 A segunda forma de alinhamento está relacionada ao código de ética 

organizacional alinhado ao código global apresentado a todo funcionário no ato da 

contratação e em relação às suas cláusulas ele assina termo de compromisso (CASO C, 

2012b). Todos passam por treinamento sobre ele durante as atividades de integração 

nas unidades e treinamentos presenciais e a distância (pela universidade virtual da 

empresa) são desenvolvidos anualmente (CASO C, 2010) além de veiculação contínua 

via canais de comunicação internos – jornal mural, newsletters eletrônicas, intranet, etc. 

 Compreende um conjunto de diretrizes para orientar a conduta pessoal e 

comercial dos funcionários. Seu conteúdo engloba: realização de negócios, promoção e 

respeito da diversidade, elaboração de materiais de divulgação internos e externos, leis 

de concorrência e antitruste, relacionamento com clientes e fornecedores, conflitos de 

interesse, envolvimento com atividades políticas, meio ambiente e saúde e segurança, e 

tratamento a ser dado a informações privilegiadas (CASO C, 2014b). 

 Ademais, existem canais de recebimento de questionamentos ou denúncias 

(anônimas ou não) sobre desvios de conduta ética. Os principais são uma linha 
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telefônica gratuita e anônima e com atendimento em português, inglês e espanhol ou o 

funcionário pode informar aos seus superiores (CASO C, 2010, 2012b).  

 Comprometimento da alta administração 

 O envolvimento da alta administração está retratado na definição dos pilares e 

metas e nas avaliações trimestrais dos resultados do Comitê de Sustentabilidade, sendo 

a criação deste último um marco do aumento do comprometimento da empresa 

(segundo o entrevistado sustentabilidade). 

 Conceito de sustentabilidade 

 Quanto ao conceito de sustentabilidade, verifica-se pelas evidências das ações 

desenvolvidas e dos focos estratégicos definidos pela empresa a ênfase na ecoeficiência. 

 

 

6.3.2.2 Integração nos processos internos 
 

 

 Essa competência envolve a capacidade de integrar e gerenciar a contínua 

melhoria das questões de sustentabilidade em todos os processos da cadeia de valor da 

empresa e o engajamento das pessoas. Na empresa estudada, verifica-se a existência dos 

dois pilares de atuação da gestão de operações: padronização e melhoria contínua. 

 Integração nos processos da cadeia interna de valor - padronização 

 A integração dos aspectos de sustentabilidade na cadeia interna de valor é 

realizada, desde 2003/2004, por meio do Sistema Integrado de Gestão (SGI) em todas as 

unidades brasileiras. Ele integra a gestão da qualidade (ISO 9001), a ambiental (ISO 

14001) e a de saúde e segurança ocupacional (OSHAS 18001) (entrevistado 

sustentabilidade). Adicionalmente a unidade que exporta para a Europa possui também 

a certificação respectiva com a HSPM (Hazardous Substances Process Management) 

80000 a fim de atender à Diretiva Europeia ROHS (Restriction of Hazardous Substances). 

Por meio do SGI a empresa monitora e rastreia o cumprimento dos requisitos legais e 

padrões mínimos de qualidade relacionados a esses temas (entrevistado 

sustentabilidade). 

 Integração nos processos da cadeia interna de valor - melhoria 

 Ademais às atividades padrão relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente, a 

empresa apresenta uma sistemática de promoção da melhoria contínua por meio da 
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definição de projetos formais alinhados às metas corporativas desenvolvidos pelos 

times multifuncionais com líder, meta e orçamento formalizados, apontados na seção de 

estrutura da sustentabilidade. Alguns exemplos de metas e projetos nos diversos pilares 

são apresentados na sequência. 

 Gestão de resíduos 

 Em 2011 definiu meta de zerar o envio de resíduo industrial para aterros até 2014 

e os resíduos não ligados ao processo produtivo até 2016 (CASO C, 2011). Nesse sentido, 

várias ações foram realizadas para viabilizar a sua reciclagem ou reprocessamento por 

meio da conscientização e mudança de comportamento de empregados, engajamento de 

fornecedores, desenvolvimento de oportunidades de negócio junto a parceiros externos 

e investimento em novos processos, tecnologias e materiais (CASO C, 2012b). Um 

exemplo é a destinação da espuma de poliuretano usada no revestimento interno de 

refrigeradores e freezers para indústrias que a utilizam para produção de cadeiras, 

carteiras escolares, esquadrias e molduras de portas e janelas (CASO C, 2012b). Outro é 

o processo de recolhimento e destinação para reciclagem das embalagens dos produtos 

vendidos porta a porta no Estado de São Paulo, que ocorre desde 2009 (CASO C, 2012b). 

 Consumo de água 

 Também neste caso existe meta de redução de consumo para todas as plantas e 

várias ações de mudanças e melhorias de processo para redução do seu consumo e 

reaproveitamento e reuso. Alguns exemplos são a troca de válvulas de descarga, a 

instalação das redes de água com controle visual de tubulações, construção de sistemas 

de captação e uso de água de chuva (para uso na jardinagem, limpeza e sanitários), e 

investimentos no tratamento de efluentes para reuso (CASO C, 2011). Por exemplo, a 

mudança no processo da estação de tratamento de efluentes do centro de tecnologia de 

lavanderia, onde são realizados os testes das lavadoras, reduziu em 90% o consumo de 

água devido à sua reutilização após tratamento (CASO C, 2012, entrevistado 2 inovação). 

 Mudança climática 

 Com relação à gestão das emissões de gases estufa, verifica-se que a principal ação 

é a elaboração e publicação anual, desde 2009, do inventário de emissões seguindo as 

diretrizes de GHG Protocol Brasil. O inventário está disponível para acesso público e 

registrado no Programa Brasileiro GHG Protocol e inclui os três escopos - 1 (processos 

industriais, emissões fugitivas, combustão estacionária e combustão móvel), 2 

(aquisição de energia elétrica) e 3 (transporte upstream, downstream, resíduos gerados 
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nas operações, viagens a negócios). Cerca de 40% das emissões da empresa ocorrem no 

escopo 3, ou seja, na sua cadeia (CASO C, 2012b).   

 As ações para este caso estão relacionadas à eficiência energética e à substituição 

dos hidrofluorocarbonetos (HFCs) por gases não agridem a camada de ozônio e 

possuem baixo potencial de aquecimento global (CASO C, 2010, 2011, 2012b). 

 Eficiência energética 

 Com relação à gestão da eficiência energética, verificam-se ações com foco em 

melhorias incrementais como troca de motores, de lâmpadas, melhorias nos processos e 

substituição de materiais (CASO C, 2011). Por exemplo, alteração do processo de pintura 

utilizando nanotecnologia eliminando a necessidade de aquecimento (CASO C, 2009). 

 Segurança do trabalho 

 A gestão das questões de segurança no trabalho é realizada pelo SGI e, 

adicionalmente, outras práticas de gestão são implementadas pela empresa. 

Adicionalmente a empresa tem dois programas de melhoria nesta área: Prevenção de 

Riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e Controle Médico e Saúde Ocupacional. O 

primeiro envolve procedimentos que eliminam ou controlam riscos específicos, como 

ergonomia e proteção auditiva e respiratória incluindo ações de conscientização e 

treinamento dos funcionários e divulgação das melhores práticas. E o segundo promove 

o acompanhamento periódico da saúde mental dos funcionários (CASO C, 2012b). 

 Engajamento do público interno 

 Em termos dos relacionamentos com os funcionários, identifica-se uma abordagem 

tradicional de gestão de recursos humanos composta por programas de treinamento e 

desenvolvimento (liderança, competências para o trabalho, educação básica e ensino 

médio, sistema integrado de gestão), pesquisas de engajamento e clima organizacional, 

de avaliação de competências e desempenho e remuneração variável (CASO C, 2010, 

2011, 2012b).  

 Mais especificamente quanto às ações de engajamento relacionadas aos temas de 

sustentabilidade, existem algumas práticas sistemáticas e institucionalizadas. Dentre 

estas: treinamentos em SGI para funcionários das plantas; treinamentos sobre questões 

éticas para todos os funcionários; treinamentos sobre sustentabilidade, SGI e pilares 

estratégicos para novos funcionários; e treinamentos específicos solicitados pelas áreas 

(entrevistado sustentabilidade). 
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6.3.2.3 Organização e Estrutura 

 
 
 Quanto à organização e estrutura para a sustentabilidade, os principais elementos 

identificados foram os seguintes.  

 Estrutura de governança da sustentabilidade 

 Tanto a matriz quanto a unidade brasileira são empresas de capital aberto com 

ações negociadas nas Bolsas de Valores de Nova York e de São Paulo, respectivamente. 

Com isso, suas estruturas de governança seguem as normas, regras e práticas de 

governança corporativa estabelecidas por essas entidades. A estrutura organizacional e 

de sustentabilidade da unidade brasileira, em operação nestas condições desde 2011, é 

apresentada na Figura 33 abaixo e explicada na sequência juntamente com o seu 

relacionamento com a organização global. 

 

 Figura 33 – Estrutura organizacional corporativa e de sustentabilidade no Brasil 
 Fonte: Adaptado de entrevistado sustentabilidade; Caso C (2010, 2012a, 2012b) 

 

 Verifica-se que as questões de sustentabilidade permeiam, formalmente, os três 

níveis organizacionais. Em nível estratégico, são consideradas no Conselho de 

Administração e na Diretoria Executiva por meio da Diretoria de Relações Institucionais 
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e Sustentabilidade. Já nos níveis gerencial e operacional por meio da coordenação da 

gerência corporativa de sustentabilidade e suas áreas e das estruturas ligadas às plantas 

e áreas, respectivamente. As responsabilidades de cada um destes elementos são as 

seguintes:  

 Conselho de Administração: é o órgão máximo de governança da empresa no 

continente, composto por três executivos com mandato de três anos sendo um deles 

independente, ao qual se reporta o presidente da unidade eletrodomésticos. Aprova 

as demonstrações financeiras e as estratégicas de maior impacto nas unidades de 

negócio – eletrodomésticos e compressores (CASO C, 2011, 2012b);  

 Conselho de Ética: é um conselho auxiliar do Conselho de Administração com 

frequência trimestral que delibera sobre as ocorrências mais delicadas de 

atendimento do código de ética e legislação (CASO C, 2011, 2012b). É composto pelo 

presidente, por membros da diretoria e pelas gerências de segurança corporativa e 

de controles internos (CASO C, 2010); 

 Diretoria executiva: responsável pelo planejamento estratégico e gestão do negócio 

de eletrodomésticos, incluindo o orçamento e a estratégia de sustentabilidade (CASO 

C, 2012b); 

 Comitê de sustentabilidade: criado em 2011 e realizado trimestralmente, é 

responsável pelas definições estratégicas da sustentabilidade, como diretrizes, 

prioridades, aprovar as iniciativas estratégicas, zelar pelo alinhamento às diretrizes 

globais e acompanhar a evolução os resultados da empresa (indicadores e metas) e 

de sua estratégia de sustentabilidade (entrevistado sustentabilidade). É composto 

por quatro diretores e pelo Gerente Geral de Sustentabilidade (CASO C, 2011, 

2012b); 

 Gerência geral de sustentabilidade e EHS: é responsável pela gestão de todos os 

aspectos da sustentabilidade da empresa como um todo, incluindo a definição e 

acompanhamento dos indicadores e metas de sustentabilidade da empresa e das 

áreas, a divulgação dos relatórios de sustentabilidade, e promoção de melhorias 

atuando interação direta com as demais áreas da empresa (entrevistado 

sustentabilidade). Possui três áreas com focos distintos (entrevistado 

sustentabilidade): 

o Gerência de Sustentabilidade: responsável pelas atividades de gestão 

propriamente ditas - gerenciamento dos indicadores, das metas e da 
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evolução dos resultados, relatório de sustentabilidade, atualização e 

treinamento e apresentação dos resultados ao Conselho de 

Sustentabilidade; 

o Gerência de EHS (Environment, Health and Safety): responsável por todas 

as atividades relacionadas Sistema Integrado de Gestão das unidades; 

o Gerência de Regulações de Produtos: responsável por todas as atividades 

para garantir a identificação e atendimento de todas as regulações 

aplicáveis aos produtos da empresa; 

 Estrutura da sustentabilidade ligada às plantas/unidades (operacional): corresponde 

às atividades desenvolvidas em cada planta tanto relacionadas à manutenção do 

Sistema Integrado de Gestão quanto de melhoria sendo composta por três elementos 

principais: 

o Coordenadores de SSMA das plantas: são responsáveis por todas as 

atividades relacionadas ao sistema integrado de gestão da planta 

(entrevistado sustentabilidade); 

o Multiplicadores de sustentabilidade: são facilitadores em todas as 

unidades e áreas da empresa (30 pessoas) cuja função é “assegurar a 

capilaridade do tema e trabalhar para que as metas anuais de 

sustentabilidade sejam alcançadas” (CASO C, 2012, p. 11). Essas pessoas 

exercem outras funções e são os pontos de contato da área de 

sustentabilidade em cada área (entrevistado sustentabilidade); 

o Times multifuncionais de projeto: são grupos multifuncionais nas plantas 

estruturados com líderes e orçamentos definidos e com metas anuais 

desdobradas das prioridades estratégicas da organização (CASO C, 2012). 

 Em termos internacionais, a empresa possui há algum tempo uma estrutura global, 

o Conselho de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, focada especificamente em garantir o 

alinhamento em termos de atendimentos às legislações específicas. Dada a autonomia 

das unidades para adequação às suas realidades mercadológicas (alguns locais há 

exigência de certificações outros não), seu papel é garantir o alinhamento às diretrizes 

globais por meio de auditorias de conformidade, auditoria de passivos ambientais e 

coordenação e fomento da interação e troca de informações entre as unidades globais 

(entrevistado sustentabilidade).  
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 Já quanto às questões mais amplas de sustentabilidade, segundo o entrevistado da 

área de sustentabilidade, foi somente em 2014 que a empresa criou uma área específica 

que está em fase de estabelecimento de diretrizes globais de atuação a partir das 

experiências das unidades regionais. Ainda segundo ele, a unidade da América Latina é a 

mais avançada em termos de gestão da sustentabilidade tendo sido pioneira no assunto 

na empresa, fato este corroborado pelas análises dos relatórios globais de 

sustentabilidade. Nas suas palavras: 

 
“essa criação [estrutura de sustentabilidade] aqui na América Latina... se 
antecipou ao corporativo. Agora nós tivemos, mais recentemente no ano de 
2014, a criação de uma área de sustentabilidade na unidade global que está 
visitando as regiões, entendendo a realidade de cada região e buscando 
estabelecer uma diretriz, um alinhamento global para a empresa, mas 
novamente, respeitando as iniciativas e as particularidades de cada região”. 
 
“.... E em vários casos nós aqui da América Latina estamos servindo como 
exemplo para a América do Norte com relação a todas essas iniciativas que já 
tocamos há algum tempo [10 anos]...”. 

 

 Metas e recompensas 

 As metas estratégicas da empresa (macro-metas) são desdobradas em metas e 

indicadores para todas as áreas e fazem parte do processo de mensuração e avaliação 

das áreas.   

 

 

6.3.2.4 Relacionamentos externos 
 

 

 Quanto à competência de engajamento externo os principais aspectos identificados 

foram os seguintes. 

 Relacionamento com as partes interessadas primárias 

 Esta parte engloba a gestão do relacionamento da empresa com os públicas que ela 

tem relacionamento direto: comunidades, clientes, fornecedores e sociedade. 

 Comunidades 

 As ações e investimentos sociais da empresa na comunidade são realizados pelo 

Instituto Social da empresa, uma ação social voltada a atender mulheres em situação de 

vulnerabilidade social criada em 2002 (CASO C, 2011). O Instituto Social assessora 

empreendimentos populares desenvolvidos por mulheres por meio do aporte de 
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conhecimentos e recursos que viabilizem a geração de renda e a qualidade de vida. Tem 

abrangência nacional e é desenvolvido com base em dois programas alinhados ao 

conceito de economia solidária: Mulher Empreendedora e Usinas do Trabalho. O 

primeiro desenvolvido por educadores e assessores do instituto nas cidades onde a 

empresa tem sede, e o segundo por parceiros nas demais regiões do país (CASO C, 2011). 

As empresas são assessoradas durante dois anos a fim de garantir a internalização do 

conhecimento pelas empreendedoras por meio de projetos para a identificação de 

pontos de melhoria, planejamento e implantação de ações e assimilação do 

conhecimento (CASO C, 2010). 

 Fornecedores 

 Com um volume considerável de fornecedores (500 fornecedores de materiais 

diretos e mais de 3 mil materiais e serviços indiretos), a empresa apresenta uma gestão 

sistemática de relacionamento com este público. Os principais elementos são: 

 Código de Conduta de Fornecedores: readequado em 2008 e ao qual todos os 

fornecedores precisam aderir formalmente e confirmar o cumprimento de suas 

cláusulas anualmente a fim de iniciar/ continuar o relacionamento (CASO C, 2009, 

2012b). Para assegurar o seu cumprimento realiza auditorias anunciadas e não 

anunciadas e dependendo das não conformidades identificadas, a relação pode ser 

encerrada (CASO C, 2009); 

 Sistema de Gestão Integrada de Fornecedores (SGIF) para fornecedores de materiais 

diretos: sistema que avalia o desempenho dos fornecedores em relação à qualidade, 

segurança, saúde, meio ambiente e responsabilidade social. Por este sistema, a 

totalidade dos fornecedores considerados críticos pela empresa (risco alto), aqueles 

que podem representar alto impacto financeiro, de imagem, segurança e qualidade, 

são auditados (CASO C, 2012b). Essas auditorias anuais envolvem vários aspectos 

relacionados à sustentabilidade incluindo a verificação de pontos de trabalho infantil 

e forçado e servem como base para orientação e promoção de planos de melhoria 

por parte dos fornecedores (CASO C, 2012b). São realizadas pelos membros da área 

de suprimentos da empresa existindo um critério de aprovação mínimo para que 

sejam habilitados e/ou continuem a fornecer para a empresa (entrevistado 

sustentabilidade); 
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 Sistema de Gestão Integrada de Fornecedores para fornecedores de materiais e 

serviços indiretos: criado em 2011 com as mesmas características, procedimentos e 

objetivos do SGIF; 

 Prêmio de Sustentabilidade: desde 2013 a empresa tem uma premiação para os 

casos de melhores práticas dos fornecedores relacionadas aos pilares de 

sustentabilidade da empresa (entrevistado sustentabilidade). Podem se inscrever os 

fornecedores que forem aprovados na avaliação SGIF ou SGIF-MSI cujos casos são 

avaliados por uma comissão interna da empresa e os vencedores apresentados no 

evento anual de fornecedores promovido pela empresa (entrevistado 

sustentabilidade). Este evento considerava somente aspectos de qualidade até 2012. 

 Além disso, faz avaliações periódicas em todos os níveis de algumas cadeias 

fornecedoras-chave da empresa. Estas são auditadas para verificar o atendimento às 

exigências ambientais e de responsabilidade social, como direitos humanos, minorias, 

trabalho escravo e infantil (CASO C, 2011). Todas as irregularidades identificadas devem 

ser solucionadas em prazo acordado para continuidade do relacionamento (CASO C, 

2011). Entre 2009 e 2011 a empresa verificou a cadeia do aço, foram 13 empresas, 

incluindo fabricantes de carvão e minério de ferro (CASO C, 2011). 

 Em termos de parcerias e trabalho conjunto, identificou-se somente uma parceria 

com este público relacionada à sustentabilidade no histórico estudado que foi com 

cooperativas de reciclagem para receber e reciclar as embalagens recolhidas pela 

empresa nas suas vendas diretas em São Paulo e decorrentes dos programas de coleta 

seletiva existentes nas unidades. 

 Clientes  

 As evidências mostraram que o relacionamento com este público embasa-se 

somente na dimensão econômica da sustentabilidade por meio dos canais de pós-venda 

e assistência e avaliado pelo índice de reclamações. 

 Revendedores 

 Com relação a este pública, identifica-se uma ação de engajamento que foi a 

promoção de palestras e apresentações de especialistas em sustentabilidade externos 

relacionadas aos temas de sustentabilidade, realizada em 2007. 

 Governos e setoriais 

 O relacionamento com estes públicos ocorre por meio da participação nas 

associações do setor e nos debates por elas promovidos. Por exemplo, a participação na 
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elaboração da proposta do setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o 

atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Relacionamento com as partes interessadas secundárias 

 Não foram identificadas evidências desse tipo de relacionamento. 

 Transparência e divulgação externa dos resultados 

 Com relação à divulgação externa dos resultados e ações relacionadas à 

sustentabilidade, tanto a unidade brasileira quanto a internacional divulgam relatórios 

alinhados com o modelo do Global Reporting Initiative (GRI) desde 2009. No caso 

brasileiro, as informações de todos os relatórios são asseguradas por auditoria externa 

sendo classificado na categoria intermediária GRI B+. 

 Para a elaboração desse relatório de forma mais adequada às necessidades das 

partes interessadas, a empresa realizou pela primeira vez em 2011 uma consulta a um 

conjunto de partes para identificar as suas prioridades, a qual foi ampliada em 2012 com 

a participação de especialistas. Tal consulta envolveu pesquisa on line com 72 

representantes das partes interessadas funcionários, jornalistas, clientes e fornecedores; 

e consulta a 14 líderes da empresa (CASO C, 2011). Posteriormente, uma discussão 

qualitativa com 6 especialistas dos setores elétrico, eletroeletrônico, acadêmico, 

imprensa e consultoria (CASO C, 2012b). Dessa consulta emergiram nove temas 

relevantes sob os quais o relatório está estruturado: gestão de resíduos, eficiência 

energética, gestão da água, produtos sustentáveis, instituto social, saúde e segurança do 

trabalho, mudanças climáticas, gestão estratégica da sustentabilidade e inovação 

sustentável (CASO C, 2012b).  

 Por fim, a empresa também apresenta alguns compromissos externos voluntários 

como formas de engajamento nas questões da sustentabilidade. Estas são o Pacto Global 

da ONU (2004), o Pacto Contra a Corrupção do Instituto Ethos; o Pacto Contra a 

Prostituição Infantil nas Estradas e o Programa Brasileiro GHG Protocol (CASO C, 

2012b). 
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6.3.3 Gestão da Inovação Sustentável 
 

 

6.3.3.1 Integração na gestão estratégica da inovação 
 

  

 A integração da sustentabilidade nos aspectos estratégicos de inovação segue a 

estratégia corporativa para a sustentabilidade discutida anteriormente. Neste sentido, 

verifica-se o foco na melhoria dos aspectos ambientais e de saúde e segurança 

decorrentes do atendimento às legislações e regulações externas e a não integração na 

missão, visão e estratégia competitiva da empresa. 

 Em linha com este direcionamento, identificam-se algumas metas de melhoria da 

eficiência energética, do consumo de água, do grau de reciclabilidade do produto e do 

uso substâncias nocivas para as áreas de desenvolvimento de produtos. Dentre elas 

(entrevistado sustentabilidade): 

 Ter 90% do portfólio de produtos classificado como Classe A em eficiência 

energética e eficiência de consumo de água e lavagem pelo Programa Brasileiro de 

Etiquetagem, do Inmetro, e dos programas Procel (Programa Nacional de 

Conservação e Energia) e Conpet (Programa Nacional de Racionalização de Uso dos 

Derivados do Petróleo e Gás Natural); 

 Melhoria contínua dos indicadores relacionados aos pilares de sustentabilidade da 

empresa nos novos lançamentos em relação aos anteriores. 

 Direcionamento este corroborado pelos discursos nos relatórios de 

sustentabilidade: 

O processo de inovação e desenvolvimento de produtos se esforça para colocar 
no mercado produtos, como lavadoras de roupa e de louça, que reaproveitam 
água e, a cada geração, necessitam de uma quantidade menor desse recurso 

para o seu funcionamento (CASO C, 2010, p.12). 
 
... a busca contínua por eletrodomésticos com melhor performance em consumo 
de energia também gera impactos significativos na redução das emissões que 

ocorrem ao longo do ciclo de vida dos produtos (CASO C, 2012, p.22). 
 
... também investe em novas tecnologias que garantem maior eficiência 
energética aos produtos eletrodomésticos nas casas dos consumidores ... [isso 
porque] ... de acordo com cálculos da ... empresa, aproximadamente 80% das 
emissões de carbono, no ciclo de vida dos produtos, ocorre durante sua vida 
útil, nas casas dos consumidores (CASO C, 2012, p.22). 
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 Apesar desse posicionamento, segundo o entrevistado 1 inovação, existe no 

planejamento estratégico atual da empresa um direcionamento para a busca da 

inovação sustentável e, por isso, essa integração no processo de inovação estaria em 

andamento. Porém, poucas evidências foram identificadas neste sentido. 

  

 

6.3.3.2 Integração no desenvolvimento da inovação 
 

 

A integração das questões de sustentabilidade no processo de inovação e 

desenvolvimento de produtos ocorre, alinhada ao posicionamento estratégico apontado 

anteriormente, em dois momentos do processo de inovação com graus distintos de 

sistematização e padronização. Primeiramente, a melhoria do desempenho ambiental de 

um produto pode ser integrada na fase da inovação do processo (parte 1) e 

desenvolvimento de tecnologia caso seja uma exigência legal ou do mercado. Por 

exemplo, as exigências da ROHS para novos produtos a serem exportados para a Europa 

ou mesmo a melhoria da classificação do Inmetro de eficiência energética ou consumo 

de água. Neste caso, torna-se uma meta ou resultado esperado formal do projeto. 

Portanto, nesta parte do processo a integração é pontual dependendo das características 

do projeto. 

Por outro lado, no processo de desenvolvimento de produto propriamente dito, 

empresa avalia qualitativamente, desde 2010, as categorias de impactos ambientais em 

todos os estágios do ciclo de vida dos produtos em relação aos seus antecessores por 

meio da ferramenta Design for Environment (DfE). Porém, é aplicado somente a alguns 

projetos-chave de linhas específicas de todos os negócios da empresa (refrigeração, 

lavanderia, cocção e ar condicionado) selecionados pelo seu potencial de oportunidades 

de melhoria (entrevistado sustentabilidade).  

O DfE avalia os aspectos ambientais (emissões, resíduos, água, uso de substâncias 

restritas e eficiência energética) em cada estágio do ciclo de vida do produto (pré-

manufatura, manufatura, distribuição e uso do produto e final de vida do produto) 

provendo um indicado final máximo de 100% de atendimento, conforme mostrado na 

Figura 34 (entrevistado sustentabilidade). As avaliações em cada célula da matriz são 

realizadas por meio de perguntas qualitativas que proveem o percentual de atendimento 
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da célula que são sumarizados nas colunas e nas linhas. Com isso é possível identificar os 

estágios e tipos de aspectos mais críticos e prioritários em cada projeto. Pode-se dizer 

que se trata mais de um checklist do que uma ferramenta de mensuração e avaliação dos 

impactos ambientais.  

 

 
Figura 34 – Matriz de DfE utilizada pela empresa 
Fonte: Adaptado de entrevistado sustentabilidade 

 

Durante o uso, a empresa aplica essa ferramenta tanto para o projeto de novo 

produto em desenvolvimento quanto para o seu antecessor e por meio da comparação 

dos seus desempenhos identifica as oportunidades de melhorias. E estas oportunidades 

são estabelecidas como metas para o projeto juntamente com as suas demais metas já 

estabelecidas. Ao final do desenvolvimento a ferramenta é utilizada novamente para 

avaliar o grau de melhoria e o alcance da meta proposta no início do projeto de 

desenvolvimento. 

 

 

6.3.3.3 Organização 
 

 

 Em termos de mudanças na organização da inovação provocadas pelas questões de 

sustentabilidade, a única identificada foi a designação de uma pessoa responsável pela 

aplicação do DfE dentro da área de engenharia de produtos de cada negócio da Vice-

Presidência de Desenvolvimento de Produto. Este especialista em DfE é responsável por 

atender todas as categorias de produtos da unidade e faz parte da equipe de Design for 

Excellence (conjunto de metodologias voltado para todos os aspectos do 

desenvolvimento de produtos, como custos, facilidade de manufatura e simplicidade no 

diagnóstico de falhas e correções) interagindo com os líderes dos projetos selecionados 

para a aplicação da ferramenta (entrevistado sustentabilidade). 

              Estágios ciclo de vida

Aspectos ambientais
Pré-manufatura Manufatura Distribuição

Uso e final de vida 

do produto
Total

Emissões atmosféricas 100%

Geração de resíduos 100%

Geração de efluentes líquidos 100%

Uso de substâncias 100%

Eficiência energética 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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6.3.3.4 Relacionamentos externos 
 

 

 Tendo em vista as questões de sustentabilidade ainda estarem incipientes na área 

de inovação, não foram identificados relacionamentos ou parcerias externas relevantes 

relacionadas ao assunto. 

 

 

6.4 Resumo das características de cada dimensão dos casos 
 
 
 Uma análise dos Quadros 28 a 30, que apresentam um resumo das principais 

características identificadas em cada dimensão de cada caso, possibilita algumas 

conclusões relacionadas a práticas comuns: 

Quanto à gestão da inovação 

 Verifica-se que todas empresas têm a inovação como fator estratégico, integrando-a 

de alguma forma a seus artefatos estratégicos; que a sua implementação em termos 

de estratégia de inovação é realizada de forma descentralizada pelas unidades de 

negócio e apresentam ferramentas, embora distintas, de alinhamento estratégico; 

 Os processos de desenvolvimento da inovação são padronizados em nível 

corporativo e seguem o modelo stage-gate, enquanto o processo de desenvolvimento 

de competências ocorre de forma diferente em cada empresa; 

 A estrutura formal é similar com presença estratégica e operacional com centros de 

pesquisa e equipes multifuncionais. Porém diferencia-se o Caso A por apresentar 

claramente uma estrutura ambidestra com centros separados para 

desenvolvimentos de curto e de longo prazo; 

 Em termos das características de empresa inovadora, verifica-se um diferencial do 

Caso A na promoção de mecanismos e ambiente para criação de conhecimento e 

transformação da inovação em algo cultural; 

 Todas empresas apresentam algum tipo de relacionamento externo, sobretudo com 

clientes e fornecedores. Destaque para o Caso B que usa intensamente o 

relacionamento com entidades de pesquisa como fonte de criação e absorção de 

conhecimento, decorrente, em parte, da natureza de seu negócio. 
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Quanto à gestão da sustentabilidade 

 Em termos estratégicos, todas apresentam artefatos estratégicos (políticas, 

prioridades, ações e metas) e de alinhamento parecidos para direcionar a atuação da 

empresa neste assunto. A grande diferença identificada reside na integração ou 

exploração da sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva. Enquanto no 

Caso B esse foco está claro pela própria integração na visão de longo prazo da 

empresa, o Caso A está iniciando nesta postura e o Caso C sustentabilidade e 

estratégia competitiva estão desintegradas;  

 Em termos de processos, existe um padrão muito similar entre as empresas com o 

uso de sistemas de gestão integrado para garantir o atendimento à legislação e o 

padrão mínimo de desempenho, e programas ou projetos de melhoria de 

ecoeficiência com foco nos seus principais impactos ambientais; 

 Em termos de estruturas da sustentabilidade, todas apresentam posições em níveis 

estratégicos e comitês multifuncionais para tratar do assunto. Diferencia-se somente 

o Caso B por integrar os assuntos de sustentabilidade nos comitês que tratam de 

outros temas do negócio também; 

 Existe um padrão em termos de relacionamentos externos sendo que todas 

empresas apresentam foco em gerenciamento da reputação e imagem e 

aproveitamento de oportunidades, embora em diferentes graus. No primeiro caso, 

identificam as necessidades das partes interessadas, estabelecem mecanismos de 

contato contínuo, estabelecem padrões (fornecedores) e divulgam externamente 

seus desempenhos. Já quanto às oportunidades de engajamento, ainda incipiente em 

todas empresas, mas mais desenvolvida no Caso B. 

Quanto à gestão da inovação sustentável 

 Em termos de integração da inovação sustentável aos artefatos estratégicos, verifica-

se uma grande variação entre as empresas. Enquanto no Caso B, ela é base para a 

visão de futuro e está completamente integrada nestes artefatos e vários 

mecanismos de alinhamento, no Caso A está integrada à estratégia específica de 

sustentabilidade também com mecanismos de alinhamento, e, no Caso C, tal 

integração inexiste porém apresenta metas de longo prazo; 

 Quanto à integração nos processos de desenvolvimento de produtos, todos casos 

integram via ferramentas de avaliação qualitativa das questões de SSMA, mas em 

níveis de abrangência diferentes - que variam de todos os projetos a projetos 
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selecionados. Em termos de tecnologias, foram identificadas evidências somente nos 

Casos A e B, mais intensas no B dado o seu direcionamento estratégico; 

 Poucas mudanças estruturais foram identificadas, porém variam conforme o 

direcionamento de cada empresa: no Caso B pela criação de negócio específico com 

seu processo de inovação, e nos Casos A e C pela integração de especialistas em SSMA 

no desenvolvimento; 

 Por fim, quanto aos relacionamentos externos, somente B apresenta maior ênfase, 

em função do seu direcionamento estratégico e natureza inovadora dos 

conhecimentos requeridos para implementá-la. 
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Quadro 28 – Principais características dos sistemas de gestão da inovação dos casos estudados 

 

CASO C

V
is

ão
 d

e 
fu

tu
ro

 d
e 

p
ro

d
u

to
s 

/ 

n
eg

ó
ci

o
s 

e 

co
m

p
et

ên
ci

as

* Visão de futuro atrelada à inovação

* Monitoramente sistemático das oportunidades e ameaças pela área de marketing

* Visão de futuro ligada à inovação sustentável - líder em química sustentável - e definida a 

partir de análise de cenários futuros (10 anos)

* Monitoramento sistemático das oportunidades e ameaças pela área de inovação e 

planejamento estratégico e sua discussão nos fóruns da alta administração no quotidiano e 

anualmente na revisão do planejamento estratégico

* Visão de futuro e missão relacionadas à inovação de produto

* Processo de monitoramente sistemático de oportunidades e ameaças pouco sistematizado e 

formalizado e realizado de forma descentralizada e desintegrada por várias áreas da empresa
F

o
rm

u
la

çã
o

 d
a 

es
tr

at
ég

ia * Estratégia corporativa diferenciação pela inovação

* Estratégia inovação definida de forma autônoma depende negócio (da visão das 

lideranças) e negociada com a alta administração 

* Estratégia tecnológica de responsabilidade da área de P&D

* Estratégia corporativa inovadora para o segmento verde (diferenciação pela inovação 

sustentável) e custos nos mercados tradicionais

* Estratégias competitivas, de inovação e de competências dos negócios definidas 

autonomamente de acordo com suas realidades e negociadas com a alta administração

* Competências transversais definidas e negociadas pela área de inovação corporativa

* Estratégia corporativa focada em inovação

* Estratégia de inovação dos negócios definida de forma descentralizada, mas negociada com a alta 

administração

* Estratégia de competências também definida pela área de marketing e tecnologia separadamente 

mas alinhadas aos planejamentos de desenvolvimento de produto das unidades de negócio

A
li

n
h

am
en

to
 

es
tr

at
ég

ic
o * Metas negociadas em sistema bottom-up : líder-líderado

* Meta % produtos inovadores

* Metas estratégicas alinhadas às metas das unidades e aos projetos do processo de 

inovação

* Processo de negociação das metas líder-liderado

* Programa de gestão de portfólio realizado pelas unidades de negócios e pelo corporativo 

controla todos os projetos de inovação e tecnologia da empresa de forma conjunta e alinhada 

aos estágios do processo de inovação

* Indicador % faturamento resinas advindo produtos lançados nos últimos 5 anos

* Toda entrada no processo de inovação é um objetivo estratégico decorrente do planejamento 

estratégico da empresa

* Programa de gestão de portfólio de projetos de forma conjunta e alinhada com os estágios do 

processo de inovação

D
es

en
v

. d
e 

p
ro

d
u

to
s/

 

so
lu

çõ
es

* Processo padronizado globalmente e formalizado com pontos de decisão - stage-

gate

* Sistema de gestão da inovação com vários elementos além do processo formalizado e 

padronização stage-gate

* Gestão de projetos e portfólio, gestão de resultados, gestão da propriedade intelectual, gestão 

de parcerias

* Processos stage-gate em cada unidade de negócio e no corporativo

* Processo padronizado globalmente e formalizado com pontos de decisão - stage-gate

D
es

en
v

. 

d
e 

co
m

p
et

ê

n
ci

as * Processo formalizado com pontos de decisão (stage-gate)  separado do 

desenvolvimento de produto

* Processo de desenvolvimento de competências compartilhado entre unidades de negócio 

(específicas) e corporativo (transversais)

* Processo de desenvolvimento de tecnologias realizado anteriormente ao início do 

desenvolvimento para reduzir riscos

O
rg

an
iz

aç
ão

E
st

ru
tu

ra
 d

e 
go

v
er

n
an

ça
 

d
a 

in
o

v
aç

ão

* Vice-presidência de Pesquisa e Desenvolvimento e Vice-presidência de Marketing

* Estruturas ambidestras: equipe desenvolvimento novas tecnologias independente 

dos negócios (foco longo prazo) e separada da equipe de desenvolvimento de 

produtos que está ligada a cada negócio (foco curto prazo)

* Equipes de desenvolvimento de produto multifuncionais

* Mecanismos formais de interação e troca de informações entre a equipe de 

desenvolvimento de novas tecnologias

* Vice-presidência de Inovação e Tecnologia ligada ao presidente

* Inexistência de estruturas ambidestras: as mesmas pessoas, processos e procedimentos 

utilizados para projetos de curto e longo prazo

* Comitês de inovação (ideação, portfólio e corporativo) definidos com participação da alta 

administração

* Equipes multifuncionais de projeto

* Estruturas de inovação separadas em duas Vice-Presidências: Marketing e Desenvolvimento de 

Produto

* Inexistência de estruturas ambidestras

* Comitês de inovação (aprovação projeto, desenvolvimento e corporativo)

* Equipes multifuncionais de projeto

L
id

er
an

ça
 e

 

id
en

ti
d

ad
e 

o
rg

an
iz

ac
io

n
al

* Inovação incentivada e valorizada pela alta administração

* Inovação está na missão, visão e valores organizacionais

* Incentivo e envolvimento contínuo da alta administração e estruturas de alto 

escalão para tratar do assunto

* Inovação não está integrada aos valores organizacionais

* Inovação integrada à visão de longo prazo - liderança em química sustentável

* Participação direta nos comitês de inovação e criação das estruturas de alto escalão para 

tratar do assunto

* Inovação não está integrada aos valores organizacionais

* Inovação integrada à missão e visão

* Envolvimento da alta administração pelos comitê corporativo

M
et

as
 e

 

re
co

m
p

en
sa

* Remuneração variável atreladas ao alcance da meta de inovação para as áreas 

envolvidas

* Valorização na avaliação de desempenho e promoção de funcionários que 

apresentam comportamento inovador e empreendedor

* Prêmios para ações e projetos inovadores em todas as áreas

* Remuneração variável atrelada ao alcance das metas dos projetos de inovação

* Prêmio destaque em inovação

* Programa de incentivo aos inventores

* Remuneração variável atrelada ao alcance da meta de inovação (iRevenue) para as áreas de 

marketing, desenvolvimento de produtos e vendas

G
es

tã
o

 d
o

 

co
n

h
ec

im
en

to * Ambiente promotor da inovação e interação entre as pessoas faz parte da cultura 

da empresa: autonomia, abertura e acesso às lideranças, tolerância ao erro e 

mecanimos de colaboração e interação contínua entre as pessoas (fóruns técnicos, 

fóruns de marketing, manufatura, …)

* Poucas evidências de ambiente promotor da interação entre as pessoas: 1o. Evento de reunião 

dos integrantes da área técnica feito em 2013

* Várias estruturas para consolidação e disseminação do conhecimento explícito: bases de 

dados, lições aprendidas e treinamentos

* Poucas evidências de um ambiente promotor de inovação com poucos momentos de interação 

intensiva de criação do conhecimento - mais claro no processo double-diamond

* Algumas estruturas de disseminação do conhecimento explícito: treinamentos, intranet para 

acesso aos procedimentos, manuais do processo e lições aprendidas ao final dos projetos

C
ad

ei
a 

d
e 

v
al

o
r 

at
u

al * Envolvimento dos clientes nos processos de desenvolvimento de produtos e 

tecnologia é questão cultural

* Envolvimento intenso com clientes e parceiros tecnológicos - utiliza o conceito de open 

innovation

* Inúmeras parcerias divulgadas para o desenvolvimento de produtos e tecnologias 

(incrementais e radicais) com estes entes

* Gestão da propriedade intelectual e gestão de parcerias em implantação

* Incipiente, não sistemático e direcionado por oportunidades pontuais

N
o

v
as

 

ca
d

ei
as

 

d
e 

v
al

o
r
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Quadro 29 – Principais características dos sistemas de gestão da sustentabilidade dos casos estudados 

 

CASO C

V
is

ão
 

d
e 

fu
tu

ro
, 

m
is

sã
o

, * Visão de futuro não tem relacionamento direto com sustentabilidade

* Valores alinhados à sustentabilidade

* Visão de futuro ligada à inovação sustentável, portanto à sustentabilidade

* Valores alinhados à sustentabilidade

* Visão e missão de futuro não tem relacionamento direto com sustentabilidade

* Valores alinhados à sustentabilidade

In
te

gr
aç

ão
  

es
tr

at
ég

ia
 

co
rp

o
ra

ti
v

a

* Sustentabilidade está parcialmente relacionada à estratégia competitiva / 

corporativa da empresa

* Apresenta visão, estratégia e princípios de sustentabilidade

* Sustentabilidade integrada à estratégia competitiva de diferenciação em química sustentável 

(segmento) e à busca de matérias-primas competitivas para redução custos (mercado 

tradicional)

* Estratégia de sustentabilidade define 3 pilares e prioridades de atuação de longo prazo

* Sustentabilidade não está relacionada à estratégia competititiva / corporativa

* Possui estratégia de sustentabilidade e pilares estratégicos da sustentabilidade

A
li

n
h

am
en

to
 

es
tr

at
ég

ic
o

* Prioridades estratégicas da sustentabilidade alinhadas à estratégia e visão de 

sustentabilidade (longo prazo)

* Prioridades estratégicas com ações estratégicas atreladas (longo prazo)

* Metas globais de sustentabilidade definidas para as prioridades com ações chave 

(curto prazo)

* Metas globais de sustentabilidade desdobradas / alinhadas às metas das unidades 

conforme as suas realidades

* Visão de longo prazo desdobrada em 10 macro objetivos de sustentabilidade para o curto 

prazo com respectivas ações estratégicas e prazos

* Desdobramento das metas globais nas áreas via negociação líder-liderado e formação de 

multiplicadores internos às áreas para incentivo

* Código de conduta

* Macro-metas corporativas de sustentabilidade desdobradas nas áreas da empresa em indicadores 

e metas alinhados aos pilares da sustentabilidade de sua estratégia 

* Código de ética

C
o

m
p

ro
m

e

ti
m

en
to

 d
a 

al
ta

 

ad
m

in
is

tr
a

çã
o * Reiteração nos discursos formais aos investidores do posicionamento estratégico 

* Criação das estruturas de sustentabilidade

* Definição dos pilares e metas

* Nas avaliações trimestrais dos resultados do Comitê de Sustentabilidade

C
o

n
c

ei
to * Claro: resultado triplo equilibrando sempre o econômico * Claro: resultado triplo equilibrando sempre o econômico * Claro: resultado triplo equilibrando sempre o econômico

In
te

gr
aç

ão
 n

o
s 

p
ro

ce
ss

o
s 

d
a 

ca
d

ei
a 

in
te

rn
a 

d
e 

v
al

o
r * Vários sistemas e programas para gestão das questões regulatórias de SSMA

* Programa 3P de melhoria contínua de prevenção da poluição na fonte (foco 

ecoeficiência)

* Todas as prioridades estratégicas da sustentabilidade possuem políticas definidas e 

ações para sua melhoria adicionais às obrigatórias

* Foco na fábrica, ações recentes para envolver outras áreas

* Questões regulatórias de SSMA gerenciadas de forma integrada no Sistema Integrado de 

Gestão

* Várias ações / projetos de melhoria relacionados aos principais impactos ambientais da 

empresa: eficiência hídrica, mudanças climáticas e eficiência energética e geração de resíduos 

sólidos, líquidos e pastosos e efluentes

* Algumas ações de melhoria focam na busca do ciclo fechado

* Questões regulatórias de SSMA gerenciadas de forma integrada no Sistema Integrado de Gestão

* Várias ações / projetos de melhoria relacionados aos principais impactos ambientais da empresa: 

gestão de resíduos, consumo de água, mudanças climáticas e eficiência energética e segurança do 

trabalho

E
n

ga
ja

m
en

to
 d

o
 

p
ú

b
li

co
 i

n
te

rn
o

* Poucas ações de conscientização de todos os funcionários, foco maior em 

treinamentos específicos de SSMA e na fábrica

* Poucas ações específicas focadas em sustentabilidade além dos treinamentos em SSMA

* Destaque para MBA Desenvolvimento de Competências em Sustentabilidade para a formação 

de multiplicadores internos da sustentabilidade e auxiliar no alcance da visão 2020 e para a 

inclusão das questões de sustentabilidade no programa contínuo de formação de lideranças da 

empresa

* Vários programas de treinamento: em SGI para funcionários das plantas; treinamentos sobre 

questões éticas para todos os funcionários, treinamentos sobre sustentabilidade, SGI e pilares 

estratégicos para novos funcionários, e treinamentos específicos solicitados pelas áreas 

O
rg

an
iz

aç
ão

E
st

ru
tu

ra
 d

e 
go

v
er

n
an

ça
 d

a 

su
st

en
ta

b
il

id
ad

e

* Estrutura de governança econômica bem desenvolvida seguindo regras da Bolsa de 

Valores de Nova York

* Órgão máximo é o Conselho de Meio Ambiente, Saúde e Segurança específico para 

tratar desses assuntos subordinado ao Presidente Global com participação de vários 

vice-presidentes

* Duas vice-presidências relacionadas à sustentabilidade com focos distintos: 

operação e produtos

* Estruturas locais de sustentabilidade SSMA (corporativa e nas fábricas)

* Estrutura de governança econômica desenvolvida adequada às regras da Bolsa de Valores de 

Nova York e de São Paulo

* Questões de sustentabilidade tratadas em comitê do conselho de administração junto com os 

demais assuntos estratégicos da empresa

* Vice-presidência com foco em relações institucionais e desenvolvimento sustentável e 

diretoria e estrutura corporativa dedicadas à gestão da sustentabilidade

* Separação entre a estrutura de sustentabilidade com foco em gestão da empresa toda 

(diretoria) da estrutura de gestão de SSMA que fica subordinada a uma unidade de negócios

* Metas de sustentabilidade (quando existentes nas áreas) são consideradas na remuneração 

variável dos funcionários como as demais metas de seu plano de ação

* Criação do grupo de ACV na Diretoria de Desenvolvimento Sustentável

* Estrutura de governança econômica desenvolvida adequada às regras da Bolsa de Valores de 

Nova York e de São Paulo

* Questões de sustentabilidade tratadas em comitê específico - Comitê de Sustentabilidade

* Vice-presidência com foco em relações institucionais e sustentabilidade com Gerência Geral de 

Sustentabilidade e EHS e sua estrutura dedicada à gestão da sustentabilidade e EHS

* Estruturas operacionais nas plantas: coordenadores de SSMA, times multifuncionais de projeto e 

multiplicadores de sustentabilidade

* Somente as metas de saúde e segurança ocupacional fazem parte da remuneração por resultados 

de todos os níveis 

* Somente as metas ambientais dos projetos estratégicos da empresa contam para a remuneração 

dos seus líderes

P
ar

te
s 

in
te

re
ss

ad
as

 p
ri

m
ár

ia
s * Foco no gerenciamento da reputação da empresa

* Relacionamentos com maior ênfase transacional e raras ações de engajamento e 

cooperação relacionadas à sustentabilidade

* Relacionamentos com as comunidades (ação social) focado em filantropia

* Fornecedores: avaliação e controle da conformidade em relação aos requisitos de 

SSMA, raros casos de engajamento e conscientização

* ONGs: patrocínios de projetos

* Adesão a vários pactos voluntários relacionados à sustentabilidade e participação 

em entidades de classe e governamentais

* Foco no gerenciamento da reputação da empresa e promoção de oportunidades de parceria e 

cooperação ligadas aos interesses da empresa

* Comunidades: foco misto entre doações e projetos de promoção da inclusão social 

especialmente catadores que fazem parte de sua cadeia

* Clientes: parcerias para aproveitamento de oportunidades relacionadas à sustentabilidade

* Algumas parcerias com outras empresas para desenvolvimento de melhorias ambientais nos 

processos (reuso da água)

* Fornecedores: foco na avaliação e controle de conformidade dos requisitos de SSMA para 

algumas categorias somente consideradas de maior risco

* Ainda incipiente com foco transacional

* Comunidades: investimentos em projetos de melhoria de empreendimentos de mulheres de baixa 

renda

* Fornecedores: foco na avaliação e controle de conformidade dos requisitos de SSMA de todos os 

grupos de fornecedores, incluindo a análise de algumas cadeias produtivas completas; início do 

engajamento maior com a premiação de casos de fornecedores relacionados às questões de 

sustentabilidade

* Revendedores: palestras sobre sustentabilidade

P
ar

te
s 

in
te

re
s.

 

Se
cu

n
d

.

T
ra

n
sp

ar
ên

ci
a 

e 

d
iv

u
lg

aç
ão

 

ex
te

rn
a

* Grande transparência nas informações com site específicos e todas políticas 

relacionadas à sustentabilidade disponíveis na internet

* Publicação de relatórios GRI desde 2010

* Relatórios GRI C (escopo mínimo e sem verificação externa)

* Matriz de materialidade e consulta às partes interessadas

* Site específico com informações

* Publicação de relatórios GRI desde 2010

* Relatórios GRI B+ (escopo intermediário com verificação externa dos dados)

* Matriz de materialidade e consulta às partes interessadas

* Site específico com algumas informações 

* Publicação de relatórios GRI desde 2009

* Relatórios GRI B+ (escopo intermediário com verificação externa dos dados)

* Matriz de materialidade e consulta às partes interessadas

CASO A CASO B
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Quadro 30 – Principais características dos sistemas de gestão da inovação sustentável dos casos estudados 

CASO C

V
is

ão
 d

e 
fu

tu
ro

 

d
e 

p
ro

d
u

to
s 

/ 

n
eg

ó
ci

o
s 

e 

co
m

p
et

ên
ci

as

* Inovação sustentável não se integra diretamente à visão e valores organizacionais * Inovação sustentável completamente integrada à visão de futuro da empresa * Inovação sustentável não integrada à visão e valores organizacionais
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* Inovação sustentável diretamente integrada à estratégia e princípios de 

sustentabilidade (foco soluções sustentáveis inovadoras para os clientes) como base 

do sucesso econômico

* Foco no curto prazo - melhoria ambiental dos atributos dos novos produtos 

(incremental)

* Inovação sustentável base para os pilares da estratégia de sustentabilidade e visão de longo 

prazo

* Inovação sustentável como ação chave para o alcance de dois objetivos estratégicos da visão 

2020
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* Indicador de % de vendas de novos produtos com atributos ambientais em fase de 

teste

* Definição clara de produto com atributo ambiental incluindo a definição explícita e 

embasada da vantagem ambiental e necessidade de diferenciação no mercado (30% 

concorrentes não podem ter esse mesmo atributo)

* Catálogo de soluções sustentáveis mostrando os benefícios

* A integração desse direcionamento estratégico da inovação sustentável ainda está restrito a 

algumas unidades de negócios - renováveis e corporativo (tecnologias transversais)

* Alinhamento da inovação dessas unidades com os objetivos estratégicos da visão de longo 

prazo garantido pela gestão de portfólio dessas unidades

* Linha de produtos verdes - I'm Green - resinas termoplásticas produzidas com etanol da cana-

de-açúcar ao invés de nafta

* Avaliação do ciclo de vida de produtos próprios ou de clientes como meio de implementação 

da estratégia corporativa de valorização dos benefícios ambientais do plástico

* Algumas macro-metas de sustentabilidade definem metas de desempenho ambiental para o 

portfólio de produtos da empresa
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* Processo formal e padronizado de integração da avaliação dos aspectos de 

sustentabilidade no processo de desenvolvimento de novos produtos - Life Cycle 

Management (LCM)

* Foco LCM - minimizar os riscos de SSMA e identificar oportunidades de inovação, 

diferenciação e valorização dos produtos

* Aplicação a todos os novos produtos, antigos em andamento

* Integração pontual: somente as questões legais de SSMA são consideradas em todos os 

projetos de desenvolvimento, outros aspectos somente por solicitação específica (clientes, 

resultado do ACV..)

* Há integração no processo de desenvolvimento da unidade de renováveis por ser seu foco

* Cálculo da pegada de carbono de algumas famílias

* Integração parcial: alguns produtos de algumas linhas passam pela avaliação qualitativa do 

Design for Envionment (DfE)

* Questões legais e regulatórias de SSMA são consideradas em todos os projetos de 

desenvolvimento
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* Poucas evidências: dois fóruns na área técnica discutindo assuntos relacionados à 

sustentabilidade (product stewardship e green chemestry)  e duas parcerias 

divulgadas para desenvolvimento de tecnologias relacionadas

* Integração no processo de desenvolvimento da unidade de renováveis e também no processo 

da Diretoria de Inovação (tecnologias transversais)
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ão * Integração maior da equipe de EHS no processo devido ao LCM

* Criação de vice-presidência global para supervisionar e assessorar a integração da 

sustentabilidade no desenvolvimento de produtos

* Somente a criação da unidade renováveis com seu processo e comitês de inovação - ideação e 

portfólio

* Designação de uma pessoa responsável pela aplicação do DfE dentro da área de engenharia de 

produtos de cada negócio da Vice-Presidência de Desenvolvimento de Produto 
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* Poucas evidências identificadas, somente duas parcerias para desenvolvimento de 

tecnologias relacionadas à sustentabilidade

* Várias parcerias com institutos de pesquisa nacionais e internacionais com foco em 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos a partir de fontes renováveis
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7 Estágios evolutivos 
 
 
 Esta seção apresenta os resultados da análise evolutiva dos casos nas três 

dimensões de análise descritas na subseção anterior: gestão da inovação, gestão da 

sustentabilidade e gestão da inovação sustentável. Para cada dimensão, narra-se a 

evolução em cada caso e faz-se uma análise comparativa entre eles. 

 

7.1 Gestão da Inovação 
 

 

7.1.1 Estágios evolutivos individuais 
 

 

 A partir da análise das mudanças identificadas na evolução histórica apresentada 

nos quadros de cada caso (Apêndices D a L) e seus inter-relacionamentos, foram 

identificados os grandes marcos evolutivos que separam a cronologia histórica de cada 

caso nos seus estágios de desenvolvimento. Na sequência estes estágios são 

apresentados juntamente com as suas características principais em cada caso. 

 

 

7.1.1.1 Caso A 
 

 

Essa é a empresa que apresenta o maior histórico em inovação dentre as três, 

tendo em vista ser uma empresa centenária fundada em 1902. Para fins do estudo 

evolutivo foi possível analisar todo esse período histórico e identificar os principais 

pontos de mudanças e estágios percorridos. A partir da análise das mudanças 

identificadas na evolução histórica apresentada no Apêndice D, identificam-se seis 

marcos históricos de mudanças nos elementos de seu sistema de inovação: a criação do 

primeiro laboratório; a criação do laboratório corporativo e inovação como 

alavancadora estratégica; a criação do Tech Forum; a criação da estratégia global de P&D 

e busca por resultados; a padronização global do processo; e a criação do catálogo de 

produtos com atributos ambientais e da divisão de novos negócios. 
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Assim, a sua trajetória pode ser dividida em 7 estágios cujas características são 

descritas na sequência e sumarizadas na Figura 35. 

 Estágio 1 

 O primeiro estágio representa os primeiros anos de vida da empresa.  Fundada 

como mineradora com a intenção de extrair corindo utilizado como abrasivo, uma pedra 

extremamente dura de cuja família o rubi e a safira fazem parte, precisou redirecionar 

suas atividades tendo em vista suas jazidas terem revelado a inexistência deste mineral, 

mas sim de uma pedra imprópria ao uso como abrasivo. Com isso redirecionou, em 

1904, sua atividade para a produção de lixas, embora sem qualquer conhecimento sobre 

o negócio (CASO A, 2002, entrevistado inovação). Para viabilizar o negócio, necessitou 

importar da Espanha o material abrasivo para sua produção tendo em vista a escassez 

local. Porém, os lotes importados foram contaminados com óleo durante o transporte 

em trem e provocaram um grande problema de qualidade nas lixas: o descolamento do 

mineral durante o uso (CASO A, 2002). 

 Diante disto, as reclamações e a insatisfação dos clientes aumentaram 

vertiginosamente e a empresa não conseguiu identificar, imediatamente, sua causa, pois 

não possuía conhecimento nem laboratórios para realizar testes nos produtos / 

matérias-primas (CASO A, 2002). Com isso, a empresa realizou visitas a clientes para 

entendimento do problema e, finalmente, um funcionário ao analisar em mais detalhes o 

minério verifica que estava oleoso, descobrindo, assim, a causa do problema. 

 Como resultado desse episódio, algumas mudanças importantes foram 

implementadas. A primeira, foi a criação da competência interna de controle e garantia 

da qualidade das suas matérias-primas e produtos, criando o primeiro programa: um 

conjunto de processos e um laboratório de controle da qualidade. A segunda, foi o 

incentivo à visita aos clientes para o entendimento de suas necessidades para melhoria 

da qualidade do produto (lixa), base da cultura da empresa até hoje. 

 Essas mudanças conduziram a empresa a uma cultura de agregação de valor ao 

cliente, via melhorias nos processos e produtos, resultando na sua diferenciação de 

mercado pela qualidade dos produtos com consequente aumento de preço. Neste 

sentido, segundo o entrevistado da área de inovação, a empresa “subverteu uma coisa 

que ela fazia no começo, por incrível que pareça, ... em 1908 ela vendia dando desconto”. 

Graças a esse direcionamento estratégico, a empresa apresentou grande crescimento de 
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mercado, possibilitando, inclusive, a aquisição de empresas concorrentes em situações 

financeiras ruins (CASO A, 2002). 

 Neste período, também a empresa lançou um segundo produto – um pano com 

mineral a preços competitivos - para ser utilizado em substituição ao pano de esmeril 

pelas fábricas de automóveis (CASO A, 2002). Tratava-se de uma simples mudança de 

material (pano e mineral) em relação ao seu produto único (lixa) e foi implementado em 

consequência de um lançamento de um concorrente. 

 Enfim, este estágio foi marcado pelo surgimento das primeiras atividades, 

informais, os primeiros processos e estruturas relacionadas ao produto da empresa 

focada na busca da melhoria incremental. 

 Estágio 2 

 O segundo estágio inicia-se com a criação do primeiro laboratório de 

desenvolvimento de novos produtos e o lançamento da segunda linha e plataforma 

tecnológica da empresa que é a lixa d’água. Seu surgimento foi acidental e promoveu 

uma segunda onda de desenvolvimentos na capacidade inovadora da empresa gerando 

produtos com maior grau de novidade. Segundo relatos da empresa (CASO A, 2002) e do 

entrevistado da área de inovação, a empresa recebeu uma solicitação de materiais 

(mineral e papel) de um inventor amador que pesquisava um meio de resolver o 

problema de um vizinho que era a poeira gerada pelo processo de lixamento. A empresa 

entregou pessoalmente o material e acompanhou o desenvolvimento do inventor e 

quando este teve sucesso, adquiriu a sua patente começando a produção do novo 

produto e o contratou como inventor (CASO A, 2002, entrevistado inovação). 

Assim, cria-se o primeiro laboratório de pesquisa da empresa, composto pelo 

inventor amador da lixa d’água e um assistente, cuja função era fazer experimentos, 

experiências, desenvolvimento e teste de produtos junto aos clientes (CASO A, 2002). 

Em uma visita de teste, o assistente identificou a necessidade de uma oficina de 

automóveis que tinha dificuldades na fixação do jornal no carro para efetuar a pintura. 

Assim, surgiu a ideia de uma fita que pudesse ser colocada e tirada facilmente (CASO A, 

2002, entrevistado inovação). O assistente propôs a ideia e teve autorização para 

dedicar parte de seu tempo para esse experimento. Após anos de tentativas, finalmente 

consegue desenvolver e a empresa lança mais um produto inovador para o mercado – a 

fita crepe - embora o processo para sua fabricação não fosse muito diferente do utilizado 

para a lixa, mudando somente o material de acabamento - a troca do mineral pelo 
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adesivo. E utilizando as suas duas plataformas tecnológicas – adesivos e abrasivos – a 

empresa foi lançando outros produtos como a fita durex (adesivo), os pigmentos de 

mineral para colorir telhados (abrasivo) e a microesfera de vidro em adesivo para placas 

de trânsito (adesivo) (CASO A, 2002, entrevistado inovação). 

Em paralelo, a empresa também cria o Departamento de Engenharia com foco nos 

processos produtivos, separando, assim, o desenvolvimento da melhoria de processos. 

Enfim, este estágio é marcado pelo início do desenvolvimento de várias 

competências do sistema de gestão da inovação da empresa que visam ao 

desenvolvimento, também, de inovações de cunho menos incremental e mais radical por 

meio da criação da estrutura (hardware) e também do comportamento (software) 

inovadores. Dentre elas: 

 Desenvolvimento da inovação: estabelece-se um processo informal de 

desenvolvimento de novos produtos para exploração de novos conhecimentos, mas 

mantendo o direcionamento da oportunidade e do problema identificado junto aos 

clientes de curto prazo; 

 Organização: cria-se o primeiro laboratório de desenvolvimento de novos produtos e 

o departamento de engenharia para melhorias incrementais e qualidade; 

 Empresa inovadora: neste estágio surgem elementos importantes da cultura 

inovadora da empresa, que são: o acesso facilitado à direção da empresa e a 

autonomia, tolerância ao erro e liberdade para a experimentação e teste do novo 

retratados, por exemplo, pela passagem da criação da fita crepe. Este é o início da 

prática dos 15%, ou seja, todo funcionário pode dedicar 15% de seu tempo de 

trabalho para explorar suas próprias convicções e ideias inovadoras. Ademais, esse 

estágio marca, estrategicamente, o início do posicionamento (embora informal) de 

diferenciação pela inovação de produtos da empresa no mercado somando-se à de 

qualidade construída no estágio anterior. Por fim, tem-se a orientação estratégica 

informal (a partir da postura da liderança da empresa e da criação das estruturas de 

inovação) para a inovação mais radical, embora ainda focada no curto prazo. 

 Estágio 3 

 Este estágio inicia-se com a criação do laboratório corporativo de pesquisa e 

desenvolvimento, em 1937. Esta ação marca a criação de uma estrutura mais 

profissional para orquestrar a inovação de forma mais estratégica, dados os benefícios e 

alavancagem do crescimento de mercado e lucratividade proporcionados pelos novos 
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produtos lançados anteriormente pela empresa (CASO A, 2002). Seu grande objetivo era 

explorar linhas de pesquisa (mais puras) para o amanhã, desconectado completamente 

de qualquer negócio e das pressões de resultados do dia-a-dia da empresa, gerando 

conhecimentos para todos os negócios (CASO A, 2002). Essa estrutura complementou, 

assim, o trabalho do laboratório de desenvolvimento de produto existente que 

trabalhava no refinamento e desenvolvimento com foco no curto prazo e sob a pressão 

dos negócios existentes. Ademais, juntamente com a criação desse laboratório, 

institucionalizou-se, formalmente, a regra dos 15% do tempo para a exploração das 

ideias e curiosidades próprias e um percentual de investimento em P&D específico (5% 

naquele ano) (CASO A, 2002). Assim, a inovação torna-se o centro da estratégica 

competitiva da empresa, como também é demonstrado pelo fato de a liderança da 

empresa esperar um crescimento de 10% ao ano nas vendas e obter lucratividade de 

25% (CASO A, 2002).  

 Apesar dessas mudanças, as metas de crescimento não são alcançadas e a empresa 

fica mais de 6 anos sem lançar um novo produto. Com isso, um novo reforço estrutural é 

promovido pela empresa: a criação do Departamento de Novos Produtos e a criação do 

Centro Técnico. O primeiro tratava-se de uma estrutura (1 pessoa) cujo objetivo era  

 
... cooperar com todas as partes interessadas (vendas, produção, engenharia e 
pesquisa) em estudar o valor comercial de cada projeto de pesquisa no qual os 
recursos estavam sendo investidos ... e decidir quais projetos deveriam 
continuar ou não; identificar novos grandes mercados com necessidades de 
produto; conduzir pesquisas de mercado para identificar o tamanho e a 
lucratividade potenciais do mercado; e supervisionar a qualidade; projetar os 

canais de vendas e distribuição (CASO A, 2002, p. 23, tradução nossa). 

 

 Em outras palavras, trata-se de uma ação alinhada à criação da competência de 

gestão estratégica da inovação, tendo em vista o seu objetivo de avaliar 

estrategicamente os projetos existentes e selecionar aqueles com maiores 

probabilidades de sucesso (gestão de portfólio de projetos). Assim como as de 

identificação e avaliação de oportunidades e potenciais de mercado e canais de vendas e 

distribuição (monitoramento de oportunidades e marketing). 

 Já o Centro Técnico, por sua vez, era um laboratório focado em melhorar os 

produtos atuais e desenvolver novos, porém focado no negócio de fitas, ou seja, com foco 

no curto prazo. Assim, a empresa apresentava dois laboratórios de desenvolvimento de 
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novos produtos (incluindo o criado no estágio anterior): lixas e fitas. Nesta fase, a 

empresa já havia criado as suas unidades autônomas de negócio. 

 Por fim, pode-se dizer então que este estágio é marcado pela elevação da inovação 

como elemento base da estratégia competitiva da empresa e a criação de estruturas e 

mecanismos (laboratório corporativo, departamento de desenvolvimento de novos 

produtos, percentual de investimento em P&D, formalização da política dos 15% e o 

centro técnico) para sua operacionalização. Importante também salientar que as 

evidências mostram que os elementos criados no estágio anterior mantiveram-se neste. 

 Estágio 4 

 Este estágio inicia-se com a criação do primeiro Tech Forum da empresa em 1951 e 

marca a busca da criação e reforço do comportamento inovador e da interação contínua 

entre os funcionários, tornando a inovação algo orgânico e natural. Enquanto no estágio 

anterior o foco residiu na busca da estrutura para viabilizar a posição estratégica 

(hardware), neste, o foco passa para o desenvolvimento das pessoas e seus 

comportamentos (software). 

 O Tech Forum foi criado com o objetivo de reforçar o compartilhamento de ideias, a 

troca de experiências entre os membros da comunidade técnica e a discussão dos 

problemas existentes nas diferentes divisões buscando soluções conjuntas (CASO A, 

2002). Assim, trata-se de um mecanismo de promoção da interação entre as pessoas 

baseado em problemas promovendo a criação de conhecimento. 

 Adicionalmente, nesta linha tem-se a criação de programas ou premiações para 

incentivar o comportamento inovador da comunidade técnica individual e coletivo. Três 

destacam-se: o Programa de Reconhecimento dos Inventores com patentes registradas; 

o Golden Step Award para reconhecer equipes técnicas que desenvolveram produtos 

radicais e lucrativos e que demonstraram persistência no alcance dos resultados; e a 

criação da The Carlton Society que reconhece os membros da comunidade técnica com 

destacado desempenho “é um prêmio Nobel interno” (entrevistado inovação). 

 Este é um período que a empresa começa a expandir sua atuação para o exterior, 

criando, inclusive, um laboratório e dois Tech Foruns (CASO A, 2002). 

 Importante, por fim, salientar que os elementos dos estágios anteriores continuam 

e que há uma ampliação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, reforçando 

ainda mais o posicionamento da empresa. 
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 Estágio 5 

 Ao final do estágio 4 a empresa apresenta o seu sistema de inovação relativamente 

estruturado e mecanismos para incentivar a criação de conhecimento. Porém, todo este 

investimento acaba não se traduzindo na alavancagem de resultados esperada pela 

liderança. Com isso, este estágio é marcado pela busca da aceleração e aumento dos 

resultados de inovação da empresa em relação ao seu investimento e sua 

descentralização marcada pela elaboração da estratégia global de P&D. Neste sentido, 

alguns aspectos do sistema de gestão da inovação são reforçados: 

 Gestão estratégica da inovação: neste elemento tem-se o lançamento de vários 

programas pontuais de melhoria e também alguns elementos estruturais. No 

primeiro grupo, tem-se programas para incentivar a geração de novos produtos e 

negócios nas unidades do exterior com fontes específicas de financiamento, como o 

Pathfinder (1978) e o Gênesis (1984), e para reduzir o time-to-market (New Quality 

Process – 1990); e a criação de programa para priorização de projetos de novos 

produtos para melhorar a efetividade dos lançamentos (Pacing Plus Program - 1990). 

Já no segundo, tem-se a criação da estratégia global de P&D da empresa e um plano 

técnico de crescimento por cada divisão (1990). Neste sentido, verifica-se uma 

tentativa informal de alinhamento estratégico por meio dos três primeiros 

programas e, posteriormente, formal com a criação da estratégia global de P&D; 

 Organização: para atender a sua orientação de aceleração e melhoria da efetividade 

dos resultados de inovação, a empresa busca expandir e descentralizar a inovação 

para suas unidades no mundo, com isso cria uma série de Centros Técnicos (20), 

laboratórios corporativos e Tech Foruns nas suas unidades no exterior (CASO A, 

2002). 

 Enfim, este período é marcado pela busca da aceleração pelo desenvolvimento do 

alinhamento estratégico da organização e pela criação de estrutura e processos de 

desenvolvimento descentralizados de curto (centros técnicos) e longo prazo 

(laboratórios corporativos e Tech Foruns) no exterior com o intuito de aumentar a 

eficácia da inovação pela maior proximidade dos clientes. 

 Estágio 6 

 Neste estágio o foco da gestão da inovação continua sendo a busca da melhoria da 

eficácia dos investimentos em P&D e a aceleração do desenvolvimento de novos 

produtos. Seus marcos foram a padronização global dos processos de desenvolvimento 
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de produtos e de tecnologias e a integração do gerenciamento do ciclo de vida (LCM) no 

processo de desenvolvimento de produto. Porém, neste momento outros elementos do 

sistema de gestão são alavancados: 

 Gestão estratégica da inovação: novamente a empresa lançou mão de programas 

pontuais de aceleração para aumentar os retornos de P&D priorizando projetos e 

realocando os recursos (um terço praticamente) para projetos de alta prioridade e 

potencial (CASO A, 2002). Ademais, formalizou a mensuração e a meta NPVI (New 

Product Vitality Index) que mede o percentual do faturamento advindo de produtos 

lançados há menos de 5 anos; 

 Desenvolvimento da inovação: a empresa formalizou e padronizou globalmente todo 

os processos de desenvolvimento de produtos e tecnologias – NPI e NTI. Criou-se, 

assim, o padrão stage-gate com procedimentos e ferramenta eletrônica mundial em 

que todos os projetos precisam estar cadastrados e seguir o passo-a-passo da 

formalização proposto, a qual também é utilizada como ferramenta de 

acompanhamento global (CASO A, 2002) e benchmarking (entrevistado inovação). 

Neste momento também foi padronizada a integração da ferramenta gestão do ciclo 

de vida no processo com o objetivo de identificar, avaliar e prevenir riscos 

relacionados aos aspectos de meio ambiente, saúde e segurança dos produtos. 

 Enfim, este estágio foi marcado pelo reforço de aspectos estratégicos e 

padronização do processo de inovação como meios de melhorar a eficácia dos 

investimentos em P&D. 

 Estágio 7 

 Por fim, este é o estágio atual que se iniciou em 2010 com o lançamento do 

catálogo de produtos com atributos ambientais cujo mote é aumentar a proporção das 

vendas decorrentes de novos produtos e buscar o desenvolvimento de inovações com 

maior grau de novidade (produtos e negócios) de forma descentralizada, incluindo os 

relacionados à sustentabilidade. Neste sentido, a empresa implementou várias ações de 

melhoria de suas competências da gestão da inovação. Em primeiro lugar,  lançou a meta 

de NPVI de 40% para 2017 com o incentivo de seu alcance por meio de inovações de 

maior radicalidade como a busca de novas aplicações e mercados para os produtos 

atuais e produtos absolutamente novos. Fato este confirmado pelo entrevistado da área 

de inovação: 
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Nos últimos anos é que estrategicamente a companhia está buscando 
estruturar essa inovação que a gente chama de classes 4 e 5... Para isso ... 
aumentou de uma forma estratégica para que as próprias subsidiárias ... 
também alavanquem esse tipo de inovação de maior margem, de maior valor 
agregado. [no Brasil] reformulou-se o laboratório... dobrou-se o número de 
pessoas ... juntou-as num único prédio adequado ..... trouxe ... equipamento, 
planta-piloto para fazer experiências ... impressora 3D ... laboratório acústico.... 
(entrevistado inovação). 

 

 Em segundo lugar, lançou em 2012 o Programa Invest in Innovation (I3). O 

principal foco deste programa é promover a inovação de forma descentralizada nas 

subsidiárias aumentando o investimento em P&D (de 5,6% das vendas em 2013 para 

6% em 2017) principalmente com a criação de laboratórios e centros de tecnologias 

espalhados pelo mundo e a criação de novas plataformas radicais para novos mercados. 

Fato este também corroborado pela passagem apresentada anteriormente. 

 Em terceiro lugar, alinhada à busca de inovações mais radicais criou, em 2010, uma 

unidade autônoma de novos negócios (new ventures) com o foco exclusivo de identificar 

novas oportunidades de negócios e tecnologias totalmente novas à empresa. Alguns 

exemplos são investimentos nas áreas de energia, água, arquitetura e mídia (CASO A, 

2014a). 

 Adicionalmente, neste estágio ocorreu a busca pela exploração da diferenciação 

com base nos atributos ambientais dos produtos explicada melhor na subseção da 

gestão da inovação sustentável. 

 Por fim, a Figura 35 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

principais características de suas competências. 
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Figura 35 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Inovação do Caso A 

 

 

7.1.1.2 Caso B  
 

 

   A empresa foi criada em 2002 a partir da fusão de seis outras empresas e, por isso, 

já começou com algumas características relacionadas ao seu sistema de gestão da 

inovação. A partir da análise das mudanças identificadas na evolução histórica 

apresentada no Apêndice G, identificam-se três grandes mudanças nas características do 

seu sistema de inovação: o programa de inovação da empresa; a criação das estruturas 

corporativas de inovação; e a formalização dos processos de gestão do conhecimento. 

Assim, a sua trajetória pode ser dividida em 4 fases cujas características são descritas na 

sequência e resumidas na Figura 36. 

 Estágio 1 

 Tendo em vista a empresa ter sido formada em 2002 a partir da incorporação de 

outras seis empresas, esse estágio inicial é o reflexo das competências acumuladas por 

estas integrantes. Nele tem-se o início da competência de desenvolvimento da inovação 

com um processo informal com foco no atendimento aos clientes (adaptações ou novas 
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aplicações) e na internalização de competências tecnológicas externas em busca da 

autonomia dos seus processos produtivos e produtos atuais. Fato este demonstrado nas 

passagens abaixo: 

Tecnologias licenciadas por terceiros e adaptadas com competências próprias 
estão entre os melhores processos de produção de polietileno e polipropileno. 
Os laboratórios da Empresa desenvolveram tecnologia própria para a produção 
de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (PEUAPM), por exemplo, um 
plástico de engenharia do qual a empresa é o segundo maior produtor mundial 
(CASO B, 2002, p.24). 
 
Vale destacar o lançamento [de dois produtos] que antes não eram produzidos 
no país e precisavam ser importados (CASO B, 2004, p. 30). 
 
Centro de Tecnologia e Inovação tem entre seus principais objetivos contribuir 
para que os clientes da Companhia se tornem mais competitivos nos mercados 
nacional e internacional (CASO B, 2004, p. 30). 
 

 Para tanto, a empresa contava com uma estrutura de um centro de tecnologia com 

laboratórios e plantas-piloto cujo foco principal era o curto prazo – clientes e autonomia 

tecnológica. Como meio de busca desta última, a empresa lançava mão de duas 

estratégias: aquisição de tecnologia externa com pagamento de royalties e sua adaptação 

e o desenvolvimento conjunto em parceria com centros de pesquisa e universidades, 

apesar do primeiro ter sido o mais forte neste período. Segundo o entrevistado da área 

de inovação, esse modelo de pagamento de royalties foi utilizado sobretudo na parte de 

tecnologia de petroquímicos e com o tempo a empresa foi absorvendo esse 

conhecimento e formando essa competência técnica internamente até o ponto de ter 

tecnologia própria para determinados processos petroquímicos, cujo desenvolvimento 

tecnológico está estabelecido. Por isso, a dependência externa, nesse caso, é baixa. Ao 

mesmo tempo tem-se parcerias divulgadas pela empresa para alcançar essa autonomia. 

 Com isso, tem-se o início do desenvolvimento da competência de relacionamentos 

externos que também é reforçada pelas várias parcerias com clientes no 

desenvolvimento específico de aplicações. 

 Por fim, verifica-se que a inovação apoia a estratégia da empresa que no período 

estava focada na liderança de mercado baseada na competitividade em custos e que a 

busca da autonomia tecnológica era um elemento importante neste sentido. 

 

 

 Estágio 2 
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 O primeiro momento de mudança é iniciado pelo lançamento do programa de 

inovação da empresa em 2004 que tinha como objetivo ampliar o entendimento de 

inovação para além da inovação tecnológica promovendo o pensamento inovador de 

mais longo prazo. Apesar de o programa incluir um conjunto amplo de aspectos de 

gestão, focou somente na formalização do processo stage-gate (phase-gate) e seu comitê 

local em um negócio da empresa com maior intensidade de inovação – o de resinas 

plásticas. Isso porque a inovação do negócio de petroquímicos básicos (primeira 

geração) era basicamente incremental dada a maturidade tecnológica dessa área 

(alcançada no estágio anterior) ficando as oportunidades concentradas na segunda 

geração (as resinas termoplásticas) (entrevistado 1 inovação). 

 Como resultado desse empreendimento, teve-se a ampliação do foco do Centro 

Técnico de Inovação (CTI) para desenvolvimentos com perfil de médio e longo prazo 

também. Neste período, surgiram, assim, alguns projetos pontuais de cunho mais 

inovador com foco em biopolímeros e nanotecnologia. No primeiro caso, identificou-se o 

lançamento do primeiro plástico verde (PE) feito a partir do processo de craqueamento 

do etanol da cana-de-açúcar, que é o mesmo utilizado com a nafta. Assim, tratou-se de 

uma inovação de matéria-prima tendo em vista o processo já ser dominado. Surgiu a 

partir de uma ideia de um funcionário antigo da empresa que havia tido contato com o 

assunto há muitos anos e identificou essa oportunidade ao buscar novas fontes de 

matérias-primas mais competitivas para a produção de resinas (uma das bases da 

estratégia competitiva da empresa no período). Já a aplicação de nanotecnologia 

representou um passo mais inovador tendo em vista a necessidade de desenvolvimento, 

em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do processo para uso nas 

resinas (CASO B, 2005). 

 Paralelamente a essas mudanças, há a continuidade do fortalecimento da 

competência de relacionamento externo com parcerias com clientes e maior ênfase em 

parcerias de desenvolvimento tecnológico conjunto.  

 Por fim, verifica-se a continuidade do direcionamento estratégico da empresa e do 

papel da inovação de apoio ao seu alcance (autonomia tecnológica e fontes de matérias-

primas competitivas). 

 

 

 Estágio 3 
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 Tendo em vista o crescimento da empresa entre 2004 e 2010 com várias 

aquisições nacionais e internacionais e com as respostas satisfatórias dos investimentos 

em biopolímeros (plástico verde), a empresa revisa sua estratégia competitiva passando 

a buscar o posicionamento de longo prazo como líder em química sustentável. Neste 

contexto, a inovação não era apenas um apoiador à estratégia competitiva, mas passou a 

ser o seu elemento chave.  

 A partir deste direcionamento, a empresa promove uma estruturação global do seu 

sistema de gestão da inovação a fim de garantir que ele efetivamente seja alavancador 

do resultado estratégico esperado. Assim, teve-se o desenvolvimento de várias 

competências do sistema de inovação neste período: 

 Gestão estratégica da inovação 

 Neste caso, vários elementos foram criados ou melhorados. Em primeiro lugar, a 

criação da visão de longo prazo baseada em inovação sustentável coloca o assunto em 

outro patamar na empresa, como cerne estratégico. Em segundo lugar, a criação de um 

conjunto de processos e mecanismos para garantir a viabilidade e alcance dessa visão 

como a criação, formalização e padronização dos processos de monitoramento 

sistemático de oportunidades e ameaças ambientais; a implementação do 

gerenciamento de portfólio por meio dos comitês de Portfólio Day nas unidades de 

negócio e no corporativo; e o desenvolvimento da estratégia tecnológica por meio de 

roadmaps de tecnologias (como a de renováveis por exemplo). 

 Desenvolvimento da inovação 

 Neste caso, há a completa reestruturação do processo phase-gate  formalizando-o, 

padronizando-o e ampliando-o para todas as unidades de negócios, criando assim, 

vários pipelines na empresa com seus comitês de ideação e de portfólio. Nas palavras do 

entrevistado 1 da área de inovação: 

 
“a empresa tinha vários processos de inovação e tecnologia rodando em 
paralelo ... com isso surgiu a necessidade de reestruturar o programa de 
inovação criando um padrão único e integrando-os”. 
 
Essa harmonização em que esses diversos pipelines passaram a utilizar uma 
mesma metodologia (phase-gate), gerenciada pelo mesmo sistema ... , com 
saídas de informação, métricas, indicadores de avaliação dos projetos comuns. 
Além disso, houve um trabalho de adequação da terminologia dos projetos 
porque havia áreas misturando projetos de tecnologia com engenharia já que 
eram as mesmas pessoas que desenvolviam. 
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 Outros três elementos importantes foram implementados nesta fase: a gestão do 

desempenho da inovação, a gestão do capital intelectual e a gestão de fontes de 

financiamento para projetos. No primeiro caso, tem-se a definição, mensuração e 

avaliação de indicadores e métricas de inovação nas unidades e no corporativo. 

Padronização e integração dos procedimentos, registros e acompanhamento da gestão 

da propriedade intelectual. E por fim, criou-se um processo para a busca a fontes 

externas de financiamento e sua implementação, como, por exemplo, financiamentos da 

Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). 

 Organização 

 Neste caso, foram criadas estruturas corporativas de inovação (Vice-presidência, 

diretoria e comitê de inovação corporativo) de nível estratégico com o objetivo de 

garantir o desenvolvimento do sistema de inovação da empresa e o alinhamento geral 

tanto horizontal (entre as unidades de negócios e promoção de sinergias) quanto 

vertical (com a visão de longo prazo). Foram implementadas também unidades de 

Inovação e Tecnologia em cada negócio responsáveis pelo gerenciamento do processo 

da unidade. Com isso, tem-se “a estruturação dos papéis e responsabilidades de 

inovação entre as unidades de negócio e o corporativo e sua formalização” (entrevistado 

1 inovação). Ademais, a criação da Diretoria Corporativa reforça a ênfase estratégica de 

longo prazo da inovação, característica desse estágio, tendo em vista esta área passar a 

ser responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras que possam ser 

utilizadas pelas várias unidades da empresa, ou seja, tecnologias transversais. 

 Outro elemento também implementado para reforçar o sistema foi a inclusão do 

alcance das metas dos projetos de inovação na remuneração variável dos seus gestores. 

 Além dessas competências, teve-se a continuidade e reforço das parcerias com 

clientes e institutos de pesquisa. Nas palavras do entrevistado 1 da área de inovação: “a 

gente tem excelentes contribuições de institutos de tecnologia, a gente usa dessas 

ferramentas”. Ademais, dois programas nesta linha foram lançados no período. A 

implementação de programa específico de incentivo a parcerias para alavancar a 

identificação de oportunidades de inovação e seu desenvolvimento por meio de 

parcerias com os clientes. E o estabelecimento da Gestão de Parcerias que promoveu a 

identificação e a consolidação em um único banco das parcerias existentes nas unidades 

e corporativas, tendo em vista a sua gestão descentralizada, possibilitando a análise dos 

riscos legais existentes, assim como, o apoio à busca e identificação futura de parceiros. 
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 Enfim, percebe-se nesse estágio que a inovação torna-se estratégica e que a 

empresa cria a estrutura formal do sistema de inovação para seu alcance. 

 Estágio 4 

 Este estágio encontra-se ainda em seu início e marca um avanço no sistema 

iniciado no estágio anterior visando a criação de uma cultura organizacional de 

inovação. Neste caso foram implementados os primeiros passos para consolidação das 

fontes de conhecimento explícito e a promoção do compartilhamento do tácito. No 

primeiro caso, tem-se a estruturação e a consolidação das várias bases de 

conhecimentos em uma única e sua disponibilização para a comunidade de inovação da 

empresa. No segundo, a criação da primeira conferência para troca e compartilhamento 

de informações, problemas e soluções da comunidade técnica da empresa e a criação de 

sistemática para coleta das lições aprendidas dentro do phase-gate dos projetos de 

inovação. 

Este estágio encontra-se ainda incipiente conforme reiterado pelo próprio 

entrevistado 1 da área de inovação:  

“Agora essa área .... a gestão do conhecimento ela está ainda muito na 
propriedade intelectual e muito com este viés de publicação. Ah, eu preciso de 
um artigo sobre isso e vai lá e pesquisa, te ajuda a achar ou compra. Mas assim 
como uma rede, uma conexão, uma coisa mais orgânica, a gente ainda precisa 
evoluir”. 

 Por fim, a Figura 36 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 

 Figura 36 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Inovação do Caso B 
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7.1.1.3 Caso C 
 

 

   O histórico da gestão da inovação desta empresa também é recente e a análise de 

sua trajetória apresentada no Apêndice J apresenta três grandes eventos: a adoção de 

um posicionamento estratégico de diferenciação de produtos; a estruturação para busca 

de resultados; e a padronização global do processo de inovação. Assim, a sua trajetória 

pode ser dividida em 4 fases cujas características são descritas na sequência e 

sumarizadas na Figura 37. 

 Estágio 1 

 O primeiro estágio refere-se ao estado anterior à aquisição da empresa brasileira 

pela controladora internacional. Neste período, o direcionamento estratégico da 

empresa era a diferenciação pela qualidade. As estruturas existentes relacionadas ao 

desenvolvimento de produtos e inovação eram de nível intermediário e o processo 

voltado para a melhoria incremental e modificações dos produtos existentes. As 

estruturas existentes eram representadas pela Gerência de Marketing e pela Gerência de 

Desenvolvimento de Produtos subordinada à Diretoria de Supply Chain. 

 Estágio 2 

 O segundo estágio, inicia-se com a mudança estratégica da empresa em nível global 

de diferenciação pela qualidade para a competição baseada em inovação produtos. De 

acordo com o entrevistado 1 da área de inovação, foi em 2000 que os esforços de 

inovação mais intensa começaram na empresa e se originaram do seu então presidente 

global que ao visitar um ponto de vendas não conseguiu identificar imediatamente os 

seus produtos: “olhou para todos aqueles eletrodomésticos brancos e falou que não 

queria mais fazer parte daquele mundo, [daquele] mar de branco ... como a empresa 

poderia se diferenciar?” (entrevistado 1 inovação). 

 Neste contexto, surge então o direcionamento da diferenciação e o entendimento 

da inovação como o cerne da estratégia e do crescimento da empresa.  

 A estratégia da empresa para operacionalizar este direcionamento foi  transformar 

a inovação em algo orgânico e cultural. Nesta linha, em 2000, foram criados, em cada 

região do mundo, grupos de inovadores compostos por cerca de 20 funcionários das 

mais diversas áreas da empresa e níveis gerenciais que foram deslocados de suas 

atividades normais por quatro meses para identificar novas oportunidades de 
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crescimento para a empresa. Todos foram treinados em várias técnicas, inclusive no 

processo Double Diamond, para ampliar sua área de análise e criatividade e partindo das 

competências internas da empresa, identificar oportunidades de prover novos valores 

aos clientes (entrevistado 1 inovação). Como resultado, novos negócios foram criados 

como o negócio de água com o aluguel de purificadores ao invés de venda, o qual 

representou uma inovação radical para a empresa, e o canal de venda direta ao 

consumidor (entrevistado 1 inovação). 

 Teoricamente este grupo de multiplicadores deveria, como o nome diz, multiplicar 

o conhecimento adquirido neste período em suas áreas e promover a inovação 

organicamente. Porém, a realidade foi que ao retornar para suas atividades diárias as 

questões de inovação foram deixadas de lado. Por isso, a empresa cria a área de 

inovação corporativa, subordinada à Gerência de Recursos Humanos, com a função 

exclusiva de treinar e multiplicar o conhecimento de inovação (entrevistado 1 inovação). 

Com isso, todos os funcionários da empresa tiveram treinamentos sobre inovação, sua 

importância, técnicas e métodos. 

 Este foi o primeiro estágio da gestão da inovação da empresa caracterizado pela 

existência de estruturas e processos de desenvolvimento de produtos com foco 

incremental e um esforço de tornar a inovação algo orgânico por meio de treinamento e 

desenvolvimento das pessoas. 

 Estágio 3 

 O terceiro estágio inicia-se em 2007/2008 com a cobrança por resultados desse 

esforço de treinamento e geração orgânica da inovação. Para tanto, alguns elementos do 

sistema de gestão da inovação foram criados, formalizados ou modificados, a fim de criar 

um sistema holístico que promovesse a inovação continuamente. 

 Em primeiro lugar, a empresa definiu claramente o seu conceito de inovação e 

começou a medir os resultados dos seus esforços. Assim, um produto ou solução 

inovadora para a empresa era (e continua sendo) aquela que atende a três requisitos: 

solução de única e valorizada pelo consumidor; cria vantagem competitiva (destacar a 

empresa em relação ao concorrente); e cria valor diferenciado para o acionista 

(entrevistado 1 inovação). A partir deste conceito, criou dois indicadores-chave: o 

iRevenue e o iPipe. O primeiro mensura a receita oriunda dos projetos classificados como 

inovadores, enquanto o segundo consiste na mesma medida, porém calculada com base 
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no valor presente das projeções de receita dos projetos inovadores em fase de 

desenvolvimento (entrevistado 1 inovação). 

 Em segundo lugar, a área de inovação corporativa, até então focada em 

treinamento e ligada à área de Recursos Humanos, passou a fazer parte da área de 

Marketing (entrevistado 1 inovação). Nesse novo cenário, tornou-se parte do processo 

de desenvolvimento de produtos numa tentativa de aplicar o seu conhecimento para a 

geração imediata de resultados nos negócios atuais. Com isso, liderou workshops com 

clientes e criou e desenvolveu projetos. Nas palavras do entrevistado 1 da área de 

inovação:  

Então a área vem para dentro do Marketing ajudar as categorias a gerarem 
inovação para os consumidores. Então ela fica muito com esse apelo produto 
que a gente conhece. Então a área de inovação passou a ser uma estrutura de 
marketing e estratégia gerando inovação para lavadoras, fogões, refrigeradores, 
microondas, e tudo mais que a gente tem hoje como categorias nossas. 

 

Ainda em termos estruturais, a Gerência de Desenvolvimento de Produto é elevada 

à categoria de diretoria reportando-se diretamente ao presidente. Fato este que busca 

reforçar a importância do assunto para a empresa. 

Ademais a tudo isto, a empresa implementa o gerenciamento de projetos e 

portfólio em seu processo de desenvolvimento. Com isso, as etapas do processo de 

desenvolvimento de produtos e tecnologias foram padronizadas com documentos e 

entregas e criada a primeira versão do comitê de inovação da empresa. 

Enfim, este estágio teve como foco o reforço do alinhamento estratégico formal do 

sistema de gestão da inovação com a estratégia de diferenciação da empresa por meio da 

definição do conceito de soluções e produtos inovadores, indicadores, gestão de 

portfólio e gerenciamento de projetos. 

 Estágio 4 

 Por fim, após a estruturação local, em 2011 teve-se o início de um novo estágio 

caracterizado pelo alinhamento estratégico formal do processo de inovação da empresa 

e padronização global do processo, visando a criação de um sistema de gestão robusto 

que torne a inovação contínua. Neste contexto, as principais mudanças identificadas 

foram: 

 Gestão estratégica da inovação: nesta competência, a principal modificação foi a 

criação da ligação direta entre o processo de inovação (front end)  e o 

direcionamento estratégico da empresa por meio da obrigatoriedade da entrada do 
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objetivo e meta no desenvolvimento do processo do double diamond. Ademais, criou-

se como saída desse processo um roadmap  de produtos e soluções para cada 

unidade de negócios que direciona os seus projetos de desenvolvimento de produtos 

e tecnologias no curto e no longo prazo; 

 Desenvolvimento da inovação: neste aspecto, tem-se a padronização global do 

processo de inovação com o uso do double diamond, a entrada estratégica obrigatória 

no processo e na tomada de decisão e elementos de saída – roadpmap de produtos; e 

a antecipação do processo de desenvolvimento de tecnologias ao início do processo 

de desenvolvimento de produtos; 

 Empresa inovadora: outra mudança implementada foi a distribuição e consideração 

na remuneração variável do alcance da meta do indicador iRevenue para todas as 

áreas envolvidas com o processo: desenvolvimento, marketing e vendas 

(entrevistado 1 inovação); 

 Relacionamentos externos: atualmente, segundo o entrevistado 1 da área de 

inovação, a empresa está em processo de estruturação do processo de inovação 

aberta visando torná-lo consistente, estratégico e frequente. Nas suas palavras: 

“Porque a gente sempre fez muito por oportunidade. E agora a gente está querendo 

mesmo abraçar isso, porque a gente entendeu que isso faz diferença no resultado...”. 

 Enfim, neste estágio o foco residiu na melhoria e reforço do alinhamento 

estratégico do processo de inovação pela sua padronização global e formalização do 

alinhamento estratégico obrigatório. 

 Por fim, a Figura 37 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 
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Figura 37 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Inovação do Caso C 

 

 

7.1.2  Gestão da inovação: análise comparativa dos casos  
 

 

 Nesta subseção apresenta-se a análise comparativa dos estágios evolutivos 

identificados nas seções anteriores com o objetivo de identificar padrões evolutivos 

convergentes entre os casos estudados. O Quadro 31 mostra o comparativo entre os 

estágios identificados em cada caso de acordo com a ordem sequencial individual que 

apareceram ao longo da histórica de cada empresa e, por isso, suas lógicas e períodos 

são distintos. Com isso, a análise para a identificação de padrões foi realizada de forma 

global observando-se comparativamente todos os estágios entre si. Nesta linha, 

primeiramente realizou-se uma análise em nível de sistema de gestão para identificar o 

seu foco de ação e sua evolução ao longo do tempo e, posteriormente, em nível de 

competência individual para identificar os seus padrões específicos em cada estágio. 

 Uma breve análise do Quadro abaixo demonstra que existe uma grande 

discrepância entre as evoluções da empresas estudadas em termos tanto de estágios 

quanto de conteúdo de cada competência de gestão da inovação. No entanto, em uma 

análise mais detalhada verifica-se que elas apresentam trajetórias distintas que se 

assemelham quando analisadas em nível de foco do sistema gestão da inovação e em seu 

conteúdo nos estágios iniciais. À medida que evoluem, aumentam as suas divergências. 
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Quadro 31 – Comparativo dos estágios e características da evolução da gestão da 
inovação 

  

CASO A CASO B CASO C

Gestão Estratégica - - -

Desenvolvimento da 

inovação

Informal, individual e com foco em melhoria incremental 

da qualidade produto/processo

Informal e individual foco atendimento clientes e autonomia 

tecnológica

Processo de desenvolvimento de produto informal com 

foco incremental

Organização Laboratório de qualidade Estrutura local foco curto prazo (CTI)
Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Gerência de 

Marketing

Empresa Inovadora
Acidental – diferenciação por qualidade (melhoria 

incremental)

Inovação apoia estratégia competitiva pela autonomia 

tecnológica (informal)
Estratégia competitiva de diferenciação pela qualidade

Relacionamentos 

Externos 

Visitas constantes aos clientes para identificação de 

necessidades de melhoria e testes

Parcerias com clientes (aplicações) e entidades de pesquisa 

(aquisição de tecnologia principalmente e algum 

desenvolvimento)

-

Gestão Estratégica - - -

Desenvolvimento da 

inovação

Informal, individual e com foco em melhoria incremental 

dos produtos atuais e também desenvolvimento de novos

Padronização processo unidade principal com comitê local e 

ampliação conceito de inovação (produtos, processos, 

matérias-primas,) e foco longo prazo também (biopolímeros 

e nanotecnologia)

Continuidade do anterior

Organização
Laboratório de desenvolvimento de novos produtos e o 

departamento de engenharia (incremental e qualidade)

Estrutura local (CTI) com algum foco (projetos pontuais) em 

médio e longo prazo também

Grupo ad hoc de multiplicadores da inovação; criação da 

área de Inovação Corporativa ligada à área de Recursos 

Humanos com o foco em treinamento 

Empresa Inovadora

Diferenciação por qualidade e início diferenciação de 

produto; autonomia e liberdade de exploração de ideias; 

orientação estratégica  informal para a inovação mais 

radical, embora ainda focada no curto prazo; acesso à 

liderança

Continuidade do anterior Estratégia competitiva: diferenciação pela inovação

Relacionamentos 

Externos 

Visitas constantes aos clientes para identificação de 

necessidades de melhoria, testes e desenvolvimento de 

novos produtos

Continuidade do anterior com maior ênfase no 

desenvolvimento conjunto
-

Gestão Estratégica

% investimento em P&D; atividade de monitoramento de 

mercado e identificação de oportunidades; análise e 

seleção do portfólio de projetos

Visão futuro inovação sustentável; monitoramento 

sistemático oportunidades, estratégia de tecnologia 

transversais longo prazo (roadmaps), gestão de portfólio 

(incluindo comitê)

Gestão de Portfólio; indicadores para mensuração da 

inovação  – iRevenue e iPipe

Desenvolvimento da 

inovação
Continuidade do anterior

Padronização corporativo do processo incluindo gestão de 

desempenho (indicadores), propriedade intelectual e 

financiamento externo

Implementação do Gerenciamento de Projetos

Organização

Laboratório corporativo independente (pesquisa pura 

longo prazo); centro técnico para cada divisão (P&D curto 

prazo ligado a cada negócio); departamento de novos 

produtos (coordenação das funções internas envolvidas 

no dnp e avaliação e seleção de projetos)

Estruturas corporativas e estratégicas de inovação - ênfase 

longo prazo (transversais) e estruturas locais de I&T em 

cada negócio com ênfase no curto prazo/longo prazo de seus 

negócios; comitês ideação, portfólio e estratégico em cada 

unidade; onserção metas  na remuneração variável dos 

responsáveis pelos projetos

Área de inovação corporativa passa a integrar a estrutura 

de marketing e os projetos de desenvolvimento (foco 

curto prazo); Gerência de Desenvolvimento de Produto 

elevada à categoria de Diretoria

Empresa Inovadora
Inovação é base da estratégia competitiva da empresa; 

formalização da política dos 15%

Inovação sustentável integrada à estratégia competitiva 

(diferenciação segmento e reforço de custo)

Criação do conceito de produto/ solução inovador; 

Continuidade do anterior

Relacionamentos 

Externos 
Continuidade do anterior

Intensificação e incentivo às parceiras e padronização de sua 

gestão (gestão de parcerias)
-

Gestão Estratégica Ampliação do investimento em P&D Continuidade do anterior
Alinhamento estratégico: obrigatoriedade de entrada do 

objetivo estratégico no processo de inovação

Desenvolvimento da 

inovação
Continuidade do anterior Continuidade do anterior

Padronização global do processo de inovação e 

desenvolvimento de produto; antecipação do processo 

de desenvolvimento de tecnologias ao início do 

processo de desenvolvimento de produtos

Organização

Criação de mecanismos de compartilhamento de ideias e 

solução de problemas (Tech Foruns) e Programas de 

Incentivo e Premiação ao comportamento inovador

Continuidade do anterior Continuidade do anterior

Empresa Inovadora Continuidade do anterior

Início da gestão do conhecimento: consolidação das bases de 

conhecimento explícito, ações iniciais para promoção do 

compartilhamento do conhecimento tácito (conferência, 

prêmio e lições aprendidas)

Continuidade do anterior; 

Remuneração variável do alcance da meta do iRevenue 

para  as áreas desenvolvimento, marketing e vendas

Relacionamentos 

Externos 
Continuidade do anterior Continuidade do anterior Início da estruturação do processo de inovação aberta

Gestão Estratégica

Programas pontuais de incentivo à inovação no exterior, 

para redução do time-to-market e aumento da efetividade 

do investimento em inovação; criação da estratégia global 

de P&D e plano de crescimento de cada divisão (incluindo 

novos produtos)

Desenvolvimento da 

inovação
Continuidade do anterior

Organização
Criação de Centros Técnicos, laboratórios corporativos e 

Tech Foruns no exterior

Empresa Inovadora Continuidade do anterior

Relacionamentos 

Externos 

Continuidade do anterior porém com ampliação para as 

unidades no exterior

Gestão Estratégica

Programa pontual para aumento da efetividade do 

investimento em inovação priorizando e realocando 

recursos a projetos; criação da meta da proporção de 

faturamento de novos produtos (últimos 5 anos)

Desenvolvimento da 

inovação

Padronização global do NTI e NPI; integração do LCM 

(SSMA)

Organização Continuidade do anterior

Empresa Inovadora Continuidade do anterior

Relacionamentos 

Externos 
Continuidade do anterior

Gestão Estratégica

Orientação para ênfase em desenvolvimentos com maior 

grau de novidade (novas aplicações, novos mercados, 

produtos e negócios radicais); catálogo de produtos com 

atributos ambientais

Desenvolvimento da 

inovação
Continuidade do anterior

Organização

Ampliação das estruturas de P&D nas subsidiárias 

(laboratórios corporativos e centros técnicos; unidade de 

novos negócios 

Empresa Inovadora Continuidade do anterior

Relacionamentos 

Externos 
Continuidade do anterior
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 Em termos de foco do sistema de gestão da inovação, e consequentemente do 

papel da inovação no contexto da empresa, verifica-se duas posturas diferentes em 

todos os casos: a primeira em que a inovação tem foco operacional e tem função de 

apoio à estratégia competitiva da empresa e a segunda em que a inovação tem papel 

estratégico para a empresa e é base para a sua estratégia competitiva. Essas duas 

posturas mostraram-se presentes e sequenciais em todas as empresas estudadas. Todas 

competiam, em seus estágios iniciais (operacional), com base na qualidade e no 

desempenho do seu mix de produtos e não enfatizavam a diferenciação pela inovação de 

produtos. Neste contexto, o foco da gestão da inovação era apoiar tal estratégia 

garantindo melhorias incrementais e modificações adequadas às necessidades dos 

clientes. Posteriormente, alteraram sua estratégia para diversificação e diferenciação de 

produtos onde a gestão da inovação passa a ter papel fundamental na sua concretização 

por meio da busca de melhoria contínua e modificações de curto prazo, mas também 

pelo lançamento de novas soluções diferenciadas. 

 Com isso, pode-se dizer que todos os casos passaram por estes dois 

direcionamentos de forma sequencial, embora com características e trajetórias 

relativamente distintas como mostrado no Quadro 32 e na Figura 38. Na sequência são 

discutidos os elementos componentes de cada estágio identificando o padrão 

convergente (presente no mínimo em dois casos) e os idiossincráticos. 
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Quadro 32 – Comparativo dos estágios e características da evolução da gestão da 
inovação dos casos

 
Legenda: S – Sim 

 
 

A B C

Foco Melhoria incremental para apoio à estratégica competitiva S S S

Desenvolvimento da 

Inovação
Processo informal e não padronizado S S S

Organização Estruturas de desenvolvimento com foco no curto prazo S S S

Empresa Inovadora
Autonomia e liberdade de exploração de ideias; orientação estratégica  informal para a 

inovação mais radical, embora ainda focada no curto prazo; acesso à liderança
S - -

Visitas constantes aos clientes para identificação de necessidades de melhoria e testes S - -

Parcerias com clientes (aplicações) e entidades de pesquisa (aquisição de tecnologia 

principalmente e algum desenvolvimento
- S -

Desenvolvimentos com foco no curto e no longo prazo (balanço depende da empresa) S S S

Foco Estruturar o sistema de gestão da inovação S S S

Processo informal e não padronizado S - -

Processo formal e padronizado corporativamente - S S

Indicadores de desempenho de inovação - S S

Estruturas com foco no curto e longo prazo separadas S - -

Estruturas com foco no curto e longo prazo não separadas - S S

Integração da inovação na visão de futuro da empresa S S S

Monitoramento sistemático oportunidades S S S

Estratégia de tecnologia (roadmaps) S S S

Gestão de portfólio S S S

% investimento em P&D S - -

Política autorizando dedicação de 15% do tempo para exploração de ideias não relacionadas 

aos projetos de trabalho
S - -

Inserção das metas  dos projetos na remuneração variável dos seus responsáveis - S S

Pesquisas e técnicas de marketing para identificação de tendências e necessidades dos clientes - - S

Padronização da gestão de parcerias - S -

Contatos frequentes com clientes para identificação de necessidades de melhoria e testes S - -

Foco Criar ambiente promotor de criação do conhecimento S S -

Criação de mecanismos formais de compartilhamento de ideias e solução de problemas 

(conhecimento tácito)
S - -

Programas de Incentivo e Premiação ao comportamento inovador S S -

Consolidação de bases de conhecimento explícito (bases de dados, especialistas e lições 

aprendidas)
- S -

Foco
Melhorar o desempenho de inovação (time-to-market  e efetividade do investimento) e 

aumentar a participação das inovações mais radicais
S - -

Criação da estratégia global de P&D S - -

Programas de priorização de investimentos em projetos S - -

Plano de crescimento das unidades de negócios S - -

Meta % de faturamento de novos produtos (últimos 5 anos) S - -

Padronização global do processo de desenvolvimento de produto e de tecnologia S - -

Integração formal dos aspectos de sustentabilidade no processo de desenvolvimento de 

produto
S - -

Criação de fórus técnicos de discussão de aspectos da sustentabilidade S - -

Criação de unidade de novos negócios (energia, água, arquitetura e mídia ) S - -

Ampliação das estruturas nas subsidiárias (Centros Técnicos, laboratórios corporativos e 

foruns de discussão)
S - -

Competência Características desenvolvidas no estágio
Casos

Estágio
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Empresa Inovadora

Organização

Relacionamentos 
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Empresa Inovadora

Gestão Estratégica

Desenvolvimento da 

Inovação

Foco
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 Figura 38 – Comparativo do padrão evolutivo dos casos estudados 

 Obs.: Os números referem-se aos estágios individuais de cada caso 

 

 Operacional 

 No estágio operacional, o foco da gestão da inovação foi a busca pela melhoria 

incremental dos produtos como meio de apoio à estratégica de qualidade das empresas 

pesquisadas. Ele está representado pelos estágios 1 e 2 dos Casos A e B e estágio 1 do 

caso C, conforme mostrado na Figura 38, e apresenta grande convergência entre os 

casos (Quadro 32) em termos de competências desenvolvidas. Verificou-se em todos que 

os processos eram informais e não padronizados e a existência de estruturas de 

desenvolvimento (laboratórios, centros de inovação ou departamentos de 

desenvolvimento), cujos projetos tinham foco no curto prazo e, em dois, o 

relacionamento com clientes. Por outro lado, verificou-se no Caso A os primeiros 

aspectos do desenvolvimento de uma cultura inovadora por meio do incentivo, pela alta 

administração, à experimentação via liberdade e autonomia de exploração de ideias 

(como exemplificou o caso do desenvolvimento da fita crepe). 

 Estratégico 

 Nesta fase, o papel da inovação tornou-se crucial para a estratégia competitiva das 

empresas e estas buscaram estruturar e melhorar os seus sistemas de gestão a fim de 

garantir a eficácia dos seus resultados. Nesta etapa, encontrou-se menor nível de 

convergência entre os casos. Porém, analisando-se as competências desenvolvidas em 

cada estágio de cada empresa dentro desta fase foi possível separá-los em três partes, 

conforme Figura 38, denominadas hard, soft e melhoria de acordo com sua ênfase. 

 Na primeira, o foco das competências é a estruturação do sistema de gestão em 

termos de aspectos estruturais propriamente ditos (processos, estruturas, 

direcionamento e alinhamento estratégico), chamados na Figura 38 de parte hard do 

sistema. Ela está representada nos estágios 3 dos Casos A e B e 2 a 4 do Caso C e 
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apresenta aspectos comuns entre os casos estudados, conforme Quadro 32. Em primeiro 

lugar, houve grande ênfase na estruturação da gestão estratégica em todas as empresas 

estudas por meio de: direcionamento de sua relevância organizacional pela inclusão na 

visão de futuro da empresa; estruturação de processos de monitoramento sistemático 

de oportunidades e ameaças; criação de estratégias tecnológicas; e implementação da 

gestão de portfólio para garantir o alinhamento dos projetos aos objetivos estratégicos 

organizacionais. Fato este que demonstra efetivamente a relevância estratégica da 

inovação para as empresas neste estágio. 

 Outro elemento comum nesta etapa foi a ampliação do foco das estruturas de 

inovação para a consideração do longo prazo também. Tal direcionamento, porém, é 

implementado de forma diferenciada entre os casos. Enquanto no Caso A existe a 

separação completa entre as equipes com foco no curto prazo das equipes que focam no 

longo prazo, nos demais, ambas funções são realizadas pelas mesmas equipes. 

 Por fim, no desenvolvimento da inovação verifica-se em dois casos a padronização 

dos processos com a criação de indicadores de desempenho e a inserção das metas de 

inovação no sistema de remuneração variável das equipes, não verificadas no Caso A.   

 Na sequência, identificou-se outro estágio – soft – cujo objetivo foi criar um 

ambiente promotor da criação do conhecimento a fim de criar e reforçar a organicidade 

da inovação. Foi identificado somente nos Casos A (estágio 4) e B (estágio 4). Embora no 

caso de A este aspecto tenha maior ênfase neste estágio, a construção do ambiente 

promotor de inovação e sua transformação em cultura é algo que perpassa todos os seus 

estágios evolutivos, desde o operacional, quando iniciou a promoção da autonomia e 

liberdade de experimentação aos funcionários. Este aspecto acaba por se refletir na 

diferença de abordagens de desenvolvimento dos ambientes inovadores das duas 

empresas. Enquanto A cria mecanismos formais para promover a interação, o 

compartilhamento e a solução conjunta de ideias (Tech Foruns) – conhecimento tácito -, 

e várias premiações para apoiar o comportamento inovador, B promove a consolidação 

das várias fontes de conhecimento explícito da organização.  

 Como último estágio tem-se o melhoria identificado somente no Caso A. Tratou-se 

de um momento em que a empresa visou melhorar o seu desempenho de inovação em 

termos de velocidade de introdução de novos produtos no mercado, do retorno dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e aumento da participação das inovações 

com maior grau de novidade. Para tanto, reforçou três aspectos de seu sistema, tanto 
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hard quanto soft: melhorou a gestão estratégica com a criação de meta de faturamento 

de novos produtos, a criação de uma estratégia global de pesquisa e desenvolvimento e 

de programas de priorização de investimentos. Também, o processo de inovação foi 

aprimorado com sua padronização, informatização e formalização, a integração do 

gerenciamento do ciclo de vida no processo de desenvolvimento e a criação de novos 

fóruns técnicos e estruturas de inovação (laboratórios, centros técnicos e fóruns de 

discussão) nas subsidiárias para alavancar a capacidade local de inovação. Ainda com 

este objetivo, criou unidade específica para desenvolver negócios completamente novos 

para a empresa e a exploração dos produtos com atributos ambientais. 

 Por fim, a Figura 39 apresenta o resumo dos estágios evolutivos identificados (os 

convergentes e os específicos) e suas características convergentes e classificação dos 

casos em cada um. Importante salientar que a figura mostra somente as competências 

criadas ou modificadas em cada estágio, as existentes nos estágios anteriores, caso não 

tenham sido modificadas, continuam, mas não são citadas. 

 

 

Figura 39 – Padrão evolutivo convergente e casos específicos de gestão da inovação 
identificado entre os casos e suas características 
Legenda: ABC referem-se aos nomes dos casos que apresentaram o estágio 
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 Conclusões sobre os estágios evolutivos 

 A partir dos resultados da análise comparativa, é possível tecer algumas 

conclusões (Quadro 33) acerca das hipóteses ou premissas de evolução da gestão da 

inovação e sua comparação com a teoria apresentada no Capítulo 2. Dentre elas: 

 Em um alto nível de abstração, relacionado ao papel estratégico da inovação nas 

organizações, é possível identificar um padrão evolutivo convergente entre os casos. 

Todos iniciam com a inovação tendo foco operacional e, posteriormente, uma ênfase 

estratégica. Neste sentido, tem-se a evolução do papel da inovação em relação à 

estratégia competitiva organizacional: desconexão da estratégia, alinhamento 

estratégico e alavancadora de vantagem competitiva; 

 O tipo de inovação predominante também varia à medida que a empresa evolui do 

estágio operacional para o estratégico. Enquanto no primeiro a ênfase reside em 

inovações incrementais, no estratégico tem-se maior ênfase em inovações com grau 

de novidade maior, cuja participação vai aumentando à medida que a empresa evolui 

dentro dos subestágios estratégicos; 

 Em termos de evolução das competências de gestão da inovação verifica-se que: 

o No estágio operacional os processos são informais e esporádicos e as 

estruturas incipientes; 

o No estágio estratégico há a estruturação de todos os elementos do sistema de 

gestão: primeiramente de sua parte hard - formalização e estruturação de 

processos de desenvolvimento, criação de estruturas com foco em inovações 

de curto e longo prazo, direcionamento da alta administração e alinhamento 

estratégico dos projetos de desenvolvimento; e posteriormente, soft - 

estruturação do sistema para a promoção do comportamento inovador e 

criação do conhecimento e, em seguida, para a melhoria em termos de 

velocidade, retorno e aumento da grau de novidade. 

 Os caminhos e os estágios são similares, porém o seu ritmo de desenvolvimento é 

peculiar a cada empresa tendo em vista a variação nos tempos de cada estágio 

identificados nos casos; 

 As competências desenvolvidas em cada estágio são cumulativas, ou seja, em cada 

fase é construída uma parte de cada competência que é alterada e melhorada ou 

mantida no estágio seguinte, e consequentemente os estágios;  
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 Por fim, todos os grupos de competências identificados na teoria foram também 

identificados na prática, embora com diferenças em termos de conteúdo e de 

estágios de aparecimento conforme apresentado acima. 

 

Quadro 33 – Comparação entre as conclusões do estudo e a teoria corrente 
Conclusão Teoria 

Existência de um padrão evolutivo entre os casos 
estudados: operacional e estratégico 

 Concordância com a lógica evolutiva proposta 
pelos autores estudados no Capítulo 2, embora 
estes dividam a parte estratégica em apoio à 
estratégica competitiva e integrada à 
estratégia competitiva 

O tipo de inovação predominante varia à medida 
que a empresa evolui do estágio operacional para o 
estratégico: operacional com ênfase incremental e 
estratégico balanço incremental e radical, e maior 
ênfase no segundo à medida que evolui nos 
subestágios estratégicos 

 Concordância com os autores estudados no 
Capítulo 2 e também (BENNER; TUSHMAN, 
2003; GUPTA et al., 2006; O’REILLY; 
TUSHMAN, 2007; TEECE, 2007) 

Estágio operacional com processos informais e 
esporádicos e as estruturas incipientes 

 Discordância. Literatura aponta formalização e 
padronização dos processos no segundo 
estágio da fase operacional (qualidade) o que 
não aparece nos casos estudados 

Estágio estratégico divide-se em três: estruturação 
do sistema, estruturação da gestão do 
conhecimento e melhoria dos resultados 
(velocidade, retorno do investimento e 
radicalidade) 

 Discordância. Literatura aponta sequência 
diferente - formalização e padronização na 
fase operacional; estruturação estratégica, 
velocidade e otimização dos resultados como 
primeiro estágio estratégico e gestão do 
conhecimento e maior radicalidade como 
última fase estratégica 

Importante ressaltar que a evidência do estágio de 
melhoria foi identificada em apenas um caso 
(embora seja uma empresa com longa experiência 
na gestão da inovação) podendo ser idiossincrática, 
o que requer, portanto, maior análise empírica 

Os caminhos e estágios são similares, porém o seu 
ritmo de desenvolvimento é peculiar a cada 
empresa tendo em vista a variação nos tempos de 
cada estágio identificados nos casos 

 O arcabouço teórico disponível no capítulo 2 
não aborda claramente o assunto  

 

 

7.2 Gestão da Sustentabilidade 
 

 

7.2.1 Estágios evolutivos individuais 
 

 

 Seguindo a mesma lógica empregada na análise de gestão da inovação, esta 

subseção apresenta os estágios evolutivos da gestão da sustentabilidade separados 
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pelos seus grandes marcos evolutivos. Na sequência,  estes estágios são apresentados 

juntamente com as suas características principais. 

 
 
7.2.1.1 Caso A 
 

 

 A trajetória da gestão da sustentabilidade na empresa inicia-se em 1951 e nela é 

possível identificar cinco grandes mudanças (Apêndice E): criação do Departamento de 

Segurança; aprovação da Política Ambiental; criação do Comitê Corporativo de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente (SSMA); Gerenciamento do Ciclo de Vida; e o lançamento do 

catálogo de produtos com atributos ambientais. Assim, os estágios identificados e suas 

características são discutidos na sequência e sumarizados na Figura 40 ao final. 

 Estágio 1 

 O primeiro estágio identificado iniciou-se em 1951 com a criação do Departamento 

de Segurança e estendeu-se até 1975 quando a empresa cria a sua política ambiental. 

Trata-se de um período caracterizado externamente pela emergência das discussões e 

legislações ambientais e sociais nos Estados Unidos como: emissões atmosféricas de 

poluentes perigosos (1963;1970) (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2014a); efluentes aquáticos superficiais (1948; 1970) (UNITED STATES 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2014b); saúde e segurança (1970) no 

trabalho (UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR, 2014); conservação de energia 

(1975) (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2014c); e geração 

de resíduos perigosos (1976) (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2014c). Internamente, tem-se a adaptação da empresa a essas pressões e 

legislações externas visando à redução de riscos. 

 Neste sentido, tem-se a criação de estruturas e atividades específicas e separadas 

para atendimento dessas regulações. Assim, criam-se o Departamento de Segurança 

(1951), o Departamento de Água e Engenharia Sanitária (1961), de Engenharia e 

Controle Ambiental (1970) e o Departamento de Gestão de Energia (1973). 

 Paralelamente, e de forma desconectada, tem-se a criação de estruturas 

relacionadas à dimensão social. A Fundação da empresa com o intuito de gerenciar as 

suas doações sociais e fomentar o engajamento dos funcionários (voluntariado)  (CASO 
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A, 2002) e o programa de voluntariado dos funcionários (1973) são as principais 

identificadas. 

 Enfim, este estágio é marcado pela estruturação da empresa para o atendimento às 

legislações pertinentes do período. 

 Estágio 2 

 Os marcos iniciais do segundo estágio foram a criação da política ambiental da 

empresa e a criação do Programa de Prevenção da Poluição (3P) em 1975 estendendo-

se até 1986. As principais competências desenvolvidas nestes período foram: 

 Gestão estratégica: neste aspecto surgem os dois primeiros direcionamentos formais 

da diretoria com relação aos aspectos da sustentabilidade - a criação da Política 

Ambiental da empresa enfatizando a prevenção da poluição como mote ao invés de 

seu tratamento e a Política de Saúde e Segurança Ocupacional (CASO A, 2002); 

 Processos: em termos de integração das questões de sustentabilidade nos processos, 

verifica-se o foco nos processos produtivos por meio da criação do Programa 3P e 

seus projetos de prevenção da poluição com a obrigatoriedade da busca da 

ecoeficiência (ganho ambiental e econômico ao mesmo tempo); do Programa de 

Saúde e Segurança Ocupacional (1980) e do Programa de Gerenciamento de 

Recursos Energéticos (1976). Este último, como resposta à legislação sobre o 

assunto criada em 1975. 

 Diante deste contexto, pode-se dizer que este estágio sinaliza a mudança da 

empresa para uma postura proativa (prevenção da poluição ao invés de tratamento) em 

relação às questões ambientais formalizada pela política ambiental e pelo Programa 3P e 

outros com foco específico em questões de SSMA, mas com o contínuo atendimento à 

legislação e ainda com estruturas e processos desintegrados e informais e com foco nas 

operações. 

 Estágio 3 

 Esta etapa iniciou-se com a criação do Comitê Corporativo de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente (SSMA) em 1987 estendendo-se até 1998. Nele, teve-se o 

desenvolvimento intenso de várias competências da gestão da sustentabilidade. 

Primeiramente, em termos de estruturas, houve a criação da estrutura estratégica do 

Comitê de SSMA, cujo objetivo era definir e aprovar as políticas relacionadas aos assunto 

e supervisionar a sua execução (CASO A, 2002). Assim, tem-se a primeira estrutura da 
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empresa com o objetivo de supervisionar o assunto do ponto de vista da empresa como 

um todo e com olhar estratégico. 

 Em segundo lugar, existe uma ampliação da competência de gestão estratégica, que 

reforça esse entendimento corporativo do assunto e o direcionamento estratégico por 

meio da criação de um conjunto de políticas específicas e metas relacionadas a alguns 

aspectos da sustentabilidade. Em termos de políticas, tem-se a Política de Eliminação 

das Substâncias que afetam a Camada de Ozônio (1988), a Política de Conduta nos 

Negócios (1988) e a Política Global de Energia (1991). A primeira e a última em 

decorrência de legislações específicas criadas no país sede. Já em termos de metas, 

verificou-se o seu estabelecimento para alguns aspectos chave com maior pressão legal e 

com foco nos processos produtivos: emissões atmosféricas voláteis (primeira meta 

definida em 1990), geração de resíduos (1990) e eficiência energética (1995).  

 A integração nos processos internos também foi enfatizada neste período como 

forma de operacionalizar os elementos criados e citados acima. Neste sentido, 

identificaram-se tanto aspectos padronizados e sistemáticos quanto programas pontuais 

e específicos. No primeiro caso, teve-se a formalização do sistema de gestão ambiental 

da empresa, com o consequente início da certificação na Norma ISO 14001 para as 

unidades que exportam para mercados internacionais, e o Plano Global de Saúde e 

Segurança Ocupacional. E no segundo, um conjunto de programas, como o Programa de 

Redução de Emissões Atmosféricas (VOCs) (1987; 1990), o Programa 3P Plus 

(investimento pontual para melhoria ambiental sem ter necessariamente contrapartida 

em benefício financeiro como proposto pelo 3P) (1987), Programa de Redução da 

Geração de Resíduos (1990) e o Programa de Redução de Doenças e Acidentes 

Ocupacionais (1995). 

 Ademais, a competência de relacionamentos externos também apresentou seus 

primeiros desenvolvimentos nesta fase por meio da divulgação do primeiro relatório 

ambiental como anexo ao relatório anual da administração da empresa. 

 Enfim, este estágio é caracterizado pelo início do tratamento da sustentabilidade 

em nível corporativo, formalização de alguns processos e ampliação de programas 

pontuais de melhoria dos desempenhos de SSMA (ecoeficiência). 

 Estágio 4 

 Este estágio iniciou-se com o lançamento do Gerenciamento do Ciclo de Vida dos 

Produtos (LCM) em 1998 estendendo-se até 2006, sendo marcado pela ampliação do 
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escopo da gestão da sustentabilidade para além dos processos produtivos. Nesse 

sentido, várias competências foram modificadas ou desenvolvidas. Primeiramente, teve-

se a ampliação do escopo da gestão estratégica com a criação de políticas e metas 

relacionadas a aspectos até então não enfatizados. Em termos de políticas, tem-se a de 

Gerenciamento do Ciclo de Vida (2001) e a de Gerenciamento das Emissões de Gases de 

Efeito Estufa (2004), enquanto as novas metas estão relacionadas ao número de projetos 

3P (2000), redução das emissões de gases de efeito estufa (2002) e de acidentes e 

doenças (1998).  

 Paralelamente, em termos de integração nos processos, teve-se a continuidade da 

formalização e padronização e de programas pontuais com foco nos processos 

produtivos e o início da integração no processo de desenvolvimento de produtos. No 

primeiro caso, identificou-se a continuidade das certificações dos sistemas de gestão 

ambiental das plantas, a criação do programa corporativo de gestão de resíduos e o 

inventário de gases de efeito estufa. E no segundo, a completa integração de análises 

qualitativas dos impactos ambientais e saúde e segurança no processo de 

desenvolvimento de produto a fim de gerenciar, de forma preventiva, os riscos 

existentes em todas as etapas do ciclo de vida. Em outras palavras, a ampliação da lógica 

da prevenção para o desenvolvimento de produto. 

 Por fim, em termos de relacionamentos externos, a empresa ampliou o escopo da 

divulgação externa do seu desempenho incluindo também suas ações e resultados 

relacionados à saúde e segurança ocupacional. 

 Enfim, este estágio foi marcado pela ampliação do escopo dos aspectos de 

sustentabilidade abordados pela empresa com correspondentes políticas e processos e 

também pelo aumento da abrangência dos processos em que há integração 

(desenvolvimento de novos produtos). 

 Estágio 5 

 Este estágio é o atual e teve seu início marcado com o lançamento do catálogo de 

produtos com atributos ambientais em 2006, assinalando o entendimento da 

sustentabilidade como possível fonte de vantagem competitiva para a empresa. Essa 

mudança de entendimento decorre, em parte, da aplicação do gerenciamento do ciclo de 

vida no processo de desenvolvimento que com o tempo foi sendo entendida como uma 

fonte de identificação de oportunidades de melhoria dos produtos e de diferenciação de 

mercado. Nas palavras do entrevistado da área de sustentabilidade: 
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ele [o gerenciamento do ciclo de vida] a priori foi desenvolvido para identificar 
os riscos que aquele produto tinha em termos de meio ambiente, saúde e 
segurança. E aí ao longo do tempo a gente percebeu que na verdade era uma 
ferramenta excelente para a gente visualizar as oportunidades e tendências. 

 

Neste sentido, surge o catálogo de soluções com atributos ambientais englobando 

tanto produtos antigos que apresentam vantagens ambientais como “efeitos colaterais 

positivos” e produtos modificados para apresentarem tais benefícios. Este assunto é 

mais bem detalhado na seção que discute a evolução da inovação sustentável. 

Diante deste contexto, várias competências foram modificadas e aprimoradas: 

 Gestão estratégica: este aspecto foi muito enfatizado neste período corroborando a 

mudança de entendimento da sustentabilidade como elemento estratégico e também 

ampliando o seu próprio conceito da ecoeficiência para o resultado triplo (TBL). 

Princípios estratégicos, prioridades estratégicas e metas de longo prazo de 

sustentabilidade, considerando as três dimensões da sustentabilidade, foram os 

principais elementos desse direcionamento. Neles fica clara e formalizada a elevação 

da importância da sustentabilidade (melhoria dos atributos ambientais dos novos 

produtos) para o sucesso econômico da empresa, também com a criação do catálogo 

e do conceito de produto com atributo ambiental; 

 Organização: este entendimento também está refletido na criação de estruturas em 

nível estratégico para gerenciar os aspectos da sustentabilidade em nível global. Em 

2013, a empresa criou o centro de excelência em sustentabilidade composto por 

duas vice-presidências - uma com foco em SSMA e sustentabilidade nas operações e 

outra em sustentabilidade no desenvolvimento e comercialização de produtos 

(entrevistado sustentabilidade) – e suas respectivas estruturas globais e locais.  

 Relacionamentos externos: esta competência apresenta um grande desenvolvimento 

neste estágio, embora muito localizada na matriz, enfatizando tanto a busca da 

redução de riscos e melhoria da reputação quanto o engajamento das partes 

interessadas focado na busca de oportunidades. No primeiro caso, identificou-se a 

criação dos padrões e metas de avaliação de desempenho dos fornecedores em 

relação aos aspectos de SSMA, o processo de consulta às partes interessadas para o 

entendimento de suas necessidades e estabelecimento de mecanismos de 

comunicação contínua e o primeiro relatório GRI (autodeclarado) em 2010. No 

segundo, algumas parcerias para o desenvolvimento de tecnologias e produtos. 
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 Processos: em termos de integração nos processos, teve-se a continuidade e 

melhoria dos elementos já implementados nos estágios anteriores, ficando na 

novidade a busca da ampliação das ações de melhoria para outras áreas além da 

manufatura e temas, por meio, sobretudo, da ampliação das categorias dos projetos 

do Programa 3P que passaram a incluir logística, inovação de design ou tecnológica, 

embalagens, gerenciamento do ciclo de vida e redução de emissão de carbono. 

 Enfim, este estágio marcou a elevação da sustentabilidade como possível 

alavancadora de vantagem competitiva com a consequente criação e adaptação de todos 

os grupos de competências da gestão da sustentabilidade para apoiá-la. 

 Por fim, a Figura 40 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 

 
 

Figura 40 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Sustentabilidade do 
Caso A 
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7.2.1.2 Caso B 
 

 

 A trajetória da gestão da sustentabilidade na empresa é relativamente curta, como 

pode ser visto no Apêndice H, sendo marcado por dois grandes eventos: criação da 

empresa e o lançamento do plástico verde. Assim, os estágios identificados e suas 

características são discutidos na sequência e sumarizados na Figura 41 ao final. 

 Estágio 1 

 O primeiro estágio da empresa, na verdade, refere-se ao período anterior à sua 

criação tendo em vista as empresas componentes apresentarem alguns aspectos 

relacionados à gestão da sustentabilidade. Segundo o entrevistado da área de 

sustentabilidade, de um modo geral todas as empresas possuíam cuidados com as 

questões de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA), em maior ou menor grau. Isso 

porque o setor químico está sujeito a inúmeras regulações e legislações ambientais e de 

saúde e segurança dada a natureza de suas atividades. 

Assim, avaliando-se a empresa incorporadora, que teria sido a base da empresa 

criada de acordo com o entrevistado da área de sustentabilidade, identificaram-se 

algumas características deste estágio. Em primeiro lugar, a existência de estruturas 

operacionais ligadas à SSMA com foco no atendimento à legislação das operações 

(desempenho mínimo) de forma otimizada e ligadas à área corporativa de gestão da 

qualidade (entrevistado sustentabilidade).  

Em segundo lugar, a existência de processos formalizados e padronizados 

relacionados à SSMA na maior parte das plantas. Fato este retratado na existência de 

sistemas de gestão ambiental ISO 14001 certificados em 95% das plantas integradas no 

momento da fusão em 2002, e a totalidade com sistemas de gestão da qualidade 

certificados ISO 9001. 

Enfim, este estágio inicial caracterizou-se pela busca do atendimento à legislação e 

da promoção de um ambiente seguro e saudável para os funcionários por meio, 

basicamente, da criação das primeiras estruturas e processos de SSMA subordinados à 

área de qualidade. 
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 Estágio 2 

 O segundo estágio iniciou-se com a criação da empresa em 2002 e foi marcado pela 

busca do desempenho mínimo e sua melhoria por toda a empresa recém criada e pela 

ampliação do próprio conceito de sustentabilidade, englobando ações da dimensão 

econômica e social, embora ainda com ênfase operacional. Neste contexto, verificou-se o 

desenvolvimento de várias competências da gestão da sustentabilidade. 

 Em primeiro lugar, surgiram alguns elementos estratégicos da gestão da 

sustentabilidade. Dentre eles: a formalização dos valores organizacionais, do código de 

conduta, o compromisso público da alta administração direcionado ao mercado, 

assegurando o desenvolvimento das atividades da nova empresa de forma alinhada aos 

preceitos do desenvolvimento sustentável (CASO B, 2002), a criação da Política de 

Responsabilidade Social para direcionar as ações sociais da empresa e da Política 

Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Assim, a empresa busca 

uniformizar os valores e a conduta organizacionais por meio do estabelecimento destes 

mecanismos. 

 Em paralelo, e com maior ênfase, a empresa buscou fortalecer as competências 

ambientais em seus processos internos criando sistemas para alcançar, garantir e 

melhorar o desempenho mínimo em SSMA de suas operações produtivas (entrevistado 

sustentabilidade), que é o atendimento à legislação. Fato este também demonstrado pela 

seguinte passagem: “a empresa trata todos os efluentes de acordo com os ... padrões 

ambientais legais” (CASO B, 2002, p. 32). Neste contexto, uma ação chave foi a 

implantação, em 2005, de um sistema integrado de gestão com o objetivo de consolidar 

e integrar todas as práticas e estratégias de SSMA da empresa, padronizar os 

procedimentos em todas as unidades produtivas (CASO B, 2006) e apoiar a 

implementação da Política de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (CASO B, 

2007) prevenindo e minimizando os riscos e perdas pessoais, ambientais e materiais 

(CASO B, 2012). Em conjunto com o Programa de Gestão de Excelência foram criadas 

auditorias sistemáticas nas unidades para avaliar o cumprimento dos requisitos e 

atribuições do programa e ações de engajamento como treinamentos específicos e 

reuniões diárias para sensibilização e discussão de problemas relacionados à saúde e 

segurança (diálogos de segurança).  

 Adicionalmente, a empresa buscou fortalecer o desempenho de SSMA das 

operações por meio da criação de indicadores e da implementação de ações e projetos 
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de melhoria. Neste aspecto, verificou-se a proeminência de ações de ecoeficiência com 

foco na redução do consumo de água, energia e acidentes de trabalho e da geração de 

efluentes líquidos e resíduos sólidos, líquidos e aquosos, conforme demonstrado pelos 

seus relatórios deste período (CASO B, 2004, 2005). 

Ainda com o objetivo de criar e garantir um padrão de desempenho operacional 

adequado na empresa toda, criou estruturas específicas para a gestão de SSMA. A 

primeira foi a uma estrutura operacional de coordenação do sistema de SSMA em cada 

planta produtiva e a segunda uma área corporativa com foco transversal específica para 

tratar assuntos de SSMA e ligada à diretoria de competitividade (responsável pela área 

de operações da empresa). 

Em termos estruturais ainda, surge neste período a estrutura de governança 

econômica da empresa decorrente da sua oferta de ações nas Bolsas de Valores de Nova 

York e de São Paulo. 

Por fim, a competência de relacionamentos externos da sustentabilidade também 

apresenta seus primeiros desenvolvimentos neste período. Neste caso, o foco residiu 

mais na comunicação externa do que no engajamento com as partes interessadas 

propriamente dito. Teve-se assim a divulgação externa, de forma sucinta como um 

adendo ao Relatório Anual divulgado ao mercado, das ações ambientais da empresa, 

sobretudo enfatizando ações de atendimento à legislação e a existência dos sistemas de 

gestão de ambiental e saúde e segurança e salientando o compromisso da empresa em 

atuar respeitando os valores da sustentabilidade. Neste período, também começam a 

aparecer alguns compromissos voluntários da empresa, como a assinatura da 

Declaração de Produção Mais Limpa da ONU buscando reforçar, externamente, o 

compromisso da empresa com a prevenção da poluição e melhoria pela ecoeficiência. 

 Enfim, neste estágio criou-se as bases estruturais para o alcance de um 

desempenho mínimo das operações da empresa. 

 Estágio 3 

Este estágio é o estágio atual que iniciou com o marco do lançamento de uma 

inovação sustentável – o plástico verde – em 2008, sinalizando a alteração do foco 

operacional (desempenho mínimo já teoricamente estabelecido) para estratégico das 

questões de sustentabilidade dentro da empresa. Assim, teve-se o início do 

entendimento de que a sustentabilidade pode ser uma fonte de oportunidade de 
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crescimento e vantagem competitiva para a empresa. Nas palavras do entrevistado da 

área de sustentabilidade:  

 
as discussões mais estratégicas começaram a fazer sentido ... a gente começou a 
olhar que poderia haver oportunidades se a gente focasse algum aspecto da 
sustentabilidade e buscasse melhorar de forma substancial esse aspecto 
através do nosso próprio negócio. 

 

Neste sentido, três grupos de competências foram desenvolvidos com maior 

intensidade neste estágio a fim de implementar esse entendimento de realização de 

oportunidades decorrentes da sustentabilidade. Em primeiro lugar, a competência de 

gestão estratégica da sustentabilidade provendo o novo posicionamento competitivo da 

empresa, a ênfase e alinhamento estratégico necessário a seu alcance. O primeiro passo 

foi a criação, em 2009, da visão de longo prazo da empresa de se tornar líder em química 

sustentável que marca o seu posicionamento competitivo buscando a diferenciação pela 

inovação sustentável. A partir desta visão, a empresa criou um conjunto de mecanismos 

de alinhamento estratégico para direcionar o seu alcance, definindo o escopo de atuação 

e os níveis de desempenho esperados. Os principais elementos neste sentido foram a 

política e os pilares da sustentabilidade traduzidos nos 10 macroobjetivos da visão 2020 

com suas respectivas ações estratégicas até 2015. Ademais, o  desdobramento desses 

artefatos estratégicos para os níveis operacionais foi também realizado de forma 

integrada ao desdobramento das demais metas organizacionais dentro do padrão já 

estabelecido pela organização. 

Interessante entender também o escopo da sustentabilidade desde 

direcionamento em termos de abrangência organizacional e conteúdo. Uma análise dos 

pilares e dos macroobjetivos  revela a continuidade do foco interno com operações mais 

ecoeficientes, mas com a ampliação do impacto externo da empresa pelo 

desenvolvimento de produtos e soluções que sejam mais ecoeficientes e pela ação 

participativa na melhoria da qualidade de vida das pessoas de um modo geral.  Em 

termos de conteúdo, verifica-se a continuidade do foco nos mesmos elementos de SSMA 

e ecoeficiência do estágio anterior, porém com uma ênfase maior em ações de maior 

grau de mudança (menos incrementais) que apresentem oportunidades significativas de 

melhoria. São exemplos as ações estratégicas: o projeto de cogeração de energia a partir 

de biomassa e a partir do uso de resíduos sólidos urbanos que melhora a eficiência 

energética e pode vir a ser fonte adicional de receita pela venda da energia renovável 
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(CASO B, 2013a); redução das emissões de carbono e a obtenção dos créditos de 

carbono decorrentes (CASO B, 2013a); e o uso da ferramenta de avaliação do ciclo de 

vida como meio de valorização das vantagens competitivas do plástico (CASO B, 2013a). 

Paralelamente ao desenvolvimento da competência estratégica, a empresa criou 

estruturas e processos em nível corporativo para garantir a gestão transversal, 

integrada e estratégica de todos os aspectos da sustentabilidade interna e externamente. 

O tratamento estratégico está retratado na criação de uma diretoria específica para o 

assunto - Diretoria de Desenvolvimento Sustentável - subordinada à Vice-Presidência de 

Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável; na integração das discussões e 

definições estratégicas relacionadas à sustentabilidade em nível de Diretoria (Comitê 

Executivo) e de Conselho de Administração (Comitê de Estratégia e Comunicação) da 

empresa juntamente com os demais aspectos de gestão da empresa. A gestão transversal 

e integrada está refletida na sua estrutura e processos que englobam a gestão da 

responsabilidade social (ações sociais da empresa), a gestão do envolvimento com 

clientes e outras partes interessadas externas (governos, mídia, associações de classe, 

sindicatos, etc.) e a coordenação e integração de todos os esforços de gestão da 

sustentabilidade da empresa, indicadores e comunicação interna e externa em 

cooperação com a Diretoria de Competitividade e SSMA que é responsável pela gestão 

das ações de SSMA das operações. 

Ademais, como forma de integrar essa transversalidade nos processos 

organizacionais, iniciou (e ainda em fase de implementação) o programa de 

desenvolvimento de competências em sustentabilidade. Por meio dele, buscou-se o 

desenvolvimento de multiplicadores internos cuja responsabilidade é disseminar os 

conceitos de sustentabilidade nas suas áreas da empresa ajudando no alcance da visão 

2020 (CASO B, 2012, 2013a).  

Por fim, também buscou criar a capacidade de desenvolvimento de 

relacionamentos externos necessária ao reforço e implementação do seu 

posicionamento estratégico. Neste aspecto, identificaram-se ações com duas abordagens 

distintas: a minimização de riscos e fortalecimento da confiança das partes interessadas 

e a geração de oportunidades. No primeiro caso, a empresa objetiva reduzir os riscos de 

impactos negativos em sua imagem e reputação decorrentes dos relacionamentos com 

suas partes interessadas diretas e melhoria de sua confiança. Neste alinhamento criou: 

processos de consulta e identificação das suas necessidades e de avaliação da reputação 
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da empresa; comitê específico de gestão da imagem e reputação com o objetivo de 

discutir os resultados e promover ações de fortalecimento da confiança das partes 

interessadas (CASO B, 2013a); código de conduta e avaliação dos requisitos de SSMA 

para grupos de fornecedores de maior risco (fornecedores etanol e de serviços 

logísticos); e atividade específica na estrutura da Diretoria de Desenvolvimento 

Sustentável para a gestão do relacionamento com clientes e outras partes interessadas; e 

a divulgação, desde 2008, dos relatórios de sustentabilidade no modelo GRI com 

avaliação externa. Ademais, alinhados a esta vertente também estão os vários 

investimentos sociais da empresa em projetos das comunidades. 

Quanto à geração de oportunidades, está limitada ao relacionamento com os 

clientes e visa reforçar a estratégia da empresa de valorização do papel do plástico. Fato 

este demonstrado sobretudo pelo Programa de Incentivo à Competitividade da Cadeia 

(PIC) - cujo objetivo é promover essa valorização via programas de reciclagem, 

realização de avaliações do ciclo de vida (ACV) e posicionamentos integrados frente à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos -, e pela criação da Rede Empresarial Brasileira de 

Avaliação de Ciclo de Vida. 

 Neste estágio também foram realizadas alterações nas competências relacionadas 

ao desenvolvimento de produtos com atributos ambientais, que são discutidas na 

próxima subseção. 

 Enfim, este estágio compreende o início do entendimento da sustentabilidade 

como fonte de oportunidade de crescimento e vantagem competitiva e a criação e 

alinhamento operacional para sua operacionalização.  

 Por fim, a Figura 41 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 
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Figura 41 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Sustentabilidade do 
Caso B 
 

 

7.2.1.3 Caso C 
  

 

 Também no Caso C a trajetória da gestão da sustentabilidade é relativamente nova, 

tendo sido marcada por dois grandes eventos (Apêndice K): a criação do Sistema 

Integrado de Gestão e a criação de estruturas e diretrizes e metas corporativas para a 

sustentabilidade. Os estágios identificados e suas características são discutidos na 

sequência e sumarizados na Figura 42 ao final. 

 Estágio 1 

 O primeiro estágio da gestão da sustentabilidade inicia-se na década de 70 e 

estende-se até a criação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) em 2003. Inicia-se com a 

implementação da primeira estação de tratamento de efluentes na década de 70 e seus 

processos e atividades correspondentes, que marca a preocupação da empresa em 

atender à legislação pertinente.  

 Posteriormente, foi criado em uma planta da empresa o GAMA (Grupo de Apoio ao 

Meio Ambiente) para desenvolver iniciativas de mudanças nos processos produtivos 

para melhoria do desempenho ambiental (entrevistado sustentabilidade). Algumas 

poucas iniciativas foram identificadas nos documentos e relatos analisados que tratam 

deste período, entre elas o projeto Gaia que prevê o recolhimento das embalagens de 

produtos vendidos diretamente pela empresa (em funcionamento até hoje somente em 
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algumas regiões) e o projeto ozônio cujo objetivo era capacitar técnicos a recolher e 

reciclar gases refrigerantes de freezers, geladeiras e condicionadores de ar. 

  Posteriormente, em decorrência das exigências dos mercados atendidos 

(Europeu), a empresa iniciou o processo de criação e certificação do seu Sistema de 

Gestão da Qualidade (década de 90), Meio Ambiente (ISO 14001) e Saúde e Segurança 

(OHSAS 18001), no início dos anos 2000. Nas palavras do entrevistado da área de 

sustentabilidade: 

  
Mas o ponto fundamental eu acho dessa mudança [da intensificação do 
tratamento dos aspectos da sustentabilidade] foi a questão da exportação ... de 
produtos para a Europa que começava a discutir como requisitos básicos .... 
primeiro veio a onda da gestão da qualidade com a implantação da ISO 9001 
como um requisito exigido ... para exportar produtos daqui para lá. Aí depois 
surgiu a onda da 14001 ... [a empresa entendeu:] precisamos da certificação 
ambiental, não era tão intenso quanto a 9000, mas acreditamos que era uma 
tendência forte ... vamos buscar a certificação porque vale à pena e veio para 
ficar. 

 
 Em paralelo e de forma desconectada, teve-se também a criação das primeiras 

ações relacionadas à questão social da sustentabilidade. A primeira com a criação do 

código de ética da empresa alinhado à matriz americana com o objetivo de direcionar as 

ações diárias aos valores organizacionais, que por sua vez estão alinhados às questões 

da sustentabilidade. Assim, pode-se dizer que um efeito colateral dessa ação seria a 

internalização dos valores da sustentabilidade. Uma segunda ação diz respeito à criação 

do Instituto Social como mecanismo de ação social da empresa por meio do apoio e 

auxílio a micro empreendimentos de propriedade de mulheres de baixa renda. 

 Enfim, este primeiro período foi marcado por ações pontuais e desintegradas com 

foco ambiental no atendimento à legislação e exigências mercadológicas e restritas às 

operações da empresa, sobretudo em sua unidade exportadora. 

 Estágio 2 

 O segundo estágio evolutivo identificado iniciou-se com a criação do Sistema 

Integrado de Gestão da Empresa em 2003 e terminou em 2009/10 com a criação de 

estruturas e metas em nível corporativo. Várias competências foram desenvolvidas 

neste período. Primeiramente, em termos de competências de processo, teve-se a 

criação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) em todas as unidades produtivas, 

depósitos e centros de distribuição da empresa (entrevistado sustentabilidade). Pode-se 

dizer então, que esta ação marca a garantia do atendimento dos requisitos legais e 

mercadológicos da empresa, o qual foi sendo ampliado de acordo com as modificações 
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nestes elementos. Por exemplo, em 2007 o SIG passou a incluir o sistema HSPM 

(hazardous substances process management) 80000 relacionado à gestão de substâncias 

restritas da diretiva europeia que trata do assunto, necessária à exportação para a União 

Europeia. 

 Como decorrência dessa modificação processual, a empresa cria as primeiras 

estruturas operacionais para tratar especificamente desses assuntos. Assim, surgiu a 

Coordenação Ambiental em cada planta, em 2003, com o propósito de gerenciar a 

certificação e a manutenção dos processos de certificação individuais e do SIG de sua 

unidade e promover ações de melhoria contínua (entrevistado sustentabilidade). Em 

seguida foi criada, na maior unidade de negócios da empresa, a Gerência de 

Sustentabilidade, EHS e Regulamentações de produto com o objetivo de integrar os 

assuntos de SSMA de todas as atividades da empresa (operações e produtos) em nível da 

unidade. 

 Outra decorrência da implantação do SIG foi o desenvolvimento da competência de 

relacionamentos externos, sobretudo com fornecedores. Neste caso, teve-se a integração 

das questões de SSMA na gestão de fornecedores por meio da criação do código de 

conduta específico para todos os fornecedores ao qual estes aderem formalmente; e a 

criação do SIG - sistema que avaliação (incluindo auditorias) do desempenho dos 

fornecedores em relação à qualidade, segurança, saúde, meio ambiente e 

responsabilidade social - para os fornecedores de materiais diretos.  

 Por fim, ademais a essa integração operacional, identificaram-se algumas ações 

desintegradas no sentido de prover o direcionamento e entendimento estratégico não 

competitivo da sustentabilidade para a empresa. A primeira deriva de uma orientação 

global da empresa e foi a criação, em 2004, da visão de sustentabilidade e de quatro 

objetivos estratégicos qualitativos atrelados que delimitam o entendimento e escopo do 

assunto dentro da empresa: “um futuro com equidade social, segurança, neutralidade 

em emissões de carbono, sem substâncias nocivas nem desperdícios ao longo do ciclo de 

vida dos produtos” (CASO C, 2008, p.21). Alinhadas à visão e aos objetivos, a empresa 

apresenta um conjunto de metas qualitativas ou genéricas de sustentabilidade para as 

diversas áreas da empresa. Por exemplo, para a área de sustentabilidade a meta 

proposta era “Produzir inventário de emissões de gases de efeito estufa”, enquanto para 

Suprimentos “Ampliar o número de fornecedores auditados por meio da Auditoria de 

Avaliação de Fornecedores”  (CASO C, 2008). Com isto, o seu alcance foi integrado 
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somente de forma parcial ao sistema de remuneração variável - somente as metas de 

EHS das plantas que eram mensuradas há mais tempo (entrevistado inovação). 

 Enfim, apesar de apresentar desenvolvimentos em todas as competências da 

gestão da sustentabilidade, verificou-se neste estágio a continuidade do foco 

operacional, embora mais integrado, com ênfase na criação e formalização de processos 

e estruturas operacionais. 

 Estágio 3 

 Este estágio é o estágio atual que se iniciou por volta de 2009 com a criação de 

estruturas em nível estratégico e compreende a intensificação do desenvolvimento de 

três competências de gestão: 

 Organização: neste estágio criaram-se estruturas para tratamento do assunto em 

nível estratégico e também de forma transversal (corporativa) na empresa como um 

todo. Em outras palavras, a integração vertical e horizontal da sustentabilidade. No 

primeiro caso, cria-se o Comitê de Sustentabilidade realizado trimestralmente com a 

participação de alguns diretores e do Gerente Geral de Sustentabilidade com o 

objetivo de definir os aspectos estratégicos da sustentabilidade e avaliar a evolução 

dos resultados (CASO C, 2011, 2012b, entrevistado sustentabilidade). No segundo, 

tem-se a ampliação das atividades da Gerência Geral de Sustentabilidade, com a 

criação de estruturas específicas para o tratamento transversal em interação com 

todas as áreas da empresa das questões de gestão da sustentabilidade, de EHS e de 

Regulações de Produtos (entrevistado sustentabilidade). E também a criação de 

multiplicadores de sustentabilidade em cada área organizacional (responsáveis pelo 

assunto em sua área) e times multifuncionais de projetos que desenvolvem projetos 

transversais com metas, escopo e orçamento definidos e alinhados às metas 

corporativas de sustentabilidade; 

 Gestão Estratégica: tem-se a redefinição dos objetivos estratégicos anteriores e a 

intensificação do alinhamento estratégico por meio da  criação de metas globais e 

para todas as áreas para um horizonte de 5 anos, e da inclusão de seu alcance na 

remuneração variável dos líderes dos projetos a elas atrelados. 

 Relacionamentos externos: neste aspecto verifica-se a intensificação do 

entendimento dos relacionamentos como forma de minimizar riscos e melhorar a 

imagem e reputação da empresa já vista no estágio anterior. Neste sentido, a 

empresa amplia o seu sistema de avaliação para todos os seus fornecedores e cria 
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ação de engajamento com a premiação dos casos de sucesso relacionados à 

sustentabilidade. De forma mais ampla, cria um processo de consulta às partes 

interessadas a fim de entender suas preocupações e direcionar as suas ações neste 

sentido e inicia a divulgação das ações e resultados de sustentabilidade por meio de 

Relatórios alinhados ao GRI auditados externamente. 

 Enfim, pode-se dizer que este estágio é caracterizado pelo início do entendimento 

estratégico do assunto na empresa e também pela ampliação do escopo para além das 

fronteiras organizacionais. 

 Por fim, a Figura 42 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 

 
 

Figura 42 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Sustentabilidade do 
Caso C 
 

 

7.2.2 Gestão da sustentabilidade: análise comparativa dos casos  
 

 

 Apesar de os estágios terem sido agrupados no Quadro 34 na ordem sequencial em 

que apareceram nas empresas, suas lógicas e períodos são distintos. Por isso, a análise 

para a identificação de padrões foi realizada de forma global, observando-se 

comparativamente todos os estágios entre si. Nesta linha, primeiramente, realizou-se 

uma análise em nível de sistema de gestão da sustentabilidade para identificar o seu 
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foco de ação e sua evolução ao longo do tempo e, posteriormente, em nível de 

competência individual para identificar os padrões específicos a cada estágio.  

 

Quadro 34 – Comparativo dos estágios e características da evolução da gestão da 

sustentabilidade dos casos

 

 

CASO A CASO B CASO C

Gestão Estratégica - - -

Processos Internos
Primeiros processos  para atendimento à legislação 

ambiental; programa de voluntariado

Processos formalizados e padronizados relacionados à SSMA na maior 

parte das plantas (ISO 14001)

Pontuais relacionados ao tratamento da poluição; início 

das certificações ISO 14001; OHSAS; Qualidade

Organização

Criação de estruturas específicas e separadas para 

atendimento das várias legislações (emissões 

atmosféricas, efluentes aquáticos, saúde e segurança, 

conservação de energia; geração de resíduos); estruturas 

sociais (fundação)

Estruturas operacionais ligadas à SSMA (atendimento à legislação das 

operações ) ligadas à área corporativa de qualidade

Grupo de melhoria voluntário; Instituto Consulado da 

Mulher 

Relacionamentos 

Externos 
- - -

Gestão Estratégica
Política ambiental aprovada pela diretoria (prevenção da 

poluição); Política de Saúde e Segurança Ocupacional

valores organizacionais, código de conduta, o compromisso público 

da alta administração, políticas (responsabilidade social e política 

integrada de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança – 

prevenção)

Visão de sustentabilidade e quatro objetivos estratégicos 

qualitativos; metas qualitativas de sustentabilidade para 

as diversas áreas da empresa alinhadas ao escopo da 

visão

Processos Internos

Continuidade anterior; Programa de Prevenção da Poluição 

(3P)  (ecoeficiência); Programa de Saúde e Segurança 

Ocupacional; Programa de Gerenciamento de Recursos 

Energéticos

Sistema integrado de gestão (SSMA e Qualidade); projetos de melhoria 

(ecoeficiência), diálogos de segurança, auditorias; ações de melhoria 

(água, energia e acidentes de trabalho e da geração de efluentes 

líquidos e resíduos sólidos, líquidos e aquosos)

Sistema integrado de gestão (SSMA e Qualidade) todas 

unidades; projetos de melhoria (ecoeficiência)

Organização Continuidade do anterior

Área de coordenação do sistema de SSMA em cada planta produtiva; 

área corporativa com foco transversal específica para tratar assuntos 

de SSMA

Coordenação Ambiental em cada planta (gestão 

certificação); Gerência de Sustentabilidade, EHS e 

Regulamentações de produto para integrar SSMA 

transversalmente na unidade (na maior unidade da 

empresa)

Relacionamentos 

Externos 
- Relatório de sustentabilidade e compromissos voluntários

Integração das questões de SSMA na gestão de 

fornecedores  (código de conduta e sistema de avaliação 

e auditoria) 

Gestão Estratégica

Continuidade do anterior; Política de eliminação das 

substâncias que afetam a camada de ozônio (lei);  Política 

de Conduta nos Negócios; Política Global de Energia (lei); 

algumas metas relacionadas aos aspectos legislados nos 

processos produtivos: emissões atmosféricas voláteis; 

geração de resíduos; eficiência energética; CFC

Visão futuro inovação sustentável; política, pilares e macro-objetivos 

da visão 2020

Redefinição dos objetivos estratégicos; metas globais e 

para todas as áreas para um horizonte de 5 anos; 

inclusão de seu alcance na remuneração variável dos 

líderes dos projetos a elas atrelados

Processos Internos

Continuidade do anterior; Padronizados e sistemáticos 

(Sistema de gestão ambiental (certificações ISO 14001 

unidades exportadoras); Plano Global de Saúde e 

Segurança Ocupacional); Programa de Redução de 

Emissões Atmosféricas; Programa 3P Plus; Programa de 

Redução da Geração de Resíduos; Programa de Redução de 

Doenças e Acidentes Ocupacionais;

Processos em nível corporativo para garantir a gestão transversal da 

sustentabilidade e integrada interna e externamente; programa de 

multiplicadores internos; criação de pipeline específico para a 

unidade de renováveis

Continuidade do anterior; integração do DfE no processo 

de desenvolvimento de produtos

Organização

Continuidade do anterior; Comitê de SSMA (olhar 

sistêmico da empresa); Departamento Corporativo de EHS 

e nas plantas

Diretoria de Desenvolvimento Sustentável; Vice-Presidência de 

Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável (renomeação); 

integração das discussões e definições estratégicas relacionadas à 

sustentabilidade em nível de Diretoria e de Conselho de 

Administração juntamente com os demais aspectos organizacionais; 

multiplicadores da sustentabilidade; Diretoria de Competitividade e 

SSMA; Comitê de Gestão da Imagem e Reputação; criação da unidade 

de renováveis

Comitê de Sustentabilidade; ampliação das atividades da 

Gerência Geral de Sustentabilidade, com a criação de 

estruturas específicas para o tratamento transversal em 

interação com todas as áreas da empresa das questões 

de gestão da sustentabilidade, de EHS e de Regulações de 

Produtos; multiplicadores de sustentabilidade; times 

multifuncionais de projetos  ligados às metas 

sustentabilidade

Relacionamentos 

Externos 

Primeiro relatório ambiental como anexo do relatório da 

administração

Duas abordagens: minimização de riscos e melhoria da reputação 

(consulta partes interessadas; código de conduta e avaliação dos 

requisitos de SSMA para grupos de fornecedores de maior risco; 

relatórios de sustentabilidade no modelo GRI com avaliação externa; 

investimentos sociais); geração de oportunidades (ações para 

valorização da cadeia do plástico junto a entidades civis)

Minimização de riscos/ reputação (amplia o seu sistema 

de avaliação para todos os seus fornecedores; premiação 

fornecedores com casos de sucesso relacionados à 

sustentabilidade; consulta às partes interessadas; 

Relatórios GRI verificado externamente)

Gestão Estratégica

Continuidade anteriores; Política de Gerenciamento do 

Ciclo de Vida; Política de Gerenciamento das Emissões de 

Gases de Efeito Estufa; novas metas (projetos 3P, gases 

estufa; acidentes e doenças) 

Processos Internos

Continuidade da formalização e padronização da gestão 

ambiental (certificações); integração no processo de 

desenvolvimento de produtos; programa corporativo de 

gestão de resíduos ; inventário de gases de efeito estufa

Organização Continuidade do anterior

Relacionamentos 

Externos 
Relatório SSMA

Gestão Estratégica

Continuidade anteriores; Princípios estratégicos, 

prioridades estratégicas e metas de longo prazo de 

sustentabilidade; catálogo e definição de produto com 

atributo ambiental

Processos Internos
Continuidade do anterior; ampliação escopo 3P para além 

da manufatura e temas da sustentabilidade

Organização

Centro de excelência em sustentabilidade composto por 

duas vice-presidências  (EHS e sustentabilidade nas 

operações e sustentabilidade no desenvolvimento e 

comercialização de produtos)

Relacionamentos 

Externos 

Melhoria reputação/ riscos (padrões e metas de avaliação 

SSMA dos fornecedores; consulta às partes interessadas;  

Relatório GRI autodeclarado) e engajamento 

externo/oportunidades (algumas parcerias 

desenvolvimento de tecnologias e produtos); 

compromissos voluntários
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 Uma análise em um nível de abstração mais elevado demonstrou que é possível 

classificar os vários estágios percorridos pelas empresas em três grandes grupos de 

acordo com o foco ou postura da empresa em relação à sustentabilidade e à sua gestão: 

reativa, preventiva (proativa) e estratégica. Cada qual apresenta também um conjunto 

de competências, identificado por meio da análise comparativa de sua existência entre 

os casos (Quadro 35), que é discutido na sequência em conjunto com cada estágio.  
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Quadro 35 – Análise comparativa dos estágios evolutivos da gestão da sustentabilidade e 

características dos casos 

 
  Legenda: S – Sim 

 

 Reativo 

 Em primeiro lugar, verificou-se que todas as empresas estudadas iniciaram sua 

caminhada de construção da gestão da sustentabilidade com uma postura reativa, tendo 

como foco o atendimento às legislações e regulações aplicáveis aos seus negócios, 

A B C

Foco Atendimento à legislação e regulações S S S

Abrangência Processos produtivos S S S

Pontuais e informais relacionados ao tratamento da poluição (aquática, terrestre e 

atmosférica) e Saúde e Segurança
S S S

Início da sua padronização e formalização pelos Sistemas de Gestão Ambiental e 

Saúde e Segurança separados
- S S

Estruturas operacionais para gestão das questões ambientais e saúde e segurança S S S

Estruturas específicas para tratar questões sociais S S S

Relacionamentos 

Externos
Investimentos nas comunidades S S S

Foco Atendimento à legislação e ecoeficiência S S S

Processos produtivos S S S

Outros processos organizacionais / áreas S - S

Sistema Integrado de Gestão (atendimento legislação) S S S

Programas/projetos melhoria (ecoeficiência) S S S

Estruturas corporativas de nível estratégico - - -

Estruturas corporativas de nível operacional S S S

Estruturas estratégicas integradas - - -

Estruturas estratégicas não integradas S S S

Visão e objetivos estratégicos de sustentabilidade - - S

Políticas de sustentabilidade (ambiental) S S -

Políticas de sustentabilidade (social) S S -

Códigos de conduta / ética S S S

Metas quantitativas S - S

Remuneração variável - - S

Divulgação do desempenho ambiental / sustentabilidade S S S

Compromissos externos S S S

Consulta às partes interessadas - - S

Avaliação / conduta de fornecedores - - S

Foco Obtenção de vantagem competitiva S S -

Abrangência Toda empresa e entes externos S S -

Ampliação programas e projetos de ecoeficiência para as demais áreas 

organizacionais
S S -

Processos gestão transversal para integração interna e externa S S -

Organização Estruturas corporativas de nível estratégico S S -

Visão de futuro relacionada à sustentabilidade - S -

Estratégia, princípios, pilares de sustentabilidade (longo prazo) S S -

Prioridades e ações de sustentabilidade S S -

Metas quantitativas S S -

Metas desdobradas / alinhadas às áreas organizacionais S S -

Consulta às partes interessadas S S -

Website específico de sustentabilidade S S

Avaliação / conduta de fornecedores (SSMA) S S -

Parcerias com clientes - S -

Parcerias com organizações da sociedade civil - S -

Parcerias com institutos de pesquisa e academia para desenvolvimento de novos 

produtos, processos e tecnologias ligados à sustentabilidade
S S -
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Organização

Gestão estratégica
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sobretudo ambientais e de saúde e segurança com foco em seus processos produtivos. 

Fato este retratado pelos estágios 1 de cada caso apresentados no Quadro 35. 

 Neste contexto, as competências que começaram a ser desenvolvidas foram 

somente as relacionadas a processos, organização e relacionamentos externos. Em 

termos de processos, verificou-se em todas as empresas a criação de atividades pontuais 

e não formalizadas e o uso de tecnologias de tratamento da poluição para controle dos 

níveis de poluição atmosférica, aquática ou terrestre, bem como de saúde e segurança. 

Na sequência as empresas iniciaram a padronização e formalização dessas atividades 

para garantir o contínuo atendimento às legislações e regulações por meio da criação 

dos Sistemas de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança de forma separada. Neste 

ponto, verifica-se uma divergência do Caso A cuja formalização ocorre mais tardiamente 

explicada pelo fato da diferença temporal entre os casos. Isso porque este estágio do 

Caso A ocorreu nas décadas de 60 e 70 quando a temática dos sistemas de gestão ainda 

era pouco conhecida, diferentemente dos outros dois casos que passaram por este 

estágio a partir da década de 90 durante a emergência e intensificação do assunto. 

 Paralelamente ao desenvolvimento dos processos foi necessária a criação de 

estruturas para sua operação e gestão. Neste sentido, todas empresas criaram, em maior 

ou menor número, estruturas específicas e separadas em nível operacional para tratar 

desses assuntos junto aos seus processos produtivos. Embora as estruturas em si 

variem, enquanto no Caso A foram criadas várias estruturas separadas (segurança; água 

e engenharia sanitária; engenharia e controle ambiental; energia), no Caso C esse 

tratamento foi de responsabilidade de um grupo multidisciplinar, todas apresentam o 

mesmo intuito de tratamento inicial destes assuntos. 

 Por fim, cabe salientar que neste estágio as atividades restringem seu foco aos 

processos produtivos da empresa, sobretudo, àqueles afetados de alguma forma pelas 

legislações e regulações. E que a competência de relacionamentos externos também 

inicia seu desenvolvimento por meio da criação das fundações das empresas que 

gerenciam os projetos sociais da empresa. 

 Preventivo 

Posteriormente à esta fase inicial de foco exclusivo em atendimento à legislação, 

todas as empresas estudadas mudaram sua postura e abordagem gerencial de 

remediação e tratamento da poluição para sua prevenção buscando a eliminação de suas 

causas. Isso porque houve o entendimento de que tal atitude as beneficiaria duplamente: 
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melhoraria seu desempenho ambiental e ao mesmo tempo reduziria seus custos. Nas 

palavras do criador da abordagem na empresa A (e também um dos grandes 

responsáveis pela disseminação desse novo entendimento no mundo todo):  “a poluição 

é ... matéria-prima desperdiçada. Ao reduzir a quantidade de poluição podemos 

economizar tanto no controle da poluição quanto na utilização de matérias-primas. É 

uma situação ganha-ganha” (material institucional Caso A). Entendimento este que 

posteriormente passou a ser conhecido por ecoeficiência. 

Importante salientar que o foco anterior de atendimento à legislação continua 

neste estágio e em paralelo com a busca da ecoeficiência. Tal entendimento é 

corroborado pelos processos implementados pelas empresas durante este período, onde 

se vê, por um lado, a continuidade da formalização do sistemas de gestão ambiental e de 

saúde e segurança para garantir o atendimento à legislação, e, por outro, um conjunto de 

programas ou projetos com foco na melhoria da ecoeficiência. 

Esta fase está representada nos estágios 2 a 4 do Caso A, 2 do Caso B e 2 e 3 do 

Caso C. Essa diferença de ritmo de evolução deste estágio parece ser decorrente de dois 

elementos. Em primeiro lugar, comparando-se o Caso A com os demais, tem-se uma 

diferença temporal significativa, enquanto este inicia o novo posicionamento em 1975, 

os demais somente nos anos 2000. Ademais, a precocidade da adoção do conceito pelo 

Caso A, que foi um dos lançadores e pioneiros do tema no mundo, também pode explicar 

tal diferença. 

Independentemente deste fator, é possível verificar que neste período, em todos os 

casos, teve-se a continuidade do desenvolvimento das competências de processos e 

organização e o surgimento das competências de gestão estratégia da sustentabilidade e 

de relacionamentos externos. Em relação à cada uma destas competências, os padrões e 

conclusões identificados foram os seguintes: 

 Processos internos 

 Com relação à integração das questões de sustentabilidade nos processos 

organizacionais, algumas considerações podem ser tecidas. Em primeiro lugar, verificou-

se em todos os casos o desenvolvimento de duas vertentes processuais: continuidade da 

formalização dos processos de atendimento à legislação por meio da criação e 

certificação de sistemas integrados de gestão de meio ambiente, saúde e segurança que 

abrangem todas as suas unidades; e a criação de programas ou projetos isolados de 

ecoeficiência para a melhoria do desempenho ambiental. No segundo caso, tem-se o 
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Caso A como o único com um Programa estruturado de melhorias, enquanto os demais 

apresentam projetos de forma mais isolada. 

 Outro aspecto identificado é um ponto de convergência entre todos os casos 

quanto ao seu foco nos processos produtivos e de divergência quanto à expansão para as 

outras áreas da empresa. Neste último, identificou-se em dois casos a expansão para 

outras áreas da empresa como o processo de desenvolvimento de novos produtos, no 

Caso A, e várias outras áreas no Caso C, porém de forma diferente. Enquanto no primeiro 

tem-se a integração completamente formalizada por meio de um procedimento padrão, 

no C a integração ocorre informalmente por meio de ações pontuais desenvolvidas em 

cada área, por exemplo: elaboração do relatório de sustentabilidade ou realização de 

workshop com revendas. 

 Organização 

 Neste período, identificou-se em todos os casos a criação de estruturas 

corporativas e estratégicas, embora com alguma divergência. Existe um padrão de 

criação de estruturas corporativas com o objetivo de coordenar e integrar as ações de 

sustentabilidade na empresa como um todo tendo, portanto, a visão e entendimento de 

toda a organização. Todas elas em nível intermediário ou operacional. 

 Quanto às estruturas estratégicas entendidas como o mais alto nível de decisão 

sobre as questões de sustentabilidade na empresa, verifica-se um padrão de existência 

de comitês específicos periódicos. Tais comitês são formados pelos representantes dos 

mais altos cargos da área de sustentabilidade da empresa, vários diretores ou vice-

presidentes e o líder máximo. Eles são considerados desintegrados, pois tratam 

especificamente do assunto de sustentabilidade, não estão inseridos nas estruturas 

normais da empresa. 

 Gestão estratégica da sustentabilidade 

 Com relação ao desenvolvimento da competência de gestão estratégica da 

sustentabilidade, verifica-se em todos os casos a preocupação em prover o 

entendimento e direcionamento da alta administração com relação ao assunto, mas de 

forma desconectada ao planejamento estratégico da empresa. Neste sentido, todos 

apresentam direcionamentos e instrumentos qualitativos como políticas gerais e 

específicas e códigos de ética ou conduta específicos e separados da visão, missão e 

objetivos estratégicos organizacionais. Por outro lado, instrumentos quantitativos como 

metas e sua inclusão no sistema de remuneração variável foram identificados em 
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somente um caso. Assim, pode-se dizer que neste estágio a gestão estratégica ocupa-se 

em prover um direcionamento ainda incipiente da alta administração de forma 

qualitativa desconectados do direcionamento global do negócio. 

 Relacionamentos externos 

Em paralelo com o desenvolvimento das outras competências com foco interno, 

neste estágio surgiram também os primeiros aspectos do relacionamento das empresas 

com suas partes interessadas em todas as empresas estudadas. Tal desenvolvimento 

também está relacionado à lógica da prevenção, foco deste estágio, por ser uma forma de 

evitar ou minimizar riscos de impactos negativos ou melhoria da imagem e reputação da 

empresa. Neste sentido, existem duas atividades-padrão. A primeira é a divulgação do 

desempenho ambiental ou de sustentabilidade da empresa por meio de relatórios 

ambientais ou de sustentabilidade não padronizados entre as empresas. Enquanto os 

Casos B e C utilizam o padrão GRI B+ assegurado, o Caso A utiliza padrão próprio. A 

segunda, refere-se a compromissos voluntários como, por exemplo, a adesão ao Pacto 

Global da ONU. 

Por fim, é importante apontar dois aspectos específicos do Caso C na mesma linha 

de proteção, porém  mais abrangentes. O primeiro é a consulta das necessidades e da 

relevância dos aspectos da sustentabilidade pelas partes interessadas e o segundo a 

implementação de processos de avaliação de SSMA de fornecedores.  

 Estratégico 

 Neste estágio, verifica-se o entendimento da sustentabilidade e de sua gestão como 

uma fonte de vantagem competitiva para a empresa, de um modo geral ou em algum 

segmento ou nicho específico. Enquanto nos estágios anteriores não havia essa ligação 

estratégica da sustentabilidade, ou seja, a mesma era vista como algo desconectado da 

forma de competir da empresa, neste ela é, de alguma forma, integrada. Trata-se do 

entendimento mais recente identificado nas empresas estudadas cujos marcos iniciais 

datam de 2005 e 2008. Importante salientar também que somente os Casos A e B 

apresentam este direcionamento e encontram-se neste estágio. O Caso C, por sua vez, 

encontra-se no estágio de preventivo entendendo a sustentabilidade como algo isolado à 

sua estratégia competitiva.  

 Ademais, neste estágio tem-se como consequência do entendimento estratégico a 

ampliação da sustentabilidade para toda a organização e para o relacionamento com 

entes externos. 



335 
 

 
 

Em termos de competências relacionadas a este estágio, identificou-se uma maior 

ênfase naquelas com foco externo – gestão estratégica e relacionamentos externos – 

embora as demais também apresentem melhorias em suas bases construídas ao longo 

dos estágios anteriores. Os padrões identificados em cada competência foram os 

seguintes: 

 Processos internos 

 Quanto ao desenvolvimento dos processos, verificam-se dois elementos-padrão 

entre os Casos neste estágio (A e B). O primeiro é a continuidade das ações verificadas 

no estágio anterior e ampliação da abrangência dos projetos e programas de 

ecoeficiência para as demais área organizacionais. O segundo, tem-se a criação de 

processos de gestão em nível corporativo estratégico para garantir a integração 

transversal das questões de sustentabilidade em toda a empresa e também sua extensão 

e ligação com as partes interessadas externas (fornecedores, clientes, institutos de 

pesquisa, academia, organismos governamentais, organizações não governamentais, 

etc.). 

 Organização 

 Em termos de organização, neste estágio verificou-se como padrão o surgimento 

de estruturas corporativas de nível estratégico e de estruturas estratégicas. Neste caso, 

em ambas empresas são criadas estruturas em nível de diretoria subordinadas a Vice-

presidentes com objetivo de gerenciar a integração da sustentabilidade ao longo de toda 

organização de forma padronizada e no relacionamento externo com as partes 

interessadas; 

 Gestão estratégica da sustentabilidade 

 Neste estágio as competências de gestão estratégica foram mais desenvolvidas 

tendo em vista o foco estratégico da sustentabilidade. Neste sentido, verifica-se um 

padrão entre as duas empresas em torno de um conjunto de elementos: apresentam 

estratégia, princípios e pilares de sustentabilidade que apontam para o escopo do 

assunto (o resultado triplo) e longo prazo, a importância e a abordagem da empresa em 

relação ao assunto; principais prioridades de ação no médio prazo acompanhadas por 

metas quantitativas globais que são desdobradas para as áreas dentro dos sistemas 

tradicionais utilizados com as demais metas organizacionais. Em outras palavras, 

percebe-se aqui a clareza de direcionamento quanto ao assunto bem como a 
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preocupação de estabelecer ações e desdobrá-las nos níveis inferiores a fim de garantir 

o seu alcance. 

 Cabe salientar uma diferença entre as empresa que é integração da 

sustentabilidade na visão de longo prazo que no Caso B ocorre formalmente e de forma 

clara, enquanto que no Caso A não se identifica esse relacionamento direto. Essa 

diferença pode decorrer da maior relevância do assunto para a competitividade do Caso 

B que para o Caso A. Enquanto o primeiro busca posicionar-se como líder no assunto 

sendo esta a nova fronteira do setor, por isso sua ação precisa ser mais integrada e forte, 

o segundo busca usar a diferenciação para agregar valor em alguns segmentos, não de 

forma generalizada. 

 Relacionamentos externos 

 Os relacionamentos externos nesta fase se intensificam nos dois casos ampliando o 

seu papel de melhoria da imagem e reputação da empresa para também a busca e 

desenvolvimento de oportunidades. Em termos de melhoria da imagem e reputação, 

verifica-se o acréscimo da consulta às partes interessadas como um meio de priorizar os 

aspectos de sustentabilidade a serem tratados pela empresa e reportados em suas 

comunicações externas, sobretudo nos relatórios de sustentabilidade e website 

específico, assim como o estabelecimento de canais formais, customizados e periódicos 

de comunicação. Também foram criadas sistemáticas de avaliação da conduta de 

fornecedores em relação aos aspectos de meio ambiente, saúde e segurança, embora não 

para todos, somente para os que apresentam maiores riscos e a padronização da 

divulgação externa dos resultados de sustentabilidade por meio do modelo GRI, 

diferenciando-se somente o grau: enquanto no Caso B o escopo é intermediário e 

assegurado por auditoria externa, no A o escopo é mínimo e não avaliado externamente. 

 Já quanto à busca e desenvolvimento de oportunidades, verifica-se a existência em 

ambos casos mas com maior ênfase no B. Em comum, tem-se a criação de parcerias com 

institutos de pesquisa e academia para o desenvolvimento de novos produtos, processos 

e tecnologias ligados à sustentabilidade. O Caso B diferencia-se por desenvolver também 

parcerias com clientes e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de 

produtos e de processos conjuntos (como o desenvolvimento da proposta do setor para 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos). Essa diferença pode decorrer da maior 

relevância da sustentabilidade para a estratégia competitiva desta empresa que busca a 

valorização da cadeia do plástico como um meio de crescer, com isso a construção de 
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uma imagem relacionada às vantagens ambientais do plástico faz parte desse 

direcionamento assim como a parceria com clientes para melhorar e criar novas 

aplicações para o material.  

 Por fim, a Figura 43 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 

 

Figura 43 – Padrão evolutivo convergente de gestão da sustentabilidade identificado 
entre os casos e suas características 
 
 Conclusões sobre os estágios evolutivos 

 A partir dos resultados da análise comparativa dos casos é possível tecer algumas 

conclusões (Quadro 36) acerca das hipóteses ou premissas de evolução da gestão da 

sustentabilidade, e sua comparação com a teoria corrente apresentada no Capítulo 3. 

Dentre elas: 

 Verifica-se a existência de um padrão evolutivo entre os casos estudados que muda 

de acordo com o entendimento da empresa de como essas questões podem trazer 

benefícios: reativo, preventivo e estratégico: 

o No reativo, tem-se o foco em evitar custos e riscos relacionados ao não 

atendimento à legislação. Por isso, sua postura é reativa restringindo-se ao  

atendimento às legislações e regulações aplicáveis de forma não sistemática. 
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o No preventivo: a empresa evolui o entendimento de que é possível obter 

reduções de custos com a redução/ minimização dos impactos ambientais ou 

vantagens de mercado pela melhoria da imagem e reputação. Assim, passam a 

uma postura preventiva em que além de atender às legislações, busca 

promover mudanças para evitá-las e implementar medidas para melhoria 

ambiental reduzindo custos, assim como ações de melhoria da reputação.  

o No estratégico: a empresa volta-se para fora e tem o entendimento de que é 

possível obter vantagem competitiva com base no seu desempenho e nas 

questões de sustentabilidade.  

  Em termos de competências componentes destes estágios evolutivos, verifica-se 

que: 

o No estágio reativo as ações são pontuais e específicas restritas aos processos 

produtivos; 

o No estágio preventivo há a criação e o desenvolvimento de todas as 

competências de gestão da sustentabilidade: criação de um direcionamento 

estratégico para o assunto relacionado à atitude preventiva interna e externa 

(em relação às partes interessadas); padronização dos processos de 

atendimento à legislação e criação de estruturas para os programas de 

melhoria; criação de estruturas corporativas e estratégicas para direcionar o 

assunto e integrá-lo de forma transversal em todas as áreas da empresa; e 

criação de processos de relacionamento externo passivo (divulgação de 

relatórios e assinatura de compromissos voluntários) com suas partes 

interessadas para melhorar a sua imagem e reputação.  

o No estágio estratégico todas competências são aprimoradas tendo em vista o 

novo direcionamento da empresa: em termos de gestão estratégica, integra-se 

os aspectos da sustentabilidade nos artefatos estratégicos da empresa 

(estratégia, princípios, pilares e visão e missão) e aumenta-se o alinhamento 

estratégico com a definição de ações estratégicas e metas quantitativas e seu 

desdobramento para as áreas; as questões de sustentabilidade passam a ser 

integradas em outras áreas organizacionais, sobretudo no processo de 

desenvolvimento de produtos e tecnologias; e estruturas de alto escalão, 

como diretorias e vice-presidências, são criadas para supervisionar e 

direcionar a sua gestão de forma integrada horizontal e vertical 
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adicionalmente às estruturas estratégicas multifuncionais (comitês) criadas 

anteriormente; e organização aprimora a sua gestão da reputação com a 

consulta e estabelecimento de mecanismos de comunicação contínua com as 

partes interessadas, e cria ações de engajamento e parceria para aproveitar 

oportunidades. 

o As ações das competências mostraram-se bastante similares entre as 

empresas. 

 As competências desenvolvidas em cada estágio são cumulativas, ou seja, em cada 

fase é construída uma parte de cada competência que é alterada e melhorada ou 

mantida no estágio seguinte, e consequentemente os estágios;  

 Embora haja um padrão evolutivo entre os casos, a sua velocidade e o ritmo de 

desenvolvimento difere. 

 

Quadro 36 – Comparação entre as conclusões do estudo e a teoria corrente 
Conclusão Teoria 

Existência de um padrão evolutivo entre os casos 
estudados: reativo, preventivo e estratégico 

 Parcial. Não existe consenso na literatura 
sobre o assunto, para uma parte existe um 
único padrão linear (ZADEK, 2004b; DUNPHY 
et al., 2007; WILLARD, 2009; MAON et al., 
2010; ORMAZÁBAL, 2013; ORMAZABAL; 
SARRIEGI, 2014) para outra não (MIRVIS; 
GOOGINS, 2006; LEE; RHEE, 2007; JABBOUR, 
2010). A conclusão corrobora o primeiro 
grupo. 

 Parcial. Os estágios identificados estão 
alinhados ao padrão geral apresentado pela 
literatura do capítulo 3 – rejeição, integração 
operacional e integração estratégica, embora 
não apresente o primeiro rejeição e o último 
empresa sustentável 

Estágio reativo foca no atendimento à legislação e 
regulações de forma pontual e não sistematizada 
restritas aos processos produtivos 

 Concordância. Embora se tenha verificado que 
a responsabilidade por essas ações não esteja 
na área jurídica e de comunicação como 
salientado pela teoria 

Estágio preventivo foca no atendimento à 
legislação e na redução de custos (ecoeficiência) 
com o desenvolvimento das competências: 
alinhamento estratégico, padronização de 
processos de atendimento à legislação e 
estruturação de programas de melhoria, criação de 
estruturas transversais (em nível corporativo e 
estratégico) e processos de relacionamento 
externo 

 Parcial. Concordância quanto ao foco, porém 
discordância quanto às competências - teoria 
não aponta alinhamento estratégico e 
estruturas transversais, aponta para processos 
não padronizados e ainda pontuais 

Continua... 
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Continuação... 

Estágio estratégico foca na obtenção de  vantagem 
competitiva com o desenvolvimento das seguintes 
competências: estratégicas (integração nos 
artefatos estratégicos da empresa seu 
desdobramento formal); integração em todas / 
várias áreas da empresa sobretudo 
desenvolvimento de produtos; estruturas de alto 
escalão como diretorias e vice-presidências; e 
engajamento externo 

 Concordância. Embora o modelo teórico divida 
este estágio em três, a lógica geral e as 
competências estão alinhadas a eles 

As competências desenvolvidas em cada estágio 
são cumulativas, ou seja, em cada fase é construída 
uma parte de cada competência que é alterada e 
melhorada ou mantida no estágio seguinte, e 
consequentemente os estágios 

 Parcial. Alinhada ao grupo que entende que 
existe um caminho linear construído ao longo 
do tempo em que cada estágio constrói uma 
conjunto de competências 

 
Embora haja um padrão evolutivo nos casos, a sua 
velocidade e o ritmo de desenvolvimento difere 

 Parcial. A literatura não trata especificamente 
sobre isso, porém subentende-se que essa 
conclusão estaria alinhada ao grupo que 
defende que não existe um padrão evolutivo 
linear, ou seja, cada empresa tem seu caminho, 
e consequentemente, velocidade e ritmo 

 

 

7.3 Gestão da Inovação Sustentável 
 

 

 Seguindo a mesma lógica empregada nas análises anteriores, esta subseção 

apresenta os estágios evolutivos da gestão da inovação sustentável separados pelos seus 

grandes marcos evolutivos. Na sequência estes estágios são apresentados juntamente 

com as suas características principais. 

 

 

7.3.1 Estágios evolutivos individuais 
 

 

7.3.1.1 Caso A  
 

 

 A trajetória da gestão da inovação sustentável da empresa é relativamente curta e 

foi marcada por dois grandes eventos (Apêndice F): a integração do gerenciamento do 

ciclo de vida no processo de desenvolvimento e a criação do catálogo de produtos com 

atributos ambientais. Assim, os estágios identificados e suas características são 

discutidos na sequência e sumarizados na Figura 44 ao final. 
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 Estágio 1  

 O primeiro estágio evolutivo da gestão da inovação sustentável pode-se dizer que 

se estende desde o início da integração das questões de sustentabilidade na empresa até 

1998 quando a empresa formaliza a integração do assunto no processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Foi marcado pela integração e consideração 

pontual e esporádica das questões de SSMA nos projetos de produtos decorrentes do 

atendimento às legislações específicas e aos vários programas de melhoria do 

desempenho ambiental promovidos pela empresa dentro de seu sistema de gestão da 

sustentabilidade. Alguns casos que corroboram esse entendimento foram os 

lançamentos de novas versões de produtos para atendimento à legislação como a versão 

do inalador para tratamento da asma sem os CFCs (1998) para atender à legislação 

ambiental americana de 1992 que previa a sua eliminação completa em 2002 (U.S. 

ENVIRONMENAL PROTECTION AGENCY). 

 Estágio 2 

 O segundo estágio foi marcado pela integração formal das questões de 

sustentabilidade no processo de desenvolvimento de produtos por meio do 

gerenciamento do ciclo de vida do produto. O uso desse método objetivava “garantir que 

as questões ambientais, de saúde, segurança e regulatórias sejam integradas no projeto, 

manufatura, uso e descarte dos novos produtos” (CASO A, 2001, p.1, tradução nossa). Em 

outras palavras, a consideração proativa e sistemática dessas questões no projeto do 

produto para a redução de riscos em contrapartida ao posicionamento reativo e pontual 

do estágio anterior. Neste sentido, algumas competências de gestão da inovação 

sustentável são modificadas e/ou desenvolvidas neste estágio: 

 Gestão estratégica: em termos desta competência, verifica-se a formalização do 

direcionamento corporativo quanto ao tema pelo estabelecimento da Política de 

Gerenciamento do Ciclo de Vida da empresa (CASO A, 2001) e pelo Padrão 

Corporativo de Gerenciamento do Ciclo de Vida, ambos aprovados pelo Comitê de 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança; 

 Organização: ao integrar o LCM no processo de desenvolvimento de produtos houve 

a ampliação das equipes multifuncionais de desenvolvimento com a participação de 

especialistas da área de SSMA. Em outras palavras, o envolvimento que 

anteriormente era esporádico e pontual passou a ser sistemático e obrigatório em 

todas as etapas do processo; 
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 Processo: nesta competência é que houve a maior mudança ou desenvolvimento 

tendo em vista a obrigatoriedade de realização do LCM em todos os estágios do 

processo para todos os novos produtos da empresa antes de sua comercialização. 

Ademais, define claramente as tarefas e informações a serem levantadas pelo 

proponente e pela equipe de SSMA (entrevistado sustentabilidade), conforme 

demonstrado na subseção descritiva dos casos.  

 Estágio 3 

 Este é o estágio atual e é caracterizado pelo entendimento da sustentabilidade 

(inovação sustentável) sob a ótica estratégica de criação de vantagem competitiva para a 

empresa, e está complemente alinhado ao estágio 5 da gestão da sustentabilidade 

descrito anteriormente. Por isso, nessa parte descreve-se somente as alterações 

específicas em termos da gestão da inovação sustentável, tendo como pano de fundo as 

características do sistema de gestão da sustentabilidade explicadas anteriormente no 

estágio 5.  

 Em primeiro lugar, em termos de gestão estratégica, verifica-se a formalização da 

importância estratégica e do papel da inovação sustentável por meio de sua integração 

clara à estratégia e aos princípios de sustentabilidade como meio para o sucesso 

econômico da empresa, embora ela não esteja claramente integrada à visão e missão 

organizacional. De acordo com o princípio de proteção ambiental da empresa, ela visa 

prover soluções e produtos práticos e efetivos para enfrentar os desafios das operações 

da empresa e os dos seus clientes (CASO A, 2012a).  

 Para garantir o alinhamento, definiu claramente o conceito de produtos com 

atributos ambientais e um indicador específico para mensurar a sua participação nas 

vendas. No primeiro caso definiu ser aquele produto que atende a três requisitos ao 

mesmo tempo: não possuir risco adicional de saúde, segurança e meio ambiente que 

supere seu benefício de sustentabilidade; o atributo deve diferenciar-se de pelo menos 

30% dos produtos competidores e não pode simplesmente atender à legislação ou 

regulamentação do mercado; e conter um ou mais dos atributos de sustentabilidade 

ambiental definidos pela empresa - matéria-prima, manufatura, uso e disposição final/ 

resíduos. Nesta classificação fica clara a busca de certo grau de diferenciação de 

mercado com estes produtos, sobretudo pelo requisito dois. Quanto ao indicador, ele 

encontra-se em fase de teste para posteriormente ser transformado em meta específica 

como ocorre com os demais produtos novos lançados (entrevistado sustentabilidade). 
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 Já em termos desenvolvimento da inovação, algumas mudanças foram 

identificadas tanto no projeto de produto quanto de tecnologia adicionalmente ao já 

estabelecido no estágio anterior. Em primeiro lugar um catálogo específico das soluções 

com atributos ambientais classificadas conforme o conceito descrito anteriormente. 

Interessante salientar que uma análise do catálogo de produtos 2014 e dos discursos 

dos entrevistados demonstram a existência de produtos antigos que possuem benefícios 

ambientais não planejados em seu projeto (como a linha de filmes para janelas que 

reduz a incidência solar reduzindo o consumo de energia) e modificações planejadas nos 

produtos atuais (por exemplo a esponja feita com fibra de curauá). Ademais, verificou-se 

a ampliação da integração dos aspectos de sustentabilidade no desenvolvimento de 

tecnologias com a criação de dois tech fóruns com temas específicos da área de 

sustentabilidade – Product Stewardship e Green Chemestry.  

 Outra competência que começou a ser desenvolvida neste estágio foi a de 

relacionamentos externos. Tendo em vista o grau de novidade do tema e o nível de 

conhecimento interno, a empresa iniciou a criação de parcerias com entidades externas 

com o objetivo de desenvolvimento conjunto de soluções para mercados emergentes, 

novos para a empresa, como energia renovável, arquitetura sustentável e tratamento de 

água.  

 Algumas mudanças estruturais também foram implementadas. A principal foi a 

criação de uma vice-presidência específica para assessorar e supervisionar a integração 

no desenvolvimento de novos produtos, reforçando assim o posicionamento da empresa 

neste sentido. 

 Por fim, a Figura 44 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 



344 
 

 
 

 
Figura 44 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Inovação Sustentável do 
Caso A 
 

 

7.3.1.2 Caso B 
 

 

 Também no Caso B a trajetória da gestão da inovação sustentável (Apêndice I) é 

recente tendo sido identificados somente dois estágios, conforme discutido abaixo e 

demonstrado na Figura 45, cujo marco foi a criação do plástico verde. 

 Estágio 1 

 Este estágio estende-se até o lançamento do primeiro produto com atributos 

ambiental da empresa, o plástico verde em 2008. Nele, a integração dos aspectos da 

sustentabilidade no processo é pontual e está restrita ao atendimento às legislações e 

regulamentações mercadológicas aplicáveis a cada projeto individualmente. 

 Estágio 2 

 Este estágio está alinhado completamente ao estágio 3 da gestão da 

sustentabilidade e marca o posicionamento da inovação sustentável como elemento 

estratégico de alavancagem da vantagem competitiva e a estruturação do sistema para 

seu alcance. Por isso, nesta seção serão abordados somente os elementos específicos da 

gestão da inovação sustentável. Dentre estes se destacam: 

 Gestão estratégica: em termos de gestão estratégica, como já discutido 

anteriormente, a inovação sustentável encontra-se completamente integrada na 

visão de longo prazo e objetivos estratégicos; 
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 Desenvolvimento da inovação: neste caso, a integração dos aspectos da 

sustentabilidade ocorre de forma parcial tendo em vista a criação específica de um 

processo de desenvolvimento (pipeline) para os projetos de produtos e soluções com 

matérias-primas renováveis, e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas no 

pipeline da diretoria de inovação. Ademais, a integração nos pipelines das demais 

unidades ocorre por meio de atendimento à legislação ou regulamentações (como 

ocorria no estágio anterior) ou por direcionamentos advindos das avaliações de ciclo 

de vida realizadas pela Diretoria de Sustentabilidade. Outro aspecto que demonstra a 

desintegração é a mensuração da pegada de carbono somente de alguns produtos 

com maiores potenciais de melhoria. Um pequeno sinal de mudança para a 

integração é o projeto de indicadores de sustentabilidade para projetos de inovação 

com o objetivo de avaliar a sua contribuição para o alcance da visão 2020 da 

empresa. Porém, ainda encontra-se em fase piloto e num primeiro momento não 

seria utilizado como critério de tomada de decisão, somente de melhoria 

(entrevistado 2 inovação); 

 Relacionamentos externos: esta competência está bastante desenvolvida na área de 

inovação da empresa, não sendo diferente em termos de inovação sustentável dada a 

novidade dos conhecimentos envolvidos. Com isso, várias parcerias externas com 

institutos de pesquisa e universidades foram identificadas neste sentido; 

 Organização: em termos de estruturas, a única mudança identificada decorre da 

criação dos pipelines descritos acima com seus comitês específicos de portfólio e 

ideação. 

 Por fim, a Figura 45 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 
Figura 45 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Inovação Sustentável do 
Caso B 
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7.3.1.3 Caso C 
 

 

 Da mesma forma que os demais casos, neste também a trajetória da gestão da 

inovação sustentável (Apêndice L) é recente tendo sido identificados somente dois 

estágios conforme discutido a seguir e demonstrado na Figura 46, cujo marco principal 

foi a integração da ferramenta Design for Environment (DfE) no processo de 

desenvolvimento de novos produtos. 

 Estágio 1 

 O primeiro estágio é marcado pela consideração pontual e não sistemática das 

questões de sustentabilidade no desenvolvimento de produtos. A consideração ocorria 

em decorrência de atendimento às legislações específicas ou regulações ambientais 

como a ROHS europeia ou dos programas de etiquetagem Procel e Conpet do Inmetro ou 

de projetos de melhoria pontuais. 

 Estágio 2 

 Posteriormente, em 2010 quando a empresa moveu-se para o terceiro estágio da 

gestão da sustentabilidade visualizando esses aspectos de forma mais estratégica, como 

consequência apresentou alguns direcionamentos que promoveram mudanças no 

processo de desenvolvimento de produtos. As principais identificadas foram: 

 Gestão estratégica: em termos estratégicos cria algumas metas específicas para o 

portfólio de produtos da empresa relacionadas à eficiência energética e de consumo 

de água e uso de substâncias nocivas; 

 Desenvolvimento da inovação: passa a utilizar uma ferramenta de avaliação 

qualitativa dos impactos ambientais (DfE) em todos os estágios do ciclo de vida 

avaliando-os em relação aos seus antecessores. Atualmente, é aplicada somente na 

avaliação de alguns produtos de seu portfólio selecionados pelo seu potencial de 

oportunidades de melhoria (entrevistado sustentabilidade); 

 Organização: o único elemento neste sentido foi a designação de uma pessoa 

responsável pela aplicação do DfE na área de desenvolvimento de produtos de cada 

negócio da Vice-Presidência de Desenvolvimento de Produto (entrevistado 

sustentabilidade). 
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 Enfim, este estágio marca um avanço em relação ao anterior com o início da 

integração das questões da sustentabilidade de forma mais sistemática no processo de 

desenvolvimento de novos produtos para a melhoria da ecoeficiência e redução de 

riscos, embora com foco ainda restrito somente a alguns projetos. 

 Por fim, a Figura 46 apresenta o resumo dos estágios evolutivos da empresa e as 

características de suas competências. 

 

 

Figura 46 – Características dos estágios evolutivos da Gestão da Inovação Sustentável do 
Caso C 
 

 

7.3.2 Gestão da inovação sustentável: análise comparativa dos casos 
 

 

 Em termos de evolução da gestão da inovação sustentável, verifica-se que é um 

assunto muito recente em todas as empresas estudadas e ainda incipiente. Um caso 

apresenta histórico de 13 anos enquanto os demais de menos de 8 anos. Apesar disso, 

realizou-se a análise evolutiva e comparativa, com base nos dados apresentados no 

Quadro 37, da mesma forma que foi realizada com os demais: análise geral da postura 

para identificar padrões de estágios e posterior análise das competências individuais. 

Ademais, tendo em vista que a gestão da inovação sustentável, teoricamente, é 

influenciada pelo sistema de gestão da inovação e pelo sistema de gestão da 

sustentabilidade, também se identificou estes relacionamentos. 
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Quadro 37 – Comparativo dos estágios e características da evolução da gestão da 
inovação sustentável 

 

 
 A análise comparativa global em termos de postura ou foco da inovação 

sustentável entre os casos, apresentada no Quadro 38, possibilita a identificação de três 

estágios distintos percorridos pelas empresas. Estas fases foram denominadas da 

mesma forma que as da gestão da sustentabilidade - reativo, preventivo e estratégico – e 

suas características em termos de competências são discutidas na sequência. 

  

CASO A CASO B CASO C

Gestão Estratégica - - -

Desenvolvimento da 

inovação

Integração pontual das questões de SSMA para 

atendimento à legislação; modificações decorrentes 3P

Integração das questões de sustentabilidade é pontual 

restrita ao atendimento às legislações aplicáveis a cada 

projeto e clientes

Integração das questões de sustentabilidade é pontual 

restrita ao atendimento às legislações aplicáveis a cada 

projeto

Organização - - -

Empresa Inovadora - - -

Relacionamentos 

Externos 
-

Parceria específica com clientes para modificação de 

produtos
-

Gestão Estratégica
Política de Gerenciamento do Ciclo de Vida; Padrão 

Corporativo de Gerenciamento do Ciclo de Vida

Visão de futuro, objetivos e ações estratégicos ligados à 

inovação sustentável

Metas específicas para o portfólio de produtos da 

empresa relacionadas à eficiência energética e de 

consumo de água e uso de substâncias nocivas

Desenvolvimento da 

inovação

LCM (integração formal gerenciamento do ciclo de vida no 

processo de desenvolvimento de produto para prevenir 

riscos SSMA)

Pipeline  específico para o desenvolvimento de tecnologias 

tranversais no corporativo (projetos longo prazo) e unidade 

de renováveis (projetos curto/médio prazo); integração 

pontual nas demais unidades; mensuração da pegada de 

carbono de alguns produtos; projeto piloto de indicadores de 

sustentabilidade

Uso DfE em alguns projetos selecionados pelo seu 

potencial de melhoria da ecoeficiência ou redução de 

riscos de algumas linhas de produtos

Organização
Envolvimento sistemático e obrigatório da área de SSMA 

no processo de desenvolvimento

Criação dos comitês de portfólio e ideação dos pipelines 

criados (corporativo e renováveis)

Designação de responsável da estrutura de 

desenvolvimento de novos produtos pela aplicação do 

DfE

Empresa Inovadora - Várias parcerias com entidades de pesquisa -

Relacionamentos 

Externos 
- - -

Gestão Estratégica

Integração clara da inovação sustentável à estratégia e aos 

princípios de sustentabilidade como meio para o sucesso 

econômico da empresa, embora ela não esteja claramente 

integrada à visão e missão organizacional; conceito de 

produtos com atributos ambientais; indicador específico 

para mensurar a sua participação nas vendas

Desenvolvimento da 

inovação

Catálogo de soluções com atributos ambientais (antigos 

com benefícios ambientais e modificações atuais para 

obter vantagens);  Tech Forum Product Stewardship e 

Green Chemestry

Organização

Continuidade do anterior; vice-presidência específica para 

assessorar e supervisionar a integração da 

sustentabilidade no desenvolvimento de novos produtos

Empresa Inovadora -

Relacionamentos 

Externos 

Algumas parcerias para desenvolvimento conjunto de 

soluções para mercados emergentes novos para a empresa 

(energia renovável, arquitetura sustentável e tratamento 

de água)

E
st

ág
io

 1
E

st
ág

io
 2

 
E

st
ág

io
 3
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Quadro 38 – Análise comparativa dos estágios evolutivos da gestão da inovação 
sustentável e características dos casos 

 
Legenda: S – Sim 

 

 Reativo 

 Este estágio é o que apresenta maior consenso e foi identificado em todos os casos 

estudados correspondendo ao seu primeiro estágio. Caracterizou-se por uma postura 

reativa da integração da sustentabilidade no processo de inovação, que é realizada 

esporadicamente e em projetos pontuais de acordo com necessidades externas aos 

projetos, como atendimento à legislação ou regulação de mercado ou solicitação de 

cliente. Pode também decorrer de algum projeto de melhoria, como os do Programa 3P 

A B C

Atendimento à legislação e regulações aplicáveis S S S

Decorrente de projetos específicos de melhoria de origem interna ou cliente S S S

Abrangência Projetos individuais afetados (produtos novos e antigos) S S S

Desenvolvimento da 

Inovação
Integração das questões de SSMA de forma pontual e informal S S S

Relacionamentos 

Externos
Ocasionais conforme a necessidade apresentada pelo projeto - S -

Foco Redução de riscos ambientais e de saúde e segurança E/OU melhoria incremental S - S

Todos projetos de novos produtos S - -

Alguns projetos-chave - - S

Desenvolvimento da 

Inovação

Processo formalizado e padronizado de avaliação qualitativa e inclusão das questões de SSMA 

no processo de desenvolvimento de novos produtos existente
S - S

Envolvimento sistemático da área ambiental em todas as etapas do desenvolvimento de novos 

produtos
S - -

Designação de um responsável dentro da equipe de engenharia para realizar as avaliações 

necessárias
- - S

Política e Padrão Corporativo específico sobre a integração S - -

Metas de eficiência energética e consumo de água para o portfólio decorrente da legislação - - S

Foco Obtenção de vantagem competitiva S S -

Todos projetos de novos produtos, modificações de antigos e novos negócios S - -

Todos projetos do negócio de renováveis e pontuais nos demais negócios - S -

Catálogo de soluções ambientais S - -

Criação linha específica com atributos ambientais com selo e catálogo - S -

Criação de fóruns específicos dentro do desenvolvimento de tecnologias para discussão de 

assuntos sobre sustentabilidade
S - -

Criação da área de renováveis com um processo paralelo (igual aos demais) para o 

desenvolvimento de seus produtos
- S -

Desenvolvimento de tecnologias renováveis realizado separadamente pela  unidade 

corporativa
- S -

Estrutura corporativa de nível estratégico (vice-presidência) específica para supervisionar a 

integração da sustentabilidade no desenvolvimento de novos produtos
S - -

Criação da área de renováveis com seus comitês específicos - S -

Integração clara da inovação sustentável à estratégia, princípios, pilares de sustentabilidade 

(longo prazo) de sustentabilidade
S - -

Criação do conceito de produto com atributo ambiental S S -

Indicador para mensurar o percentual do faturamento decorrente desse tipo de produto S - -

Visão de futuro relacionada à inovação sustentável - S -

Objetivos e ações estratégicas ligadas à inovação sustentável S S -

Piloto de indicadores de sustentabilidade para mensurar adequação à visão estratégica - S -

Parcerias com institutos de pesquisa e academia para desenvolvimento de novas soluções para 

mercados emergentes e novos para a empresa (energia renovável, arquitetura sustentável e 

tratamento de água)

S - -

Parcerias com institutos de pesquisa e academia para desenvolvimento de novas tecnologias e 

produtos
- S -

P
re

v
en

ti
v

o

Estágio Competência Características desenvolvidas no estágio
Casos

R
ea

ti
v

o

Foco

Abrangência

Organização

Gestão Estratégica

Abrangência

Organização

Relacionamentos 

Externos

Desenvolvimento da 

Inovação

E
st

ra
té

gi
co

Gestão Estratégica
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do Caso A. De qualquer forma, a sua característica básica é a integração eventual em 

projetos individuais (novos produtos ou modificações nos atuais) e se assemelha ao 

estágio reativo da gestão da sustentabilidade. 

 Neste contexto, há pouco desenvolvimento em termos de competências. O 

processo de inovação normal não foi alterado e, assim, a integração da sustentabilidade 

era informal.  

 Preventivo 

 Este estágio foi identificado em dois casos e apresentou como foco a busca pela 

redução de riscos ambientais e de saúde e segurança e/ou a melhoria incremental do 

seu desempenho de forma sistematizada. Difere-se, portanto, do anterior por apresentar 

integração das questões de sustentabilidade no processo de inovação de forma 

preventiva buscando identificar riscos e oportunidades de melhoria de desempenho de 

SSMA já no projeto do produto, quando a ação de mudança é mais barata e eficaz. 

Verifica-se ser a mesma lógica do estágio preventivo da gestão da sustentabilidade: 

prevenção ao invés de remediação e está representado no estágio 2 dos Casos A e C. 

 Em relação às competências trabalhadas neste estágio, verifica-se que nos dois 

casos foram as mesmas e com os mesmos objetivos – desenvolvimento da inovação, 

organização e gestão estratégica, porém as formas de desenvolvimento foram diferentes. 

Em primeiro lugar, verifica-se em ambos os casos a formalização e padronização da 

integração das questões de sustentabilidade (SSMA) no processo de inovação existente 

por meio de avaliações qualitativas. Porém, no Caso A, esta se aplica a todos os projetos 

de novos produtos e para antigos priorizados, enquanto no Caso C, somente para alguns 

poucos projetos priorizados por uma avaliação prévia de oportunidade de redução de 

risco ou melhoria da ecoeficiência. 

 Adicionalmente, verifica-se a adaptação das estruturas de inovação para 

operacionalizar a integração discutida anteriormente. Neste sentido, verificou-se em 

ambos casos o envolvimento de especialistas no assunto para desenvolver atividades 

dentro do processo de inovação, embora com diferenças na forma devido à amplitude 

diferenciada de integração de cada empresa. 

 Por fim, no que tange a competência de gestão estratégica, também se verificou a 

preocupação de ambas empresas em prover o direcionamento em nível estratégico ao 

assunto. Porém, novamente de forma diferenciada. Enquanto no Caso A tal 

direcionamento traduziu-se pela criação de uma política e um padrão corporativos, no 
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Caso C ocorreu pela definição de meta específica relacionada a aspectos regulatórios que 

afetam as categorias de produtos.  

 Estratégico 

 Este estágio, como o anterior, foi identificado em dois casos (estágios 3 do Caso A e 

2 do B) e apresentou, em ambos, como foco a busca de vantagem competitiva ou 

diferenciação de mercado por meio da criação ou modificação de produtos com 

atributos ambientais ou valorização dos eventuais atributos identificados no mix 

corrente. A abrangência desse foco também foi diferente entre os casos. Enquanto no 

Caso A envolve todos os desenvolvimentos de novos produtos e revisões dos antigos, 

assim como novos negócios, englobando assim uma ampla gama de famílias de produtos, 

no Caso B apresentou maior maturidade no negócio de renováveis com início de 

integração nos demais negócios. 

 Em termos das características das competências identificadas neste estágio, 

novamente verifica-se uma concordância entre os casos quanto aos tipos desenvolvidos. 

Porém, as ações específicas e abrangências apresentaram variação de acordo com suas 

próprias estruturas de inovação. No desenvolvimento da inovação, identificou-se em 

comum a formalização da integração dos aspectos de sustentabilidade no 

desenvolvimento de tecnologias e a criação de um catálogo específico para apresentar as 

soluções com atributos ambientais ao mercado. O Caso B diferencia-se por apresentar 

uma estratégia diferente de integração da questão da sustentabilidade, que foi a criação 

de uma unidade específica e separada para tratar do assunto. Por isso, neste estágio ela 

formalizou um processo de inovação específico para esta área, mas padronizado com os 

das demais áreas. 

 Em termos de estruturas, verificam-se estratégias diferentes, porém com o mesmo 

objetivo de garantir o foco no desenvolvimento de produtos com atributos ambientais. 

Enquanto no Caso A, teve-se a criação de uma estrutura corporativa em nível estratégico 

(vice-presidência) com o foco exclusivo de direcionar, supervisionar e apoiar esse tipo 

de desenvolvimento, o Caso B optou pela criação de uma unidade separada focada nesta 

linha de produtos. 

Da mesma forma que ocorre com as demais competências, na gestão estratégica 

identifica-se consenso em termos conceituais, porém com formas diferentes de 

implementação. Primeiramente, ambas empresas proveem um direcionamento 

estratégico ao assunto integrando-a aos seus principais artefatos estratégicos, embora 
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no Caso B de forma mais incisiva tendo em vista a inovação sustentável estar integrada 

explicitamente à sua visão de futuro. Também se preocuparam em criar um conceito 

claro de produto com atributo ambiental e demonstrar ao mercado por meio de 

mensurações quantitativas e, no Caso de B, com certificações externas, buscando 

garantir a sua credibilidade e justificar o seu preço premium. Também se identificou 

preocupação, ainda incipiente, com a mensuração dos resultados da inovação 

sustentável por meio de projetos piloto, enquanto no Caso A o foco está no resultado de 

vendas destes produtos (resultados), no Caso B está focada na fase de ideia como uma 

avaliação de viabilidade (processo). 

Por fim, no que tange aos relacionamentos externos, em ambas empresas 

identificou-se a sua intensificação com o objetivo de desenvolver novos produtos, 

processos e tecnologias e até novos negócios.  

  

 Conclusões sobre os estágios evolutivos 

 A partir dos resultados da análise comparativa dos casos é possível tecer algumas 

conclusões acerca das hipóteses ou premissas de evolução da gestão da inovação 

sustentável. Em primeiro lugar, como pode ser observado no Quadro 38 e na descrição 

dos estágios, não se identifica um padrão ou caminho único de evolução nos três casos. 

Porém, é possível identificar dois caminhos, que embora distintos em sua trajetória 

intermediária, concordam em seus pontos iniciais (reativo) e finais (estratégico), como 

mostrado na Figura 47.  

 

Figura 47 – Padrão de estágios evolutivos da Gestão da Inovação Sustentável 
identificados nos casos 
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 Assim, é possível dizer que a gestão da inovação sustentável caracterizou-se por 

três estágios evolutivos - reativo, preventivo e estratégico, cujas características são 

sumarizadas na Figura 48. E que as empresas apresentaram duas possibilidades 

evolutivas a partir do mesmo ponto inicial: passar ou não pelo estágio preventivo. 

  

 

Figura 48 – Padrão evolutivo convergente de gestão da inovação sustentável identificado 
entre os casos e suas características 
 

 As principais conclusões que podem ser apontadas sobre essa evolução são:  

 Embora tenham sido identificados três estágios evolutivos nas empresas 

pesquisadas, diferentemente das demais dimensões, existem dois caminhos entre o 

estágio inicial e o mais avançado, conforme aponta a Figura 48, o que pode sinalizar 

um padrão não linear no caso da evolução dessa gestão. 

 No estágio reativo, tem-se melhorias incrementais e pontuais de produto e processos 

para atendimento à legislação, regulações ou melhorias de clientes e projetos 

internos. 

 No estágio preventivo, o foco muda formalmente para a redução de riscos de SSMA e 

melhoria da ecoeficiência, e todos os grupos de competências com foco interno são 

criados ou adaptados para o seu atendimento. Tem-se assim desde o direcionamento 

formal da alta administração sobre o assunto, passando pela formalização e 

padronização da integração das questões de sustentabilidade no processo de 
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desenvolvimento da inovação, e o consequente envolvimento formal de especialistas 

no assunto. 

 No estágio estratégico, a empresa busca utilizar a inovação sustentável como fonte 

de vantagem competitiva. Por isso, aprimora as competências definidas no estágio 

preventivo: integra a inovação sustentável às suas políticas e metas corporativas, 

estabelece diretrizes e conceitualiza esse tipo de inovação a fim de deixar claro ao 

cliente a sua diferenciação e justificar o valor adicional cobrado, e cria indicadores 

para mensurar o desempenho; operacionalmente promove melhoria no processo já 

estabelecido; cria estruturas corporativas para gerenciar este tipo de inovação e 

envolve parceiros externos no processo de desenvolvimento; 

 As competências desenvolvidas em cada estágio são cumulativas, ou seja, em cada 

fase é construída uma parte de cada competência que é alterada e melhorada ou 

mantida no estágio seguinte;   

 Embora haja um padrão evolutivo nos casos, a sua velocidade e o ritmo de 

desenvolvimento difere. 

 

 

7.3.3    Inter-relação entre a evolução da Gestão da Inovação Sustentável e da Gestão 
da Inovação e da Sustentabilidade 

 

 

Por fim, tendo em vista que a inovação sustentável seria decorrente da união da 

gestão da sustentabilidade com a gestão da inovação, em outras palavras, a evolução da 

gestão da inovação sustentável seria impactada pela coevolução dessas duas vertentes, 

buscou-se entender o relacionamento entre suas evoluções. A Figura 49 mostra tal 

relacionamento em cada caso destacando nas setas a direção e o conteúdo da relação ao 

longo do tempo. 

 A análise da Figura 49 revela algumas conclusões sobre o relacionamento entre 

essas três dimensões.  Em primeiro lugar, é possível identificar nos três casos estudados 

que existe relacionamento entre os estágios evolutivos da Gestão da Inovação 

Sustentável, da Gestão da Sustentabilidade e da Inovação. Porém, verificam-se dois 

sentidos ou caminhos desse relacionamento. 
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Figura 49 – Comparativo entre os estágios evolutivos das três dimensões analisadas e 
seus relacionamentos 
Legenda: GS – Gestão da Sustentabilidade  GI – Gestão da Inovação  GIS – Gestão da Inovação Sustentável 
 

 O primeiro, que ocorre nos estágios iniciais da gestão da inovação sustentável 

(reativo e preventivo) em todos os casos estudados, é dominado pela gestão da 

sustentabilidade. Isso significa que o nível evolutivo da gestão da inovação sustentável, 

sua abordagem e seu foco são direcionados pela nível evolutivo da gestão da 

sustentabilidade. Este relacionamento está demonstrado nas setas que partem da GS 

para a GIS em todos os casos na Figura 49. Neste caso, inicialmente a GIS apresenta um 

estágio reativo quando considera as questões da sustentabilidade de forma esporádica, 

não estruturada e motivada pelo atendimento à legislação e regulações, ou por 

modificações que visem a melhoria da ecoeficiência ou a redução de custos. Assim, pode-

se dizer que nesta fase as gestões da sustentabilidade e inovação estão completamente 

separadas e desintegradas. 

 O segundo caminho, casos A e B, é dominado pela gestão da inovação e marca a 

evolução para os níveis estratégicos de todas as dimensões analisadas e a sua completa 

integração. Em outras palavras, as evidências dos dois casos mostram que a integração 

entre as três dimensões ocorre somente quando a empresa identifica e operacionaliza, 

com sucesso, uma oportunidade de alavancagem da sua vantagem competitiva a partir 

da integração dos aspectos da sustentabilidade no processo de inovação. No Caso A, isso 

ocorreu por meio do aprendizado com o uso do LCM.  Esta ferramenta foi implementada 

como uma ação de prevenção de riscos pela área de Gestão da Sustentabilidade, mas se 

tornou, com o aprendizado pelo uso da área de Gestão da Inovação,  uma ferramenta útil 

para identificar os benefícios ambientais e de saúde e segurança dos produtos atuais e 

Caso A Caso B Caso C 
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em desenvolvimento. A partir deste uso, a área de Gestão da Inovação identificou uma 

grande quantidade de produtos que já possuíam benefícios ambientais gerando uma 

oportunidade de exploração estratégica desse diferencial. Com isso, criou-se o catálogo 

de produtos com apelo ambiental e estruturou-se regras e processos para a inclusão dos 

produtos no catálogo, sua divulgação e venda ao mercado. Somente podem ser 

considerados no catálogo aqueles produtos que apresentam um diferencial de 

desempenho ambiental superior a 20% ao da concorrência.  

 Da mesma forma, no Caso B, a integração estratégica ocorreu com a identificação 

de uma oportunidade pela área de Gestão da Inovação.  O seu marco foi o lançamento do 

plástico verde, que posteriormente gerou uma linha de produtos verdes para a empresa. 

Este plástico nasceu do processo de busca de matérias-primas mais competitivas a fim 

de reduzir os custos produtivos, foco estratégico da empresa naquele período. Neste 

sentido, um pesquisador, que possuía experiência prévia com etanol, buscou explorar a 

possibilidade de craquear o etanol, uma matéria-prima nacional de menor custo, para a 

produção do polietileno. A experimentação mostrou-se viável técnica e financeiramente, 

levando a empresa a investir nesta diferenciação para atender novos nichos de mercado. 

 Essa lógica também é corroborada pela postura do Caso C. Isso porque, como a 

empresa não visualiza uma diferenciação ou oportunidade de alavancagem de vantagem 

competitiva pela integração das questões da sustentabilidade, suas três dimensões 

permanecem desintegradas.  E o estágio evolutivo da gestão da inovação sustentável 

continua sendo o preventivo, no qual o objetivo é integrar aspectos da sustentabilidade 

no desenvolvimento de produtos como forma de minimizar custos e riscos. Neste caso, 

tal integração é pontual e realizada pelo uso do DfE em alguns produtos. 

 Assim, pode-se inferir que a evolução das três dimensões é pontual e com baixa 

integração até o momento em que a empresa (pela sua área de inovação) visualiza 

(intencionalmente ou não) uma oportunidade de alavancar sua vantagem competitiva a 

partir do desempenho de sustentabilidade de seus produtos, atuais ou novos. 

 Por fim, parece que o estágio da gestão da inovação não influencia nesta 

identificação de oportunidades e posterior integração das gestões. A análise da Figura 

49 mostra que não houve padrão de estágio da gestão da inovação nos casos estudados. 

Enquanto no Caso A, essa identificação ocorreu durante o estágio estratégico da gestão 

da inovação, no Caso B durante o estágio operacional. Já no Caso C, que se encontra no 

estágio estratégico, não houve tal identificação. 
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8 Conclusões 
 

 Esta seção apresenta as principais conclusões da pesquisa, suas contribuições ao 

estado da arte e também as limitações e possibilidades de trabalhos futuros a partir de 

seus resultados. 

 

 Conclusões relacionadas aos objetivos 

 Esta pesquisa objetivou propor um modelo de estágios evolutivos da gestão da 

inovação sustentável e suas principais características. Para tanto, empregou uma 

abordagem descritiva exploratória desenvolvida por meio de estudo longitudinal de três 

empresas industriais reconhecidas pelo seu histórico em inovação e/ou 

sustentabilidade. A sua originalidade reside no entendimento desta evolução e seu 

relacionamento com a evolução da gestão da inovação e da sustentabilidade da empresa. 

Isso porque os poucos estudos identificados na literatura relacionados à evolução da 

gestão da inovação sustentável tratam da evolução integração no processo de 

desenvolvimento somente e de forma isolada, sem considerar uma visão sistêmica das 

características das competências de gestão nem o seu relacionamento com a evolução da 

gestão da inovação e da sustentabilidade nas organizações.  

 Finda a pesquisa, as principais conclusões que podem ser apontadas relacionadas 

às três dimensões e ao seu relacionamento são as seguintes: 

 Quanto aos estágios evolutivos 

 Nas dimensões de gestão da inovação e de gestão da sustentabilidade foi possível 

identificar um padrão evolutivo convergente e sequencial de evolução entre as empresas 

estudadas, diferentemente da gestão da inovação sustentável em que dois caminhos 

foram identificados. No caso da gestão da inovação, identificou-se que as empresas 

passaram por dois grandes estágios definidos pelo papel da inovação em relação à 

estratégia competitiva organizacional: operacional - em que a inovação apoia 

informalmente a estratégia competitiva -, e estratégico - quando passa a ser 

alavancadora de vantagem competitiva. Enquanto no primeiro, praticamente inexiste 

desenvolvimento de competências de gestão com processos informais e esporádicos e  

estruturas incipientes, quando as empresas movem-se para o segundo iniciam sua 

evolução estruturando todo o sistema hard da inovação (gestão estratégica, estruturas e 

processos) e na, sequência, estruturam o sistema para a promoção do comportamento 
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inovador e criação do conhecimento (soft). Ademais, no primeiro estágio tem-se a 

predominância de inovações esporádicas e incrementais, já à medida que se evolui para 

o segundo aumenta a importância e a busca por inovações de maior radicalidade. 

Conclusões estas que são apoiadas pela literatura apresentada no capítulo dois 

aumentando, assim, a sua validade externa (EISENHARDT, 1989; EISENHARDT; 

GRAEBNER, 2007). 

 Quanto à gestão da sustentabilidade, verifica-se a existência de um padrão 

evolutivo entre os casos estudados que muda de acordo com o entendimento da 

empresa de como essas questões podem lhe trazer benefícios: reativo, preventivo e 

estratégico. No primeiro caso, a empresa limita-se ao atendimento à legislação e 

regulações de forma pontual e não sistematizada e restrita aos seus processos 

produtivos. Posteriormente, evolui para o entendimento de que é possível obter 

vantagens de custos com a redução/minimização dos impactos ambientais ou vantagens 

de mercado pela melhoria da imagem e reputação. Assim, passa para uma postura 

preventiva em que além de atender às legislações, busca promover mudanças nos 

processos e produtos para evitá-las e implementar medidas para melhoria ambiental 

reduzindo custos e riscos, assim como ações de melhoria da reputação. Para isso, 

desenvolve um conjunto de competências estratégicas, processuais, de estrutura e de 

relacionamentos externos.  

 Por fim, a empresa volta-se para fora e tem o entendimento de que é possível obter 

vantagem competitiva com base no seu desempenho nas questões de sustentabilidade. 

Neste contexto, reestrutura as competências do estágio anterior tornando-as mais 

estratégicas: integra a sustentabilidade nos artefatos estratégicos da empresa; cria ações 

de alinhamento estratégico com as operações; cria estruturas estratégicas e corporativas 

para integrar a sustentabilidade em todas as áreas organizacionais, sobretudo no 

processo de desenvolvimento de produtos e tecnologias, e, também, no relacionamento 

externo com suas partes interessadas para a busca e operacionalização de 

oportunidades conjuntas. 

 No que tange a gestão da inovação sustentável, três estágios foram identificados – 

reativo, preventivo e estratégico -, porém a sua evolução ocorreu por meio de dois 

caminhos nas empresas estudadas. No estágio reativo, similar à gestão da 

sustentabilidade, tem-se melhorias incrementais e pontuais de produto e processo para 

atendimento à legislação, regulações ou melhorias de clientes e projetos internos. No 
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preventivo, o foco muda formalmente para a redução de riscos de SSMA e melhoria da 

ecoeficiência e todos os grupos de competências com foco interno são criados ou 

adaptados para o seu atendimento: desde o direcionamento formal da alta 

administração sobre o assunto, passando pela formalização e padronização da 

integração das questões de sustentabilidade no processo de desenvolvimento da 

inovação, e o consequente envolvimento formal de especialistas no assunto. No estágio 

estratégico, a empresa busca utilizar a inovação sustentável como fonte de vantagem 

competitiva. Por isso, aprimora as competências definidas no estágio anterior: integra a 

inovação sustentável às suas políticas e metas corporativas, estabelece diretrizes e 

conceitualiza esse tipo de inovação a fim esclarecer ao cliente a sua diferenciação e 

justificar o valor adicional cobrado pelo produto, e cria indicadores para mensurar o 

desempenho; operacionalmente promove melhoria no processo estabelecido no estágio 

anterior; cria estruturas corporativas para gerenciar este tipo de inovação e envolve 

parceiros externos nos desenvolvimentos. 

 Quanto ao tipo de evolução entre estágios 

 Em termos do tipo de evolução entre os estágios das três dimensões, analisou-se a 

linearidade dessa mudança. Linearidade entendida como o movimento evolutivo de uma 

empresa passando por todos os estágios de forma sequencial.  Nos casos da gestão da 

inovação e da sustentabilidade, verificou-se uma evolução linear na qual todas as 

empresas passaram sequencialmente pelos estágios identificados. Porém, no caso da 

gestão da inovação sustentável, identificou-se um padrão não-linear tendo em vista a 

identificação de dois caminhos evolutivos distintos entre as empresas pesquisadas 

diferenciado pela passagem ou não pelo estágio intermediário da gestão da inovação 

sustentável (preventivo). Tal resultado pode sinalizar a não linearidade evolutiva 

também proclamada por uma vertente teórica da evolução da gestão da 

sustentabilidade. Porém, tendo em vista estes autores não terem como foco a gestão da 

inovação sustentável, se fazem necessárias novas investigações a fim de aumentar a 

validade dessa conclusão. 

 Outro aspecto relacionado ao tipo de evolução, é o seu ritmo de desenvolvimento. 

Neste caso, identificou-se, em todas as dimensões, que embora os caminhos e estágios 

passados foram similares, o ritmo de seu desenvolvimento mostrou-se peculiar a cada 

empresa, como demonstra a variação nos tempos de cada estágio identificados nos casos 

estudados. Isso porque cada empresa possui um ritmo distinto de aprendizagem que 
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depende do seu conhecimento prévio do assunto (capacidade de absorção) assim como 

dos motivadores da mudança e aprendizagem. 

 Quanto ao inter-relacionamento evolutivo entre as dimensões 

A evolução da gestão da inovação sustentável mostrou-se influenciada pela evolução 

das dimensões da gestão da sustentabilidade e da inovação de duas formas distintas. 

Nos estágios iniciais da gestão da inovação sustentável (reativo e preventivo), o 

direcionamento e foco da integração e da evolução são ditados pela gestão da 

sustentabilidade e suas abordagens adotadas pela empresa. Porém, a evolução para o 

estágio estratégico, no qual a empresa busca obter vantagens competitivas pela 

sustentabilidade, é direcionada pela gestão da inovação a partir de uma oportunidade ou 

aprendizagem testada e que apresentou sucesso para a empresa.  

 Quanto às competências de gestão 

 Com relação às competências que caracterizam os estágios evolutivos, pode-se 

dizer que, no caso das empresas pesquisadas, todos os grupos propostos pela teoria 

foram identificados na prática. Identificou-se também que são cumulativas, ou seja, em 

cada fase é construída uma parte de cada competência que é alterada e melhorada ou 

mantida no estágio seguinte. 

  

 Contribuições teóricas ao estado da arte 

 Esta pesquisa apresenta contribuições para as três vertentes teóricas que a 

apoiaram - gestão da inovação sustentável, gestão da inovação e gestão da 

sustentabilidade -, embora em maior grau para a primeira. As principais contribuições 

são a seguintes: 

 Para a vertente da gestão da inovação, pode-se apontar três aspectos principais: 

corrobora, em alto nível de abstração, a lógica evolutiva proposta pela teoria 

corrente; acresce ao apontar diferenças nas competências constituintes destes 

estágios; e adiciona ao apresentar estudo empírico da evolução da gestão da 

inovação em empresas industriais que atuam no Brasil. 

 Para a vertente da gestão da sustentabilidade o trabalho apresenta três 

contribuições principais: corrobora a vertente teórica que aponta para a existência 

de um único padrão linear de desenvolvimento dessa competência nas empresas 

(ZADEK, 2004; DUNPHY et al., 2007; WILLARD, 2009; MAON et al., 2010; 

ORMAZÁBAL, 2013; ORMAZABAL; SARRIEGI, 2014); corrobora também a lógica 
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geral evolutiva dos três macroestágios evolutivos; por fim, adiciona por apresentar 

em maiores detalhes as competências constituintes de cada estágio e ao apontar que 

o ritmo e velocidade de desenvolvimento nos estágios foi idiossincrático nas 

empresas estudadas. 

 Em termos de gestão da inovação sustentável, três contribuições principais podem 

ser apontadas: a identificação de três estágios evolutivos e das suas competências 

características; a identificação da não linearidade evolutiva da gestão da inovação 

nos casos estudados; e a identificação de que a sua evolução nos estágios iniciais é 

direcionada pelas abordagens de gestão da sustentabilidade da empresa, e que a 

passagem para o nível mais avançado é alavancada pela gestão da inovação. Nestes 

aspectos reside, portanto, o ponto mais inédito desta pesquisa, tendo em vista que é 

um dos poucos a estudar a evolução da gestão da inovação sustentável de forma 

sistêmica considerando as suas várias competências e seu inter-relacionamento com 

a evolução da gestão da sustentabilidade e da inovação.  

 

 Por fim, ademais aos aspectos teóricos, o estudo contribui também para prática 

dos gestores organizacionais responsáveis pelas áreas estudadas na pesquisa. Isso 

porque provê informações sobre as características dos sistemas de gestão de cada 

dimensão e como evoluíram, que podem servir como ferramenta de reflexão, avaliação e 

desenvolvimento de suas próprias práticas.  

 

 Limitações e trabalhos futuros 

 Os resultados deste estudo também apresentam algumas limitações que precisam 

ser consideradas quando de seu uso. Em primeiro lugar, refletem a realidade de grandes 

empresas do setor industrial, podendo, portanto, suas conclusões variar em relação a 

outros setores e empresas de outros portes. Nesta linha, várias oportunidades de sua 

ampliação para trabalhos futuros podem ser identificadas como: replicar o estudo com 

outras empresas do mesmo setor via estudos de casos múltiplos ou surveys 

quantitativas; ampliar para empresas de outros setores, de outros portes (pequenas e 

médias empresas) e não multinacionais a fim de corroborar as conclusões e/ou 

identificar padrões específicos. 

 Um segundo aspecto que limitou as conclusões da pesquisa foi o curto histórico da 

gestão da inovação sustentável nas empresas estudadas – cerca de uma década. Fato 
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este que pode ter influenciado o diferente padrão evolutivo identificado nesta dimensão. 

Segundo Pettigrew (1990), quanto mais curto o período de análise, maior é a 

probabilidade de se identificar descontinuidades ao invés de padrões. Assim, abre-se a 

oportunidade de replicar esta pesquisa nas mesmas empresas num período futuro ou 

replicar em empresas que tenham um histórico maior. Neste último caso, há certa 

dificuldade tendo em vista a própria novidade do assunto. 

 Um terceiro aspecto a ser considerado é o fato deste trabalho ter analisado, 

predominantemente, aspectos internos e explícitos dos sistemas de gestão da inovação, 

sustentabilidade e inovação sustentável. Com isto, outras variáveis internas de cunho 

intangível (ativos intangíveis, conhecimentos prévios, atitude das lideranças, cultura, 

etc.) e fatores contextuais externos (condições mercadológicas, econômicas, 

concorrência), que podem de alguma forma influir no tipo e taxa de mudança ao longo 

da evolução, não foram considerados. Assim, pesquisas futuras poderiam avaliar a 

influencia também estes fatores contextuais externos e internos na evolução dos 

estágios e de suas competências. 

 Por fim, um quarto fator limitador dos resultados é o fato de as empresas 

pesquisadas apresentarem foco mais acentuado nas questões ambientais e econômicas, 

deixando a dimensão social para um segundo plano. Neste sentido, pode-se dizer que o 

termo inovação sustentável no contexto das empresas estudadas apresenta maior 

aderência ao conceito de ecoinovação apontado pela literatura.  

  



363 
 

 
 

9 Referências 

ADAMS, R.; BESSANT, J.; PHELPS, R. Innovation management measurement: a review. 

International Journal of Management Reviews, v. 8, n. 1, p. 21–47, 2006. 

AKMAN, G.; YILMAZ, C. Innovative capability, innovation strategy and market orientation: 

an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation 

Management, v. 12, n. 01, 2008. 

ANDERSEN, M. M. Eco-innovation – towards a taxonomy and a theory. DRUID 

Conference - Entrepreneurship and Innovation, 2008. Copenhagen, Denmark. 

ATUAHENE-GIMA, K. Resolving the Capability–Rigidity Paradox in New Product 

Innovation. Journal of Marketing, v. 69, n. October, p. 61–83, 2005. 

BARBIERI, J. C.; VASCONCELOS, I. DE; ANDREASSI, T.; VASCONCELOS, F. DE. 

Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. Revista de Administração de 

Empresas, v. 50, n. 2, p. 146–154, 2010. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3a. ed. Lisboa: Edicoes 70, 2007. 

BAXTER, J. Sustainability premier: step by natural step. 2009. 

BENNER, M. J.; TUSHMAN, M. L. Exploitation, exploration and process management: the 

productivity dilemma revisited. Academy of Management Re, v. 28, n. 2, p. 238–256, 2003. 

BERKHOUT, F. Eco-innovation: Reflections on an evolving research agenda. International 

Journal of Technology, Policy and Management, v. 11, n. 3-4, p. 191–197, 2011. Institute 

for Environmental Studies (IVM), VU University, Amsterdam 1081 HV, Netherlands. 

BERNAUER, T.; ENGELS, S.; KAMMERER, D.; SEIJAS, J. Explaining Green 

Innovation: 2006. 

BERNAUER, T.; ENGELS, S.; KAMMERER, D.; SEIJAS, J. Explaining green innovation. 

Ten years after porter’s win-win proposition: How to study the effects of regulation on 

corporate environmental innovation? Politische Vierteljahresschrift, , n. SUPPL. 39, p. 323–

341, 2007. 

BESSANT, J. Enabling Continuous and Discontinuous Innovation: Learning From the Private 

Sector. Public Money & Management, v. January, p. 35–42, 2005. 

BLACKBURN, W. R. The sustainability handbook: the complete management guide to 

achieving social, economic and environmental responsibility. Earthscan ed. London, 2007. 

BLOWFIELD, M.; VISSER, W.; LIVESEY, F. Sustainability Innovation: mapping the 

territory. 2007. 

BOIRAL, O.; GENDRON, Y. Sustainable Development and Certification Practices : Lessons 

Learned and Prospects. , v. 347, n. October 2010, p. 331–347, 2011. 



364 
 

 
 

BOS-BROUWERS, H. E. J. Corporate sustainability and innovation in SMEs: Evidence of 

themes and activities in practice. Business Strategy and the Environment, v. 19, n. 7, p. 

417–435, 2010. VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration 

and Econometrics - VU-CfE, Amsterdam, Netherlands. Disponível em: 

<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

78650483150&partnerID=40&md5=50aaa375fad0599824483ce1985b4dd6>. . 

CAMBRIDGE PROGRAMME FOR INDUSTRY. The state of the planet and its people. 

Cambridge: University of Cambridge, 2003. 

CARRILLO-HERMOSILLA, J.; RÍO, P. DEL; KÖNNÖLÄ, T. Diversity of eco-innovations: 

Reflections from selected case studies. Journal of Cleaner Production, v. 18, n. 10–11, p. 

1073–1083, 2010. 

CASO A. Corporate Safety and Health Policy. . 

CASO A. Corporate Life Cycle Management Policy. ,2001. 

CASO A. A century of innovation. 2002. 

CASO A. Greenhouse Gas Management Policy. . 

CASO A. Relatório Anual de Sustentabilidade de 2010. 2010. 

CASO A. Relatório Anual de Sustentabilidade 2011: inovar mais e crescer com o Brasil. 

2011a. 

CASO A. 2011 Sustainability Report. 2011b. 

CASO A. Water Management Standard. . 

CASO A. Sourcing Sustainability Standard. . 

CASO A. Supply Chain Policies: EHS, Transportation, Labor/Human Resources and 

Supplied Materials. . 

CASO A. 2012 Sustainability Report: inventing tomorrow sustaining future. St Paul, 

Minnesota, 2012a. 

CASO A. Product Carbon Footprint Offsets Standard. . 

CASO A. 2013 Sustainability Report: inventing tomorrow sustaining our future. 2013. 

CASO A. 2014 Sustainability Report: innovation improving lives. 2014a. 

CASO A. Relatório Anual de Sustentabilidade 2014 Exercício 2013: inovação para o 

progresso. 2014b. 

CASO A. Governance Guidelines. . 



365 
 

 
 

CASO B. Relatório Anual 2002. 2002. 

CASO B. Relatório Anual de Atividades. 2004. 

CASO B. Relatorio de Atividades. 2005. 

CASO B. Relatório de Sustentabilidade Empresarial 2006. 2006. 

CASO B. Relatório de Sustentabilidade Empresarial 2007. 2007. 

CASO B. Relatório Anual e de Sustentabilidade 2008. 2008. 

CASO B. Relatorio Anual e de Sustentabilidade 2009. 2009. 

CASO B. Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010. 2010. 

CASO B. Relatório Anual. 2011a. 

CASO B. Código de conduta. . 

CASO B. Código de conduta para fornecedores de etanol. 2011c. 

CASO B. Relatório Anual 2012. 2012. 

CASO B. Relatório Anual 2013. 2013a. 

CASO B. Formulário de Referencia BMFBovespa. 2013b. 

CASO B. Visão 2020. . 

CASO B. Química sustentável. . 

CASO B. Inovação para evoluir. . 

CASO B. Inovar para evoluir. . 

CASO B. Princípios e valores. . 

CASO B. Catálogo de produtos. . 

CASO C. Relatório de Sustentabilidade 2007/2008. 2008. 

CASO C. Relatório de Sustentabilidade 2009. 2009. 

CASO C. Relatório de Sustentabilidade 2010. 2010. 

CASO C. Relatório de Sustentabilidade 2011. 2011. 

CASO C. 2012 Sustainability Report. 2012a. 



366 
 

 
 

CASO C. Relatório de Sustentabilidade 2012. 2012b. 

CASO C. About Case C: Our Vision, Our Mission and Our Values. . 

CASO C. Código de Ética. ,2014b. 

CHANDY, R.; PRABHU, J. Innovation Typologies. Wiley International Encyclopedia of 

Marketing, 2011. John Wiley and Sons. 

CHARTER, M.; CLARK, T. Sustainable Innovation Key conclusions from Sustainable 

Innovation Conferences 2003 – 2006 organised by The Centre for Sustainable Design. , , n. 

May, 2007. 

CHARTER, M.; CLARK, T. Sustainable Innovation Key conclusions from Sustainable 

Innovation Conferences 2003–2006 organised by The Centre for Sustainable Design. 

Disponível em: <www.cfsd.org.uk>. Acesso em: 1/8/2012. 

CHESBROUGH, H. Open Innovation and Open Business Models : A new approach to 

industrial innovation. ,2006. 

CHESBROUGH, H. Business model innovation: it’s not just about technology anymore. 

Strategy and Leadership, v. 35, n. 6, p. 12–17, 2007. 

CHESBROUGH, H. Business model innovation: opportunities and barriers. Long Range 

Planning, v. 43, p. 354–363, 2010. 

CHRISTENSEN, C. M.; JOHNSON, M. W.; RIGBY, D. K. Foundations for Growth: How 

toIdentify and Build Disruptive New Business. MIT Sloan Management Review, v. 3, n. 3, 

p. 22–31, 2002. 

CHRISTENSEN, C. M.; RAYNOR, M. The innovator’s solution: Creating and sustaining 

successful growth. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003. 

CONNOR, G. C. O. Major Innovation as a Dynamic Capability: A Systems Approach. , , n. 

Mi, p. 313–330, 2008. 

COOPER, H. Research synthesis and meta-analysis. 4th editio ed. Sage, 2010. 

COOPER, R. G. Third-generation new product processes. Journal of Product Innovation 

Management, v. 11, p. 3–14, 1994. 

COOPER, R. G. Maximizing the value of your new product portfolio: methods, metrics and 

scorecards. SATM, v. 7, n. 1, p. 1–8, 2003. 

COOPER, R. G. How companies are reinventing their idea-to-launch methodologies. 

Technology Management, v. 52, n. 2, p. 47–57, 2009. 

COOPER, R. G.; EDGETT, S. J.; KLEINSCHMIDT, E. J. Benchmarking Best NPD 

Practices-III. Research Technology Management, v. 47, n. 6, p. 43–55, 2004a. 



367 
 

 
 

COOPER, R. G.; EDGETT, S. J.; KLEINSCHMIDT, E. J. Benchmarking Best NPD 

Practices-II. Research Technology Management, v. 47, n. 3, p. 50–59, 2004b. 

DAWSON, P.; DANIEL, L. Understanding social innovation: A provisional framework. 

International Journal of Technology Management, v. 51, n. 1, p. 9–21, 2010. University of 

Wollongong, School of Management and Marketing, NSW 2522, Australia. 

DAY, G. S.; SCHOEMAKER, P. J. H. Scanning the periphery. Harvard business review, , 

n. november, p. 1–12, 2005. Disponível em: <http://www.annbadillo.com/files/schoemaker-

paul-j.h.-day-george-s.-scanning-the-periphery.pdf>. Acesso em: 4/8/2014. 

DELAI, I. Modelo de referência de mensuração da sustentabilidade corporativa, 2006. 

Universidade de Sao Paulo. 

DELAI, I.; TAKAHASHI, S. Sustainability measurement system: a reference model proposal. 

Social Responsibility Journal, v. 7, n. 3, p. 438–471, 2005. 

DELAI, I.; TAKAHASHI, S. Uma Proposta de Modelo de Referência para MensuraçãodDa 

Sustentabilidade Corporativa. Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 2, n. 1, 2008. 

DELAI, I.; TAKAHASHI, S. Corporate sustainability in emerging markets: insights from the 

practices reported by the Brazilian retailers. Journal of Cleaner Production, v. 47, n. May, 

p. 211–221, 2013. 

DEMIL, B.; LECOCQ, X. Business model evolution: in search of dynamic consistency. Long 

Range Planning, v. 43, p. 227–246, 2010. 

DONG, Y.; SHI, L. Eco-innovation: Conception hierarchy and research progress. Shengtai 

Xuebao/ Acta Ecologica Sinica, v. 30, n. 9, p. 2465–2474, 2010. College of Management, 

Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China. Disponível em: 

<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

79952657096&partnerID=40&md5=3bf036e57d606c84804c38c6e2efc1e0>. . 

DUNPHY, D. Culture and Leadership in Sustainable Business. . 

DUNPHY, D.; GRIFFITHS, A.; BENN, C. Organizational Change for Corporate 

Sustainability: A Guide for Leaders and Change Agents of the Future (Understanding 

Organizational Change). London: Routledge, 2007. 

DYLLICK, T.; HOCKERTS, K. Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. 

Business Strategy and the Environment, v. 11, n. 2, p. 130–141, 2002. 

EASTERBY-SMITH, M.; MARJORIE, A. L.; PETERAF, M. A. Dynamic capabilities: 

current debates and future directions. British Journal of Management, v. 20, p. S1–S8, 

2009. 

EIO. The eco-innovation challenge: pathways to resource-efficient Europe. Brussels, 

2011. 



368 
 

 
 

EISENHARDT, K. M. Building theories from case study research. Academy of 

Management Review, v. 14, n. 4, p. 532–550, 1989. 

EISENHARDT, K. M.; GRAEBNER, M. E. Theory building from cases: opportunities and 

challenges. Academy of Management Journal, v. 50, n. 1, p. 25–32, 2007. 

EISENHARDT, K. M.; MARTIN, J. A. Dynamic capabilities: what are they? Strategic 

Management Journal, v. 21, p. 1105–1121, 2000. 

ELKINGTON, J. Cannibals With Forks. London: Wiley, 1999. 

ENKEL, E.; BELL, J.; HOGENKAMP, H. Open Innovation Maturity Framework. 

International Journal of Innovation Management, v. 15, n. 06, p. 1161–1189, 2011. 

ESTY, D.; WINSTON, A. Green to gold. John Wiley & Sons, 2009. 

EUROPEAN UNION. Response to the Consultation on the Euro-pean Commission’s 

Green Paper on Changes to EU Research and Innovation Funding From the IMP
3
rove 

European Partner Network. 2011. 

EVELEENS, C. Innovation management: a literature review of innovation process models 

and their implications. , , n. April, p. 1–16, 2010. 

FERAUGE, P. Innovation et dévelopment durable: proposition d’un cadre conceptuel. 

2009. 

FICHTER, K. Pathways of sustainability innovation : Understanding how sustainability 

emerges in innovation processes. . 

FLEURY, M. T. L. A gestão de competência e a estratégia organizacional. In: M. T. L. Fleury 

(Ed.); As pessoas na organização, 2002. Editora Gente. 

FORUM FOR THE FUTURE. The Five Capitals Model – a framework for sustainability. 

2013. 

FOSTER, C.; GREEN, K. PROCESS. , v. 303, p. 287–303, 2000. 

FOSTER, C.; GREEN, K. Environmental innovation in industry: The importance of 

environmentally-driven users. International Journal of Environmental Technology and 

Management, v. 2, n. 4, p. 303–314, 2002. Eugeos Ltd., 387 Park Lane, Macclesfield, 

Cheshire, United Kingdom. 

GARCIA, R.; CALANTONE, R. A critical look at technological innovation typology and 

innovativeness terminology: a literature review. The Journal of Product Innovation 

Management, v. 19, p. 110–132, 2002. 

GEBAUER, H.; WORCH, H.; TRUFFER, B. Absorptive capacity, learning processes and 

combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management 

Journal, v. 30, p. 57–73, 2012. 



369 
 

 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5a. ed. Sao Paulo: Editora Atlas SA, 

1999. 

GLOBAL REPORTING INITIATIVA. G4 Sustainability Reporting Guidelines. 

Amsterdam, 2013. 

GOVINDARAJAN, V.; GUPTA, A. K. Strategic innovation: a conceptual roadmap. Business 

Horizons, v. July-Augus, p. 3–12, 2001. 

GUPTA, A. K.; SMITH, K. G.; SHALLEY, C. E. The interplay between exploration and 

exploitation. Academy of Management Journal, v. 49, n. 4, p. 693–706, 2006. 

HALL, J. Sustainable development innovation; A research agenda for the next 10 years - 

Editorial for the 10th anniversary of the Journal of Cleaner Production. Journal of Cleaner 

Production, v. 10, n. 3, p. 195–196, 2002. University of Calgary, Faculty of Management, 

Environmental Management, 2500 University Drive N.W., Calgary, Alta. T2N 1N4, Canada. 

HALL, J.; CLARK, W. W. Special Issue: Environmental innovation. Journal of Cleaner 

Production, v. 11, n. 4, p. 343–346, 2003. 

HALL, J.; VREDENBURG, H. The Challenges of Innovating for Sustainable Development. 

MIT Sloan Management Review, v. 15, 2003. 

HALL, J.; VREDENBURG, H. MITSloan Management Review The Challenges of 

Innovating for Sustainable. , v. 45, n. 1, 2003. 

HANSEN, E. G.; BULLINGER, A. C. Sustainability innovation contests : evaluating 

contributions with an eco impact-innovativeness typology Ralf Reichwald. , v. 5, p. 221–245, 

2011. 

HANSEN, E. G.; GROSSE-DUNKER, F.; REICHWALD, R. Sustainability Innovation Cube 

— a Framework To Evaluate Sustainability-Oriented Innovations. International Journal of 

Innovation Management, v. 13, n. 04, p. 683–713, 2009. 

HARPER, S.; BECKER, S. On the leading edge of innovation: a comparative study of 

innovation practices. Southern Business Review, v. 29, p. 1–25, 2004. 

HART, B. S. L.; LONDON, T. Developing Native Capability. ,2005. 

HART, S. O capitalismo na encruzilhada: as inúmeras oportunidades de negócios na 

solução dos problemas mais difíceis do mundo. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

HART, S. The third-generation corporation. In: P. Bansal; A. Hoffman (Eds.); Oxford 

Handbook of Business and the Natural Environment, 2012. Oxford University Press. 

HAUTAMAKI, A. Sustainable innovation: a new age of innovation and Finland’s 

innovation policy. Helsinki: Edita Prima Ltda, 2010. 

HELFAT, C.; FINKELSTEIN, S.; MITCHELL, W.; et al. Dynamic capabilities: 

understanding strategic change in organizations. Oxford: Blackwell, 2007. 



370 
 

 
 

HELLSTRÖM, T. Dimensions of environmentally sustainable Innovation: The structure of 

eco-innovation concepts. Sustainable Development, v. 15, n. 3, p. 148–159, 2007. Centre for 

Entrepreneurship, University of Oslo, Postboks 1169, Blindern N-0318 Oslo, Norway. 

HENDERSON, R.; CLARCK, K. Architectural Innovation: the reconfiguration of existing 

product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 

v. 35, n. 1, p. 9–30, 1990. 

HOEFFLER, S.; KELLER, K. Builing brand equity through corporate societal marketing. 

Journal of Public Policy ad Marketing, v. 21, n. 1, p. 78–89, 2002. 

HOLLIDAY, C. O.; SCHMIDHEINY, S.; WATTS, P. Walking the Talk: The Business 

Case for Sustainable Development. Sheffield: GreenLeaf Publishing, 2002. 

HORDERN, T.; BÖRJESSON, S.; ELMQUIST, M. Managing Green Innovation: present 

findings. , Working Paper Series., 2008. Gotenbog, Sweden: Centre for Business Innovation - 

Chalmers University of Technology. 

HÖRTE, S. Å.; HALILA, F. Success factors for eco-innovations and other innovations. 

International Journal of Innovation and Sustainable Development, v. 3, n. 3-4, p. 301–

327, 2008. Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM), School of 

Business and Engineering, Halmstad University, Box 823, S-301 18 Halmstad, Sweden. 

HUPPES, G.; KLEIJN, R.; HUELE, R.; et al. Measuring eco-innovation: framework and 

typology of indicators based on causal chains. 2008. 

INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS. The sustainability metrics. 2005. 

JABBOUR, C. J. C. Contribuições da gestão de recursos humanos para a evolução da 

gestão ambiental empresarial: survey e estudo de casos múltiplos, 2007. Universidade de 

São Paulo. 

JABBOUR, C. J. C. Non-linear pathways of corporate environmental management: a survey 

of ISO 14001-certified companies in Brazil. Journal of Cleaner Production, v. 18, n. 12, p. 

1222–1225, 2010. Elsevier Ltd. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652610001125>. Acesso em: 8/5/2014. 

JOHANSSON, G.; MAGNUSSON, T. Eco-innovations: a new phenomenon? The Journal of 

Sustainable Product Design, v. 7, 1998. 

JORNA, R. Sustainable innovation: The Organisational, Human and Knowledge 

Dimension. GreenLeaf Publishing, 2006. 

KAHN, K. B.; BARCZAK, G.; MOSS, R. Establishing an NPD Best Practices Framework. 

The Journal of Product Innovation Management, v. 23, p. 106–116, 2006. 

KEMP, R. Eco-innovation: Definition, measurement and open research issues. Economia 

Politica, v. 27, n. 3, p. 397–420, 2010. 



371 
 

 
 

KEMP, R. Ten themes for eco-innovation policies in Europe. Sapiens, v. 4, n. 2, p. 1–20, 

2011. Sustainable development at ICIS, Maastricht University, Netherlands. 

KEMP, R.; FOXON, T. Typology of eco-innovation. 2007. 

KIM, C.; MAUBORNE, R. A estratégia do Oceano Azul. São Paulo: Campus, 2005. 

KLEEBE, J.; LYON, D.; VASSALO, D.; HEDSTROM, G.; SANCHEZ, H. Innovation High 

Ground Report. 2005. 

KLEEF, J. VAN; ROOME, N. Developing capabilities and competence for sustainable 

business management as innovation: a research agenda. Journal of Cleaner Production, v. 

15, n. 1, p. 38–51, 2007. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652605001587>. Acesso em: 

11/8/2013. 

KOLK, A.; MAUSER, A. The evolution of environmental management: from stage models to 

performance evaluation. Business Strategy and the Environment, v. 11, n. 1, p. 14–31, 

2002. Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1002/bse.316>. Acesso em: 2/5/2014. 

LASZLO, C. Sustainable value: how the world’s leading companies are doing well by 

doing good. Sheffiield: GreenLeaf Publishing, 2008. 

LASZLO, C.; ZHEXEMBAYEVA, N. Embedded sustainability. GreenLeaf Publishing, 

2011. 

LEE, S. Y.; RHEE, S.-K. The change in corporate environmental strategies: a longitudinal 

empirical study. Management Decision, v. 45, n. 2, p. 196–216, 2007. Disponível em: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00251740710727241>. Acesso em: 8/5/2014. 

LEITNER, A.; WEHRMEYER, W.; FRANCE, C. The impact of regulation and policy on 

radical eco-innovation: The need for a new understanding. Management Research Review, 

v. 33, n. 11, p. 1022–1041, 2010. Centre for Environmental Strategy (CES), University of 

Surrey, Guildford, United Kingdom. Disponível em: 

<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

77957291419&partnerID=40&md5=ef01ea7263fd8262f3056584a32f8930>. . 

LEONARD-BARTON, D. Core capabilities an core rigidities: a paradox in managing new 

product development. Strategic Management Journal, v. 13, p. 111–125, 1992. 

MAGNUSSON, M.; BOCCARDELLI, P.; BÖRJESSON, S. Managing the Efficiency-

Flexibility Tension in Innovation: Strategic and Organizational Aspects. Creativity and 

Innovation Management, v. 18, n. 1, p. 2–7, 2009. Disponível em: 

<http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-8691.2009.00506.x>. Acesso em: 28/6/2013. 

MAGNUSSON, T.; BERGGREN, C. Environmental innovation in auto development - 

managing technological uncertainty within strict time limits. International Journal of 

Vehicle Design, v. 26, n. 2-3, p. 101–115, 2001. Linköping University, Dept. of Management 

and Economics, SE0581 83 Linköping, Sweden. 



372 
 

 
 

MANZINI, E.; VEZZOLI, C. O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis. Sao Paulo: 

Edusp, 2008. 

MAON, F.; LINDGREEN, A.; SWAEN, V. Organizational Stages and Cultural Phases: A 

Critical Review and a Consolidative Model of Corporate Social Responsibility Development. 

International Journal of Management Reviews, v. 12, n. 1, p. 20–38, 2010. Disponível em: 

<http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-2370.2009.00278.x>. Acesso em: 30/4/2014. 

MARCHI, V. DE. Greening global value chains: the role of lead firms in fostering 

environmental innovation, 2011. Universitá Degli Studi di Padova. 

MARTÍNEZ-ALIER, J. Sustainable de-growth: mapping the context, criticisms and future 

prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics, v. 69, n. 9, p. 1741–1747, 2010. 

MCDONOUGH, W.; BRAUNGART, M. Cradle-to-cradle: remake the way we make 

things. New York: North Point Press, 2002. 

MCGRATH, M. E. Setting the PACE in product development : a guide to Product And 

Cycle-time Excellence. Boston, MA: Butterworth-Heinemann, 1996. 

MIRCHANDANI, D.; IKERD, J. Building and maintaining sustainable organizations. 

Organization Management Journal, v. 5, p. 11 ST  – Building and maintaining sustainable 

orga. 

MIRVIS, P.; GOOGINS, B. Stages of corporate citizenship: a developmental framework. 

Boston, 2006. 

MOHRMAN, S. A.; WORLEY, C. G. The organizational sustainability journey: introduction 

to the special issue. Organizational Dynamics, v. 39, p. 5 ST  – The organizational 

sustainability journey: 

MOHRMAN, S. A.; WORLEY, C. G. The organizational sustainability journey: 

Organizational Dynamics, v. 39, n. 4, p. 289–294, 2010. Elsevier Inc. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0090261610000628>. Acesso em: 29/7/2013. 

MULGAN, G.; TUCKER, S.; RUSHANARA, A.; SANDERS, B. Social Innovation: what it 

is, why it matters and how it be accelerated. 2007. 

NIETO, M. From R&D management to knowledge management: an overview of studies in 

innovation mangement. Technological Forecasting and Social Change, v. 70, p. 135–161, 

2003. 

NIETO, M.; NAVAS, J. E. Editorial: Technology and innovation management: past research, 

present findings and future directions. International Journal of Technology Management, 

v. 35, n. 1/2/3/4, p. 1–10, 2006. 

NOBRE, M.; AMAZONAS, M. Desenvolvimento sustentável: a institucionalização de um 

conceito. Brasilia: IBAMA, 2002. 



373 
 

 
 

NONAKA, I. A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization 

Science, v. 5, n. 1, p. 14–37, 1994. 

NONAKA, I.; TOYAMA, R.; BYOSIERE, P. A Theory of Organizational Knowledge 

Creation : Understanding the Dynamic Process of Creating Knowledge. Knowledge Creation 

Diffusion Utilization, v. 1, p. 491–517, 1998. 

O’CONNOR, G. C. Major innovation as a dynamic capability: a systems approach. Journal 

of Product Innovation Management, v. 25, p. 313–330, 2008. 

O’CONNOR, G. C.; PAULSON, A. S. Organisational approaches to building a radical 

innovation dynamic capability. International Journal of Technology Management, v. 44, 

n. 1/2, p. 179–204, 2008. 

O’REILLY, C. A; TUSHMAN, M. L. The ambidextrous organization. Harvard business 

review, v. 82, n. 4, p. 74–81, 140, 2004. 

O’REILLY, C.; TUSHMAN, M. L. Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the 

Innovator’s Dilemma. 2007. 

O’REILLY III, C. A.; TUSHMAN, M. L. Ambidexterity as a Dynamic Capability: 

Resolving the Innovator’s Dilemma. 2007. 

OLTRA, V.; KEMP, R.; VRIES, F. P. DE. Patents as a measure for eco-innovation. 

International Journal of Environmental Technology and Management, v. 13, n. 2, p. 

130–148, 2010. GREThA (CNRS UMR 5113), University of Bordeaux, France. 

OPPEN, C. VAN; BRUGMAN, L. Organizational capabilities as the key to Sustainable 

Innovation. XXII ISPIM. Anais... , 2011. Hamburg. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Oslo 

Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd Editio ed. 

OECD Publishing, 2005. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Eco-

innovation in industry: enabling green growth. ,2009. Disponível em: 

<http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/eco-innovation-in-

industry_9789264077225-en>. . 

ORMAZÁBAL, M. G. EMM Model. Environmental Management Maturity Model for 

Industrial Companies, 2013. Universidad de Navarra. 

ORMAZABAL, M.; SARRIEGI, J. M. Environmental Management Evolution: Empirical 

Evidence from Spain and Italy. Business Strategy and the Environment, v. 23, p. 73–88, 

2014. 

ORTT, J. R.; DUIN, P. A. VAN DER. The evolution of innovation management towards 

contextual innovation. European Journal of Innovation Management, v. 11, n. 4, p. 522–

538, 2008. 



374 
 

 
 

PETTIGREW, A. M. Longitudinal field research on change: theory and practice. 

Organization Science, v. 1, n. 3, p. 267–292, 1990. 

PHILLIPS, W.; NOKE, H.; BESSANT, J. BEYOND THE STEADY STATE : MANAGING 

DISCONTINUOUS PRODUCT AND PROCESS INNOVATION Research on the innovation 

process and its effective management has consis-. , v. 10, n. 2, p. 175–196, 2006. 

PHILLIPS, W.; NOKE, H.; BESSANT, J.; LAMMING, R. Beyond the Steady State: 

Managing Discontinuous Product and Process Innovation. International Journal of 

Innovation Management, v. 10, n. 2, p. 175–196, 2006. 

PIGOSSO, D. Ecodesign maturity model, 2012. University of Sao Paulo. 

PIRES, L. C. Programas 3M de Identificação de Oportunidades Ambientais. ,2011. XVIII 

SIMPEP. 

PRADO, D.; FERNANDES, F. L. Gestão de portfólio de projetos de inovação. In: S. 

Takahashi; V. P. Takahashi (Eds.); Estratégia de inovação: oportunidades e competências, 

2011. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. The standard for portfolio management. 

Newtown Square, 2006. 

QUADROS, R. Aprendendo a inovar: padrões de gestão da inovação tecnológica em 

empresas industriais brasileiras. Campinas, 2008. 

QUADROS, R. Gestão da Inova ç ão Tecnol ó gica em Empresas Brasileiras Ruy Quadros. 

,2008. 

QUERICI, W. J. Inteligência competitiva para inovação. In: S. Takahashi; V. Takahashi 

(Eds.); Estratégia de inovação: oportunidades e competências, 2011. 

RAKE, S. M.; GRAYSON, D. Embedding corporate responsibility and sustainability – 

everybody’s business. Corporate Governance, v. 9, n. 4, p. 395–399, 2009. Disponível em: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14720700910984945>. Acesso em: 28/5/2013. 

RENNINGS, K. Redefining innovation — eco-innovation research and the contribution from 

ecological economics. Ecological Economics, v. 32, n. 2, p. 319–332, 2000. 

RÍO, P. DEL; CARRILLO-HERMOSILLA, J.; KONNOLA, T.; BLEDA, M. Business 

strategies and capacities for eco-innovation. 2011. 

ROCA, L. C.; SEARCY, C. An analysis of indicators disclosed in corporate sustainability 

reports. Journal of Cleaner Production, v. 20, n. 1, p. 103–118, 2012. 

ROTHWELL, R. Towards the fifth-generation innovation process. International Marketing 

Review, v. 11, n. 1, p. 7–31, 1994. 

SALDANA, J. Longitudinal Qualitative Research: Analyzing Change Through Time. 

Altamira Press, 2003. 



375 
 

 
 

SANDSTRÖM, G. Ö.; TINGSTRÖM, J. Management of radical innovation and 

environmental challenges: Development of the DryQ capacitor at ABB. European Journal 

of Innovation Management, v. 11, n. 2, p. 182–198, 2008. 

SCHIEDERIG, T.; TIETZE, F.; HERSTATT, C. Green innovation in technology and 

innovation management - an exploratory literature review. R and D Management, v. 42, n. 2, 

p. 180–192, 2012. Institute for Technology and Innovation Management, Hamburg University 

of Technology, Schwarzenbergstrasse 95, Hamburg, 21073, Germany. 

SCHLEGELMILCH, B. B.; DIAMANTOPOULOS, A.; KREUZ, P. Strategic innovation: the 

construct, its drivers and its strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, v. 11, p. 

117–132, 2003. 

SCHUMPETER, J. Teoria do desenvolvimento economico. Sao Paulo: Abril Cultural, 1982. 

SEEBODE, D.; JEANRENAUD, S.; BESSANT, J. Managing innovation for sustainability. 

R&D Management, v. 42, n. 3, p. 195–206, 2012. 

SENGE, P. M.; KRUSCHWITZ, N.; LAUR, J.; SCHLEY, S. The Necessary Revolution: 

How Individuals and Organizations Are Working Together to Create a Sustainable 

World. Crown Business, 2008. 

SENGE, P.; SMITH, B.; KRUSCHWITZ, N.; et al. Sustainable Value Creation. , p. 10–11, 

2008. 

SEURING, S.; MULLER, M. From a literature review to a conceptual framework for 

sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, v. 16, n. 15, p. 1699–

1710, 2008. 

SHRIVASTAVA, P.; HART, S. Paul Shrivastava, Bucknell University, USA Stuart Hart, The 

University. , v. 4, p. 154–165, 1995. 

SIMANIS, E.; HART, S. Expanding Possibilities at the Base of the Pyramid. Innovations: 

Technology, Governance, Globalization, v. 1, n. 1, p. 43–51, 2006. Disponível em: 

<http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/itgg.2006.1.1.43>. . 

SIMANIS, E.; HART, S. REPRINT NUMBER 50414 S U S T A I N A B I L I T Y & I N N 

O VAT I O N Innovation From the Inside Out THE LEADING. , , n. 50414, 2009. 

SMITH, P. A. C. Elements of organizational sustainability. The Learning Organization, v. 

18, n. 1, p. 5–9, 2011. Disponível em: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09696471111095957>. Acesso em: 27/5/2013. 

SMITH, P.; SHARICZ, C. The shift needed for sustainability. The Learning Organization, 

v. 18, p. 13 ST – The shift needed for sustainability. 

STAMM, B. VON; TRIFILOVA, A. Innovating for the Future, with Sustainability in Mind? 

The Proceedings of the XXII ISPIM Conference. Anais... , 2011. Hamburg, Germany. 



376 
 

 
 

STEFANOVITZ, J. P. Contribuições ao estudo da gestão da inovação : proposição 

conceitual e estudo de casos, 2011. Universidade de São Paulo. 

STEVELS, A. B. Advances in ecodesign of electronic products. 2007. 

TAKAHASHI, S.; TAKAHASHI, V. Gestão da Inovação de Produtos: estratégia, 

processo, organização e conhecimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

TAKAHASHI, S.; TAKAHASHI, V. Estratégia de inovação: oportunidades e 

competencias. Barueri, SP: Manole, 2011. 

TEECE, D. J. Explicating dynamic capabilites: the nature and microfoundations of 

(sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, v. 28, n. 13, p. 1267–

1369, 2007. 

TEECE, D. J. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, v. 

43, n. 2-3, p. 172–194, 2010. Elsevier Ltd. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002463010900051X>. Acesso em: 21/5/2013. 

TEECE, D. J. Dynamic capabilities: a guide for managers. Ivey Business Journal, , n. 

March/April, 2011. 

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. 

Strategic Management Journal, v. 18, n. 7, p. 509–533, 1997. 

TIDD, J.; BESSANT, J. Managing Innovation. 4th ed. Chichester, England: John Wiley & 

Sons, Ltd, 2009. 

TRANSFORMATION, S. Aug 17th, 2010 by Bob Willard 4. , p. 2010–2012, 2011. 

TUSHMAN, M. L.; ANDERSON, P. Managing strategic innovation and change: a 

collection of readings. New York: Oxford University Press, 1997. 

U.S. ENVIRONMENAL PROTECTION AGENCY. The Accelerated Phaseout of Class I 

Ozone-Depleting Substances. Disponível em: 

<http://www.epa.gov/ozone/title6/phaseout/accfact.html>. Acesso em: 1/8/2014. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR. OSH Act of 1970. Disponível em: 

<https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=OSHACT&p_id=335

9>. Acesso em: 28/6/2014. 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Summary of the Clean 

Air Act. Disponível em: <http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act>. 

Acesso em: 28/6/2014a. 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Summary of the Clean 

Water Act. Disponível em: <http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-

act>. Acesso em: 28/6/2014b. 



377 
 

 
 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Summary of the 

Resource Conservation and Recovery Act. Disponível em: <http://www2.epa.gov/laws-

regulations/summary-resource-conservation-and-recovery-act>. Acesso em: 28/6/2014c. 

VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 

Garamound, 2006. 

VERLOOP, J. 6 - Sustainable Innovation BT - Insight in Innovation. p.117–136, 2004a. 

Amsterdam: Elsevier. 

VERLOOP, J. 6 - Sustainable Innovation. Insight in Innovation. p.117–136 ST – 6 – 

Sustainable Innovation, 2004b. Amsterdam: Elsevier. 

VOIGT, K. Special topic: strategic innovations. Review of Managerial Science, v. 5, p. 263–

264, 2011. 

WANG, C. L.; AHMED, P. K. Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda. The 

International Journal of Management Reviews, v. 9, n. 1, p. 31–51, 2007. 

WHEELWRIGHT, S. C.; CLARK, K. B. Managing New Product and Process 

Development : Text and Cases. Simon and Schuster, 1993. 

WILLARD, B. The Sustainability Champion’s Guidebook: How to Transform Your 

Company. New Society Publishers, 2009. 

WILLARD, B. The New Sustainability Advantage: Seven Business Case Benefits of a 

Triple Bottom Line. Tenth Anni ed. New Society Publishers, 2011. 

WILLIANDER, M. On green innovation inertia an insider research perspective on the 

automotive industry. Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Hogskola, , n. 2498, p. 

1–86, 2006. Department of Project Management, Fenix Research Program, Chalmers 

University of Technology, Göteborg, Sweden. 

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Our Common 

Future. 1987. 

WUPPERTAL. Eco-innovation: putting the EU on the path to a resource and energy 

efficient economy. 2009. 

YIN, R. K. Estudo de casos: planejamento e métodos. 3. ed. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

YOUNG, W.; TILLEY, F. Can businesses move beyonf efficiency? The shift toward 

effectiveness sand equity in the corporate sustainability debate. Business Strategy and the 

Environment, v. 15, p. 402–415, 2006. 

ZADEK, S. The path to corporate responsibility. Harvard business review, v. 82, n. 12, p. 

125–32, 150, 2004a. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15605571>. . 



378 
 

 
 

ZADEK, S. The path to corporate responsibility. Harvard business review, v. 82, n. 12, p. 

125–32, 150, 2004b. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15605571>. . 

ZADEK, S. The civil corporation: the new economy of corporate citizenship. Revised ed. 

London, United Kingdom, London: Earthscan, 2007.  

 

  



379 
 

 
 

APÊNDICE A – Protocolo do Estudo de Caso 
O que Descrição 

Questões de 
pesquisa 

 Como as empresas evoluem em seu processo de gestão da inovação 
sustentável e quais são as suas características-chave em cada estágio? 

Unidade de 
análise 

 Empresa 

Período de análise  Todo o histórico disponível da empresa 
Procedimentos de 
coleta de 
evidências 

 Seleção dos estudos de caso 
N. de casos: três empresas brasileiras em estágio avançado em gestão da 
inovação sustentável 
Critérios de seleção: empresa destaque em sustentabilidade - pela Carteira do 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo 
desde 2006 e as empresas selecionadas no Guia Exame de Sustentabilidade 
desde 2007 – E destaque em inovação - ganhadoras do Prêmio Finep de 
Grande Empresa desde 2005 na categoria inovação e as ganhadoras do 
Prêmio Best Innovator da consultoria AT Kearney. 
 Coleta de evidências 
Fontes: entrevistas semiestruturadas com responsáveis pelas áreas de 
inovação e de sustentabilidade; documentos oficiais e websites da empresa; 
relatórios da administração; relatórios de sustentabilidade 
 Organização e documentação das evidências 
As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente 

Questões do 
estudo da caso 

 Como ocorre a evolução da gestão da inovação e quais as características de 
cada estágio? 

 Como ocorre a evolução da gestão da sustentabilidade e quais as 
características de cada estágio? 

 Como ocorre a evolução da gestão da inovação sustentável e quais as 
características de cada estágio? 

 Como a evolução destas dimensões está relacionada? 
Qualidade do 
estudo de caso 

 Validade do constructo: uso de fontes múltiplas de evidências – entrevistas, 
relatórios para bolsa de valores, relatórios de sustentabilidade, websites da 
empresa e políticas e procedimentos 

 Confiabilidade: uso do protocolo de pesquisa 
 Validade externa: modelo teórico elaborado a partir de revisão ampla das 

literaturas pertinentes 
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APÊNDICE B -  Roteiro das Entrevistas -  Gestão da Inovação 
 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO 
Nome  
Cargo  
Área  
Formação  
Tempo na empresa  
Tempo na área  
Tempo no cargo  
Principais responsabilidades  
E-mail  
 

2. PERFIL DA EMPRESA 
Nome da empresa  
Tipo empresa (matriz, divisão brasil, 
unidade regional, etc) 

 

Setor de atuação  
Localização  
Ano de fundação  
Composição do capital  
N. de funcionários   
Faturamento bruto em 2012 (R$)  
Principais linhas de produtos e mercados  
Taxa de mudança no setor  

 
  

3. EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
 
Analisando-se a evolução histórica da construção do sistema de gestão da inovação da empresa nos últimos 
10 anos, quais foram as principais mudanças ou momentos marcantes dessa construção e suas datas 
aproximadas? Mudanças estas relacionadas à/ao: 
 
1. Processo de inovação (etapas, papéis, critérios, grau de formalização, gerenciamento dos projetos de 

desenvolvimento e P&D, inter-relacionamento das atividades, participantes - equipes, diferenciação 
do processo por tipo de projeto) e à integração dos aspectos da sustentabilidade neste processo. 

2. Gestão estratégica da inovação (posicionamento/estratégia de inovação, alinhamento metas de 
longo prazo e dos projetos de inovação, gestão de portfólio, participação da alta administração, ...) e à 
integração dos aspectos da sustentabilidade neste estratégia. 

3. Organização da inovação  (estrutura organizacional de inovação, pessoas envolvidas, indicadores e 
metas, sistema de remuneração e recompensa, separação por nível de radicalidade) e mudanças 
decorrentes da integração dos aspectos da sustentabilidade neste elemento. 

4. Relacionamentos externos de inovação – inovação aberta (tipos de relacionamentos,  processo, 
atores envolvidos) e mudanças decorrentes da integração dos aspectos da sustentabilidade neste 
elemento. 

5. Gestão do conhecimento (ferramentas e práticas de compartilhamento de conhecimentos e 
experiências dentro dos projetos/entre projetos/ com a organização toda/ com terceiros; incentivo à 
criatividade e o diálogo nos projetos e na organização; ferramentas de apoio ao  compartilhamento, 
transmissão e disseminação das informações e conhecimentos gerados no processo de inovação; 
criação de espaços para compartilhamento do conhecimento...) e mudanças decorrentes da integração 
dos aspectos da sustentabilidade neste elemento. 

6. Quais foram, na sua opinião, os principais fatores-chave alavancadores (internos e externos) dessas 
mudanças? 

7. Pensando na continuidade da evolução do sistema de gestão da inovação e da sustentabilidade, quais 
seriam os grandes desafios futuros ou mudanças futuras necessárias e esperadas em seus elementos e 
seu principais alavancadores? 

8. Como a inovação sustentável está inserida nestas mudanças? 
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APÊNDICE C - Roteiro das Entrevistas - Gestão da Sustentabilidade 
 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO 
Nome  
Cargo  
Área  
Formação  
Tempo na empresa  
Tempo na área  
Tempo no cargo  
Principais atividades 
atuais 

 

E-mail  
 

2. PERFIL DA EMPRESA 
Nome da empresa  
Tipo empresa (matriz, divisão brasil, 
unidade regional, etc) 

 

Setor de atuação  
Localização  
Ano de fundação  
Composição do capital  
N. de funcionários   
Faturamento anual em 2012 (R$)  
Principais linhas de produtos e 
mercados 

 

Taxa de mudança no setor  
 
 

3. EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 
 

1. Analisando-se a evolução histórica da construção do sistema de gestão da sustentabilidade da 
empresa, quais foram as principais mudanças ou momentos marcantes dessa construção e suas datas 
aproximadas? Mudanças estas relacionadas aos seguintes aspectos: 
 Gestão estratégica (integração na visão, missão, valores, estratégia, metas, liderança, postura da 

empresa em relação à sustentabilidade). 
 Integração nos processos internos (produção, compras, marketing/vendas, 

logística/distribuição, inovação) e cadeia de valor. Neste ponto gostaríamos de um entendimento 
especial da integração no processo de inovação (estratégia, processos e organização). 

 Estrutura/governança da sustentabilidade (estruturas formais, metas, sistema de 
recompensas, sistemas de gestão – planejamento e acompanhamento). 

 Sistema de mensuração e divulgação do desempenho da sustentabilidade interno e 
externamente. 

 Envolvimento das pessoas da cadeia de valor (treinamento e conscientização dos 
funcionários, fornecedores e clientes e relacionamento com outros stakeholders da empresa) 

2. Quais foram, na sua opinião, os fatores-chave alavancadores (internos e externos) dessas mudanças?  
3. Pensando na continuidade dessa evolução, quais seriam os grandes desafios futuros ou mudanças 

futuras necessárias e esperadas no sistema de gestão da sustentabilidade da empresa? 
4. Como a inovação sustentável está inserida nestas mudanças? 
  



382 
 

 
 

 

APÊNDICE D – Cronologia da Gestão da Inovação – Caso A 

  

Dimensão Elemento 1907-1920 1921 - 1936 1937 - 1950 1951 - 1976 1977 - 1999 2000 - 2013

Visão de futuro

Formulação da 

estratégia
# Diferenciação qualidade produto

# Diferenciação qualidade produto

# Novos produtos base do crescimento

# Diferenciação produto

# Novos produtos base do crescimento

Alinhamento 

estratégico

# Investimento 5% do faturamento em 

P&D

# Investimento 6 a 7% do faturamento em 

P&D

# Programa aceleração da inovação no exterior

# Programa de  financiamento de projetos 

# Estratégia global de P&D

# Programa para melhorar o time-to-market

# Programa de aceleração da inovação no 

exterior (2001; 2012)

# Meta NPVI (New Product Vitality Index)

Desenvolvimento 

da inovação

Desenvo.de 

produto/ soluções

# Padronização NPI / NTI

# Integração LCM

Organização da 

inovação
Estrutura

# Laboratório de controle da 

qualidade 

# Estruturação de processos 

qualidade (1911)

# Contrata inventor lixa d’água (1921)

# 1o. Laboratório de desenvolvimento de 

novos produtos (1921) – CP

# Depto de Engenharia 

# Cria Laboratório corporativo

# Depto Novos produtos (1940) 

# Primeiro Centro Técnico com foco no 

desenvolvimento de novos produtos no 

curto prazo

# 1o. Laboratório no exterior

# Cria 6 grandes centros técnicos na Europa

# Criação dos centros técnicos exterior (14) 

# Criação da empresa separada para novos 

negócios (2010)

Liderança
# Liberdade para exploração (15%)

# Abertura e valorização iniciativa

# Estruturas de compartilhamento de 

conhecimentos

Metas e 

recompensas

# Carlton Society (1961) / Golden Step 

Award (1970) /  Prêmio para inventores 

(80)

Gestão do 

conhecimento

# Criação do Tech Forum na matriz (1951)

# Criação de Tech Forum  no exterior (1970)
# Criação de vários Tech Foruns no mundo

Relacionamentos 

externos para 

inovação

Cadeia de valor atual

Empresa inovadora

Gestão Estratégica

# Contato com clientes para entender uso
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APÊNDICE E – Cronologia da Gestão da Sustentabilidade – Caso A 

  

Dimensão Elemento 1951-1974 1975-1986 1987-2000 2001-2009 2010-2013

Visão de futuro, missão, 

valores
# Apresenta visão específica de sustentabilidade (2010)

Comprometimento da alta 

administração / Postura

Conceito de sustentabilidade

Integração  estratégia 

corporativa

# Criação das primeiras políticas corporativas 

globais de sustentabilidade: Política Ambiental 

Corporativa (prevenção da poluição na fonte) e 

Política de Saúde e Segurança e princípios 

globais de gestão de recursos humanos

# Criação da política de conduta nos negócios e adoção da 

política de saúde e segurança e meio ambiente

# Metas ambientais de ecoeficiência 2000 (emissões VOCs, 

eficiência energética, geração resíduos, projetos 3P) e 

redução global de acidentes e doenças ocupacionais

# Criação da política global de energia e de redução das 

emissões de gases de efeito estufa

# Política corporativa de gerenciamento do ciclo de vida dos 

produtos

# Metas ambientais 2005 e 2010 (emissões VOCs, eficiência 

energética, geração de resíduos e projetos 3P)

# Meta de redução das emissões de gases de efeito estufa

# Lançamento dos Princípios Estratégicos de Sustentabilidade

# Política de Gerenciamento de Gases de Efeito Estufa

# Criação da Política de Marketing Ambiental

# Metas de sustentabilidade 2015 (tripple bottom line) 

# Lançamento dos princípios estratégicos para a 

sustentabilidade focados no triple bottom line e objetivos 

relacionados ao desenvolvimento sustentável (2010)

# Uso da matriz de materialidade para definir as prioridades 

para a estratégia de sustentabilidade, metas, programas e 

divulgação externa (2013)

Estruturas

# Criação das primeiras estruturas 

relacionadas à sustentabilidade com focos em 

saúde e segurança ocupacional, engenharia 

sanitária/ controle ambiental e energia

# Criação da fundação da empresa para 

assistência social externa 

# Criação do Comitê Corporativo de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente para definir e aprovar políticas relacionadas ao 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança e supervisionar a sua 

execução

# Comitê composto por membros da alta administração de 

várias áreas, mas não o presidente

# Estrutura de sustentabilidade formada por uma parte corporativa 

(EHS, Recursos Humanos e Assuntos Comunitários) que provê 

conhecimentos sobre o assunto e apoio aos negócios; e outra 

estrutura nas unidades de negócios (EHS e Recursos Humanos) que 

é responsável pela gestão da sustentabilidade nas unidades

# Vice-presidência corporativa de EHS em Operações (focp somente 

meio ambiente e segurança)

# Criação do comitê de gerenciamento de crises e auditoria 

corporativa

# Reestruturação da área de sustentabilidade corporativa 

com a criação de duas vice-presidências (uma com foco na 

sustentabilidade das operações e outra na sustentabilidade 

de produtos) (2013)

Remuneração e 

reconhecimento

Programas, procedimentos e 

processos

# Criação do programa interno de assistência 

aos empregados

# Criação de programas e procedimentos para 

implementação nos processos internos da 

empresa das questões de saúde e segurança 

ocupacional, recursos energéticos e controle 

ambiental, incluindo a auditoria ambiental

# Oficialização do uso do conceito de prevenção 

da poluição em substituição ao controle de final 

de linha (Programa 3P) (1975)

# Criação de programa para redução de emissões 

atmosféricas (VOCs) e de redução de doenças e acidentes 

ocupacionais

# Formalização do Sistema de Gestão Ambiental da Empresa

# Integração do LCM no NPI

# Início do programa de certificação ISO 14001 para as 

unidades operacionais que exportam para mercados 

internacionais

# Início Programa 3P no Brasil

# Ampliação do Sistema de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança 

(EHS) para as unidades de negócio (com a criação de planos e 

definição de metas)

# Programa de embalagens sustentáveis (somente EUA) - foco 

otimização e melhoria contínua das embalagens atuais

# Primeiro inventário de emissões diretas e indiretas de gases de 

efeito estufa das instalações da empresa

# Padrão Corporativo do Programa de Gerenciamento de Resíduos

# Continuidade do programa de certificação ISO 14001 (78% de 

todas unidades certificadas) (2002)

# Criação Padrão Corporativo de Gerenciamento da Água

# Revitalização do Plano Global de Saúde e Segurança 

Ocupacional para alcançar 100% de conformidade 

globalmente

# Ampliação do programa de embalagens sustentáveis para 

todas as unidades globalmente

# Integração do sistema gerenciamento de incidentes 

mundialmente

# 66% das unidades produtivas certificadas com ISO 14001 

(2012) o que equivale a 90% do volume produzido

Conscientização, treinamento 

e envolvimento dos 

funcionários

# Mundança no escopo do 3P para integração de outras 

áreas além da manufatura por meio de categorias específicas 

de projetos (mobius - embalagem; mover - logística; green 

step - LCM; low carbon; excellence (inovação radical que 

gerou melhoria ambiental)

# Acréscimo de melhorias da cadeia de suprimentos como 

método de eliminar a poluição do programa 3P

# Criação do sustainability speakers para conscientização 

sobre as questões da sustentabilidade para todos os 

funcionários globalmente

Mensuração e divulgação do 

desempenho em 

sustentabilidade

# Primeiro Relatório Ambiental (1993)

# Primeiro Relatório de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

(1998)

# 1o. Relatório GRI G3 EUA e BR (2010)

Engajamento /  envolvimento 

fornecedores

# Criação do Padrão Corporativo de Sustentabilidade em 

Compras

# Integração dos fornecedores no programa de embalagens 

sustentáveis por meio da 1a. Exposição de Sustentabilidade 

dos Fornecedores (EUA)

Engajamento / envolvimento 

clientes

# Início inventário de emissões efeito estufa dos clientes no 

uso do produto

Engajamento das demais 

partes interessadas

# Participação e apoio à ONU na disseminação 

da lógica da prevenção da poluição em 

substituição do controle de final de linha

# Primeiro relatório ambiental 

# Membro fundador do WBCSD

# Empresa é listada no DJSI e FTSE

# Empresa inicia contribuições à ONG's ambientais

# Início do programa de engajamento com as partes 

interessadas a partir da sua priorização pela matriz de 

materialidade e plano para realização do mesmo em todas as 

unidades globalmente

# Início inventário de emissões efeito estufa dos produtos 

comprados (fornecedores)

Gestão 

Estratégia

Organização

Integração na 

cadeia interna

Relacionament

os externos
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APÊNDICE F – Cronologia da Gestão da Inovação Sustentável – Caso A 

  

Dimensão Elemento 1951-1974 1975-1986 1987-2000 2001-2009 2010-2013

Visão de futuro, missão, valores

Integração  estratégia corporativa

Alinhamento estratégico # Política Corporativa de Gerenciamento do Ciclo de Vida de produtos
# Início piloto de mensuração da participação dos produtos com 

atributos ambientais no NPVI

Desenvo.de produto/ soluções # Programa de Avaliação Ambiental de Produtos

# Primeiro CFC-free metered dose inhaler for the treatment of 

asthma

# Lançamento do Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Produtos para 

garantir a consideração dos aspectos ambientais, de saúde e 

segurança no desenvolvimento de produtos

# Integração do Gerenciamento do Ciclo de Vida ao NPI

# Criação do catálogo de soluções com atributos ambientais

# Cria a divisão de Energias Renováveis

# Padrão de Compensação da Pegada de Carbono dos Produtos (2012)

# Catálogo de soluções com atributos ambientais 2014 (400 produtos)

# 85% dos produtos vendidos globalmente tinham completado o LCM 

(2010)

Processo de desenvolvimento de 

competências
# Tech Forum Chapter Product Stewardship

# Início iniciativa Green Chemestry (2010)

# Criação Tech Forum Chapter de Green Chemestry (2012)

Organização Estruturas

# Reestruturação da área de sustentabilidade corporativa com a 

criação de duas vice-presidências (uma com foco na sustentabilidade 

das operações e outra na sustentabilidade de produtos)

Liderança e identidade 

organizacional

Metas e recompensa

Gestão do conhecimento

Cadeia de valor atual
# Piloto da Voz do Consumidor com clientes (BR 2010) para entender 

como agregar valor com as questões da sustentabilidade

Novas cadeias de valor

Gestão 

Estratégica

Desenvolviment

o da inovação

Empresa 

Inovadora

Relacionamento

s externos para 

inovação 

sustentável
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APÊNDICE G - Cronologia da Gestão da Inovação – Caso B  

 

 

(10) Visão 2020 - líder em química sustentável

(10) Estratégia tecnologias transversais definidas 

pela área de inovação corporativa

(10) Gestão de Portfólio todas unidades

(10) Padronização e ampliação do Programa de 

Inovação (phase-gate  todas Unidades)

(10) Comitê Portfólio Day das unidades de negócio

(10) Vice-presidência com foco exclusivo em 

inovação e tecnologia

(10) Criação das estruturas de Inovação e 

Tecnologia em cada unidade de negócio 

M
et

as
 

(10) Remuneração variável atrelada ao alcance das 

metas dos projetos de inovação

L
id

er
an

ça

(10) Visão 2020 - líder em química sustentável

(10) Prêmio Destaque - soluções inovadoras

(10) Programa de Incentivo aos Inventores

(13) 1ª Conferência Mundial de 

Tecnologia e Inovação da empresa
(10) Lições aprendidas sistema phase-gate

(13/14) Gestão do Conhecimento

(11) Gestão de Parcerias

90 00 10

M
et

as
 e

 

re
co

m
p

en
s

a

G
es

tã
o

 d
o

 

co
n

h
ec

im
en

to

Década

(13) Programa de incentivo à 

competitividade dos clientes 

Parcerias com clientes e entidades de 

pesquisa

(07) Prêmio Destaque - Agregação de valor ao 

cliente e Competitividade

(11) Programa para alavancar  parcerias de inovação com 

clientes

R
el

ac
io

n
am

en
to

s 

E
xt

er
n

o
s 

E
m

p
re

sa
 I

n
o

va
d

o
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O
rg

an
iz

aç
ão

E
st

ru
tu
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e 

go
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an
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 d

a 
in

o
va

çã
o

(09/10) Consolidação da base de conhecimentos (artigos, revistas, 

patentes e banco do especialistas) da empresa

(02) Liderança de mercado, autonomia 

tecnológica e competitividade de custos

C
ad

ei
a 

d
e 

va
lo

r 

at
u

al

(08) Unidade Corporativa de Inovação e 

Tecnologia com atribuições compartilhadas

Remuneração variável atrelada às metas de 

resultados do Plano de Ação dos indivíduos

(04) Comitê que acompanha todo o processo - 

polímeros e sem portfólio

Centro de Tecnologia e Inovação (foco 

apoio tecnológico a clientes)

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

d
a 

in
o

va
çã

o

D
es

en
vo

.d
e 

p
ro

d
u

to
/ 

so
lu

çõ
es

G
es

tã
o

 E
st

ra
té

gi
ca

A
lin

h
am

e

n
to

Processo negociação metas líder-liderado 

(Plano de Ação)

Estratégias de negócio, produto e competências 

definidas pelas unidades autonomamente e negociadas

F
o

rm
u

la
çã

o
 

d
a 

es
tr

at
ég

ia

V
is

ão
 d

e 

fu
tu

ro
 

(04) Programa de Inovação - 1a. Versão - phase 

gate (polímeros)

(12/13) Gestão do Desempenho Inovação, 

Propriedade Intelectal, Gestão de Parcerias 

e Financiamento

(10) Monitoramento sistemático de oportunidades e ameaças e discussão nos 

fóruns corporativos e de inovação 
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APÊNDICE H – Cronologia da Gestão da Sustentabilidade – Caso B 

(02) Código de conduta

C
o

m
p

ro
m

et
i

m
en

to
 d

a 
al

ta
 

ad
m

in
is

tr
aç

ão
C

o
n

ce
it

o

(02) ISO 9001 - todas plantas
(04) Programa de 

Melhoria

(02) ISO 14001 - 95% plantas

Treinamentos SSMA Plantas

Programa de voluntariado 

(1996) Criação área Qualidade e SSMA 

Corporativa ligada à Diretoria Industrial 

(09) Comitê de 

Sustentabilidade

M
et

as

(06) Relatório de 

Sustentabilidade

Década

E
st

ru
tu

ra
 d

e 
go

ve
rn

an
ça

 d
a 

su
st

en
ta

b
ili

d
ad

e

In
te

gr
aç

ão
 n

o
s 

p
ro

ce
ss

o
s 

d
a 

ca
d

ei
a 

in
te

rn
a 

d
e 

va
lo

r

Metas de sustentabilidadesão consideradas na remuneração variável dos 

funcionários como as demais metas de seu plano de ação

(05) Listada no Índice de Sustentabilidade da Bolsa de São Paulo

(09) Comitê de Gestão de Imagem e Reputação

(04) Assina a Declaração de Produção Mais Limpa - ONU

(12) Listada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade para Mercados Emergentes

(09) Compromisso público da alta administração com a evolução da sustentabilidade - "É preciso amadurecer para 

ser verde"

(08) Programa de incentivo às parcerias

(02) Divulgação questões sustentabilidade no 

Relatório da Administração
(08) Relatório Anual e de Sustentabilidade - GRI B+

(13) Multiplicadores da 

sustentabilidade

(13) Criação Rede Empresarial 

Brasileira de Avaliação de Ciclo de 

(13) Programa de Incentivo à 

Competitividade da Cadeia 

(econômicos, sociais e ambientais)

(09) Pesquisa de Reputação partes interessadas / Matriz de 

Materialidade

(11) Área específica para Avaliação do Ciclo de Vida

(10) Assuntos estratégicos de sustentabilidade tratados no Comitê Executivo 

(11) Código de conduta fornecedores etanol

(11) Avaliação SSMA fornecedores serviços logísticos

Coordenação SSMA nas plantas

(02) Área corporativa SSMA separada de 

Qualidade ligada à Diretoria de Competitividade

(09) Área corporativa de Desenvolvimento Sustantável 

SSMA e RSE ligada à Vice-presidência de Relações 

Institucionais

(12) Diretoria de Desenvolvimento Sustentável (ligada Vice-presidência de Relações 

Institucionais e Desenvolvimento Sustentável)

(12) Diretoria de Competitividade e SSMA ligada à unidade de polímeros

(11) Programa Desenvolvimento de Competências em Sustentabilidade

(07) Prêmio Destaque - Categoria SSMA

(05) Política de Responsabilidade Social

(05)Diálogos em segurança

(02) Estruturas governança econômica conforme 

Bolsa de Valores São Paulo e Nova York

OHSAS 18001 (24% plantas)

(05/06) Sistema Gestão Integrada SSMA e 

Política de QSSMA

(05) Política de Responsabilidade Social

(05) Início do uso ACV para melhoria 

ecoeficiência processos - ad hoc

Projetos de melhoria no processo (água, energia, 

efluentes, resíduos, acidentes)

90 00 10

Resultado triplo equilibrando sempre o econômico

(09/10) Definição da Visão 2020 - líder em química sustentável

(10) Estratégica diferenciação pela inovação sustentável

(10) Estratégia de sustentabilidade e pilares

(10) Política de sustentabilidade

(10/13) 10 Macro-objetivos 2020 e ações estratégicas 2015

(11) Desdobramento das metas globais nas áreas via negociação líder-liderado

(08) Inventário de Emissões de Gases Estufa

R
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n
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s 
E
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s 
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n
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e 
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ex
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a

P
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s 
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 p
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m
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s

O
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an
iz
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ão

G
es

tã
o

 E
st

ra
té

gi
ca

V
is

ão
 d

e 

fu
tu

ro
, 

m
is

sã
o

, 

va
lo

re
s

Valores organizacionais alinhados aos da 

sustentabilidade
P

ro
ce

ss
o

s

In
te

gr
aç

ão
  

es
tr

at
ég

ia
 

co
rp

o
ra

ti
va

A
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h
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en

to
 

es
tr
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o

E
n

ga
ja

m
en

to
 d
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p
ú

b
lic

o
 in
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APÊNDICE I – Cronologia da Gestão da Inovação Sustentável – Caso B 

   

V
is

ã
o

 d
e

 

fu
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 d

e
 

p
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d
u
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s 
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n
e

g
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o

s 
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m

p
e
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n

c

A
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n
h

a
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e
n

to
 

e
st

ra
té

g
ic

o

(10) Criação do pipeline específico para 

renováveis

(07) Lançamento 

Plástico Verde
(10) Produção Plástico Verde

(10) Criação do pipeline específico 

para a área corporativa que foca em 

tecnologias transversais (renováveis 

(10) Criação da unidade de renováveis 

(13) Projeto piloto de indicadores de 

sustentabilidade para projetos de 

inovação

(10) Comitês para os pipelines 

renováveis e corporativo

L
id

e
ra

n
ça

 e
 

id
e

n
ti

d
a

d
e

 

o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l

M
e

ta
s 

e
 

re
co

m
p

e
n

sa

G
e

st
ã

o
 

d
o

 

co
n

h
e

ci

m
e

n
to

C
a

d
e

ia
 d

e
 

v
a

lo
r 

a
tu

a
l (08) Parcerias com parceiros 

tecnológicos com foco em matérias-

primas renováveis

N
o

v
a

s 

ca
d

e
ia

s 
d

e
 

v
a

lo
r

(12) Mensuração pegada de carbono de alguns 

produtos

(10) Roadmap de Renováveis da Companhia

Década

R
e

la
ci

o
n

a
m

e
n

to
s 

00 10

E
m

p
re

sa
 I

n
o

v
a

d
o
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O
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a

n
iz

a
çã

o

E
st
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tu

ra
 d

e
 g

o
v

e
rn

a
n
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 d

a
 i

n
o

v
a

çã
o

Integração dos aspectos 

legais de SSMA como 

requisitos dos projetos

D
e

se
n

v
o

.d
e

 p
ro

d
u

to
/

 s
o
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çõ

e
s

D
e

se
n

v
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e
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m

p
e

tê
n
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a

s

G
e
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ã

o
 E

st
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té
g
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a

(10) Inovação sustentável base de dois objetivos 

estratégicos da Visão 2020

D
e

se
n

v
o

lv
im

e
n

to
 d

a
 i

n
o

v
a

çã
o

(10) Definição da Visão 2020 - líder em química 

sustentável

(10) Inovação sustentável base para os pilares da 

estratégia de sustentabilidade e visão de longo prazo

Integração dos aspectos 

legais de SSMA como 

requisitos dos projetos

F
o

rm
u

la
ç

ã
o

 d
a

 

e
st

ra
té

g
ia

(10) Lançamento Selo Produtos Verdes
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APÊNDICE J – Cronologia da Gestão da Inovação – Caso C 

 

  

V
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e 
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 d
e 

p
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d
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n
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F
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es
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D
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en
v
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co
m

p
et
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P

ro
d

u
to

s 

in
o

v
ad

o
re

s

(00) Grupos de 

inovadores em cada 

região global - 

multiplicadores

(01) 

Multiplicadores da 

inovação na 

empresa

(07/08) Área de inovação no 

Marketing - assessorar 

inovação de produtos nos 

negócios atuais (resultados)

(09) Criação da diretoria de 

desenvolvimento de produto 

e qualidade

(11) Diretoria de 

desenvolvimento de 

produto

(??) Comitês de inovação

M
et
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d
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o
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s

L
id
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an

ça
 e
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ti
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o
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al

M
et

as
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en
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C
ad

ei
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d
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v
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o
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al

N
o

v
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ca
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e 

v
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o
r

D
es

en
v
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p
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d
u

to
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so
lu

çõ
es

(00) Posicionamento estratégico global de 

diferenciação produtos

R
el

ac
io

n
am

en
to

s 

(02) Criação da área de 

inovação corporativa - no RH 

e foco treinamento

O
rg

an
iz

aç
ão

E
m

p
re

sa
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n
o

v
ad

o
ra

G
es

tã
o
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o

 

co
n

h
ec
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en

to

(11) Meta de % de faturamento de 

novos produtos distribuída entre as 

áreas de desenvolvimento, marketing 

e vendas

(02) Treinamentos gerais e 

específicos sobre inovação às 

equipes envolvidas e gerais para 

todos

(??) Gerência de Desenvolvimento 

de Produtos subordinada à Diretoria 

de Supply Chain

(??) Diretoria de Marketing

(11) Processo de inovação "obrigatório" para 

desdobrar o planejamento estratégico dos negócios

90 00 10

(11) Guias de processo e manuais de 

inovação e de gerenciamento de 

projetos disponíveis na intranet 

A
li

n
h

am
en

to
 

es
tr

at
ég

ic
o

Década

G
es

tã
o

 E
st

ra
té

gi
ca

D
es

en
v

o
lv
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to
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a 
in

o
v

aç
ão

(14) Início processo 

estratégico de inovação 

aberta

(11) Separação / antecipação do 

processo de desenvolvimento de 

tecnologias (avançado)

(07/09) Estrutura de gerenciamento de projetos e 

gestores de portfólio de projetos de desenvolvimento 

de produtoE
st

ru
tu

ra
 d

e 
go

v
er

n
an

ça
 d

a 
in

o
v

aç
ão

(11) Definida em cada negócio / 

categoria como saída do processo de 

inovação - roadmap  de produtos 

Competências em cada área 

individualmente

(11) Obrigatoriedade da entrada 

estratégica como ponto inicial do 

processo de inovação

(07/09) Gerenciamento de projetos e portfólio de 

projetos de desenvolvimento de produto

(??) Processo de desenvolvimento de produtos

(01-05) Novo negócio de água e 

novo canal de venda direta ao 

cliente final

(08) Conceito de produto inovador e indicadores de 

inovação

(14) Área de inovação 

Marketing - assessorar 

inovação de produtos nos 

negócios atuais

(11) Área de inovação no Design / 

Diretoria de Desenvolvimento de 

Produtos - novos negócios
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APÊNDICE K – Cronologia da Gestão da Sustentabilidade – Caso C 

 

  

 1a. estação de tratamento efluentes

(02) ISO 14001

OHSAS 18001

(09) Inventário 

GHG

E
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(90) Grupo Gama (Grupo de Apoio ao Meio Ambiente)

(70) Escritório Corporativo de Controle Ambiental (EUA)

(11) Consulta 

partes 

interessadas

P
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se
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(09) Relatório 

Sustentabilida

de Brasil

(09) Inventário 

GHG
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70/80Década

(11) Projetos de melhoria contínua alinhados às metas / 

pilares em todas as áreas

(10) 6 pilares da sustentabilidade (eficiência energética, minização 

de resíduos, uso sustentável água, uso substâncias nocivas, redução de 

emissões, desenvolvimento social)

(04) Visão de sustentabilidade e 4 objetivos estratégicos 
(equidade social e segurança, neutralidade em emissões de carbono, sem 

substâncias nocivas, eliminação de desperdícios e resíduos ao longo do ciclo 

de vida dos produtos)

(10/11) Gerência Sustentabilidade, EHS e Regulações 

(ampliação, atual) ligada à Vice-Presidência Relações 

Institucionais e Sustentabilidade

(10) Multiplicadores de sustentabilidade áreas e times de 

projetos

(10/11) Metas de sustentabilidade globais (macro-metas - 

15) e para todas as áreas (5 anos) alinhadas aos pilares

(04) Sistema Integrado de Gestão de Fornecedores Diretos

(08) Código de Conduta 

Fornecedores

(11) Sistema Integrado de Gestão de Fornecedores Materiais 

Indiretos

(00) Código de ética alinhado 

corporativo

(02) Instituto Social (comunidades)

(11) Comitê de Sustentabilidade

(03) Coordenação Ambiental (SGI - plantas)

Conselho de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

(EUA) - atendimento à legislação

(14) Áre de sustentabilidade global - Matriz
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(08) Metas de EHS na 

remuneração por resultados 
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(03 / 04) Sistema Integrado de 

Gestão 
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(00/03) Alguns projetos de melhoria em algumas áreas (Ozônio e Gaia)
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