
Análise e reflexões sobre a adoção de diretrizes de gestão 

de inovação utilizadas por empresas brasileiras à luz da 

norma 56002:2020 

Palavras-Chave: Gestão da Inovação, ISO 56002:2020, Brasil. 

Autor(a): 

Giulia Giacomello Pompilio - UNICAMP 

Dr. Rosley Anholon - UNICAMP 

INTRODUÇÃO: 

A inovação está diretamente relacionada ao processo de evolução de uma empresa. A Norma 

56002 (ABNT - ISO, 2020) estabelece diretrizes para a implantação de um sistema de gestão de 

inovação nas organizações. O objetivo principal deste estudo de iniciação científica se caracterizou por 

estabelecer um panorama inicial sobre a adoção de diretrizes de gestão de inovação por empresas 

brasileiras, valendo-se da estrutura da referida norma e da opinião de acadêmicos conhecedores do 

assunto. Faz parte de um macroprojeto que também almejou estabelecer panoramas sobre a gestão de 

competências e gestão da continuidade dos negócios, estudos estes desenvolvidos por outros alunos 

de iniciação científica; todos os estudos dos macroprojetos utilizaram as mesmas técnicas de análise de 

dados, cada qual logicamente em sua temática. Os alunos de IC trabalharam de forma colaborativa e 

sinérgica. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

As etapas desenvolvidas na pesquisa foram: 1) pesquisa bibliográfica; 2) estruturação do 

questionário; 3) execução da survey; 4) análise dos dados coletados; 5) debates e estabelecimento de 

conclusões.  

A pesquisa bibliográfica possibilitou a fundamentação teórica sobre gestão de inovação, gestão 

de inovação em grandes indústrias, assim como em pequenas e médias indústrias e estudo sobre a 

norma ISO 56002:2020. Tomando por base a referida norma, foram estruturadas 26 práticas que deram 

base ao questionário, sendo as mesmas apresentadas na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Práticas para a gestão da inovação (Fonte: norma ISO 56002 (ABNT - ISO, 2020)) 

P1 
As organizações analisam frequentemente questões internas e externas que possam comprometer resultados relacionados à 

gestão da inovação. 

P2 
As organizações monitoram, interagem com todas as partes interessadas e constantemente revisam os desejos e necessidades 

das mesmas para que tais informações possam ser consideradas nas iniciativas de inovação. 

P3 
As organizações definem bem o escopo da gestão da inovação, ou seja, os limites e aplicabilidade de seus processos; delimitam 

bem as funções, o interesse por colaborações, o apetite às incertezas, entre outros aspectos 

P4 
As organizações promovem em seus ambientes uma cultura de atividades voltadas à inovação, permitindo a coexistência de 

atitudes e comportamentos criativos com outros voltados às operações 



P5 
As organizações buscam desenvolver líderes em todos os níveis hierárquicos compromissados com atividades em prol da 

inovação 

P6 

A alta direção das organizações apoia constantemente e se compromete com as atividades em prol da inovação. Também fornece 

os recursos necessários de diferentes ordens para que as iniciativas possam ocorrer e os resultados almejados possam ser 

alcançados. 

P7 

A alta direção das organizações periodicamente realiza análises críticas das iniciativas relacionadas à gestão da inovação, 

contemplando questões sobre realização de valor, objetivos alcançados, sucessos e fracassos, indicadores de desempenho, entre 

outras informações; posteriormente, toma ações em prol da melhoria contínua da gestão da inovação 

P8 
Os papéis e responsabilidades associados à gestão da inovação nas organizações são corretamente definidos e compreendidos 

por todos os colaboradores. 

P9 
As organizações, ao formar equipes para o desenvolvimento de atividades associadas à inovação, valorizam a diversidade de 

colaboradores para aproveitar experiências e ideias e gerar resultados positivos a partir disso.  

P10 

As organizações possuem sistemática para avaliar corretamente a necessidade de colaboração para inovar (seja ela em termos 

de conhecimento, competência, infraestrutura ou recursos) e, se pertinente, adotam diretrizes para melhor selecionar os 

candidatos parceiros. 

P11 
Ao analisar as oportunidades relacionadas à inovação, as organizações possuem procedimentos para mensurar corretamente os 

riscos e apoiar os debates acerca da aceitabilidade dos mesmos.  

P12 

As organizações avaliam as deficiências existentes em termos de competências organizacionais para a inovação (competências 

individuais ou de equipes) e ofertam programas de desenvolvimento ou treinamentos aos colaboradores visando obter melhor 

desempenho nas iniciativas. 

P13 
As organizações definem claramente os objetivos de inovação a serem alcançados em cada iniciativa de forma consistente e 

mensurável; posteriormente, comunicam os mesmos para todas as partes envolvidas. 

P14 
As organizações possuem estratégias de inovação flexíveis e adaptáveis, de modo que as mesmas podem ser ajustadas em 

função do desempenho e retroalimentação das atividades de inovação 

P15 
As organizações definem corretamente planos para alcançar os objetivos de inovação, ou seja, o que será feito, quem estará 

envolvido, qual será o cronograma, como os resultados serão avaliados, como se dará a comunicação, entre outros aspectos 

P16 

As organizações fazem uma adequada gestão de seus portfólios de inovação, ou seja, verificam regularmente como cada iniciativa 

está contribuindo para o alcance das estratégias da empresa, analisam sinergias entre as iniciativas, comunicam o andamento 

das iniciativas às partes interessadas, entre outros aspectos 

P17 

As organizações desenvolvem a gestão da inovação juntamente com a gestão do conhecimento, ou seja, ao longo de todo o 

processo de inovação procuram compreender o contexto externo, utilizam lições apreendidas, facilitam o acesso e a reutilização 

do conhecimento adquirido, mantêm mecanismos para fazer o conhecimento fluir, entre outras ações 

P18 
As organizações possuem sistema de controle de documentação (independente da forma) para melhor sustentar a gestão da 

inovação 

P19 

As organizações desenvolvem corretamente a gestão da propriedade intelectual associada à gestão da inovação, procurando 

entender os ativos que devem ou não proteger, estabelecendo um inventário dos ativos intelectuais da empresa, entre outras 

ações. 

P20 
As organizações revisam continuamente suas iniciativas de inovação em termos das adequações dos escopos e resultados 

esperados 

P21 

Em relação à implantação das iniciativas de inovação, os gestores das organizações debatem e refletem previamente sobre a 

melhor abordagem para colocá-las em prática, seja por meio da implantação interna, de acordos colaborativos, de terceirizações, 

entre outras abordagens 

P22 

As organizações difundem claramente aos colaboradores que os processos de inovação nem sempre ocorrerão de forma linear. 

A identificação de oportunidades (1), a criação do conceito (2) e sua validação (3), o desenvolvimento de soluções (4) e suas 

implantações (5) podem requerer realimentações e conexões não diretas e em ambos os sentidos. 

P23 

Em relação à identificação de oportunidades para inovar, as organizações possuem atividades bem estruturadas e utilizam 

ferramentas e métodos como varredura, análise prospectiva, benchmarking, pesquisas internas e externas, etnografia, atividades 

de previsão, modelos dinâmicos, entre outros. 

P24 

Em relação à criação de um conceito e sua validação, as organizações possuem atividades bem estruturadas que permitam 

potencializar as primeiras ideias, analisar aquelas mais viáveis e calcular as incertezas associadas, além de definir aspectos 

técnicos, financeiros e organizacionais relevantes para tal fase. 

P25 

Em relação ao desenvolvimento de soluções e suas implantações no processo de inovação, as organizações possuem atividades 

bem estruturadas que permitem a maior "realização de valor", incluindo a entrega da solução, feedbacks por parte dos clientes, 

identificação de novas implicações para a propriedade intelectual, lições apreendidas, entre outros aspectos. 

P26 
As organizações possuem clareza em relação à maneira pela qual mensuram o desempenho de suas iniciativas de inovação, 

considerando os indicadores pertinentes, frequência de monitoramento, colaboradores responsáveis, entre outros aspectos. 

P27 

As organizações realizam auditorias periódicas em seus processos de gestão da inovação, visando identificar oportunidades de 

melhorias; procuram registar documentalmente todo o ciclo para que tais dados possam embasar a tomada de decisão e/ou ser 

utilizados como lições apreendidas. 

 

Todo o projeto foi aprovado pelo CEP Unicamp (CAEE: 50589321.2.0000.5404). Os 

respondentes avaliaram cada prática para três situações: a) para as empresas brasileiras de forma geral 

(SPS – sem porte e segmento); b) para as grandes indústrias brasileiras (GI – grandes indústrias); c) 

para as pequenas e médias indústrias brasileiras (PMI – pequenas e médias indústrias). A escala 

utilizada, apresentada na forma de 5 alternativas correspondentes à frequência de aplicação de cada 



norma, foi a seguinte: Não aplicada; Aplicada de forma superficial; Aplicada de forma razoável; Aplicada 

de forma adequada; Aplicada de forma bem estruturada. Números fuzzy foram associados a cada termo 

da escala. Houve 26 acadêmicos que participaram da survey.  

A análise de frequências foi o primeiro procedimento realizado. Na sequência, realizou-se a 

Análise Hierárquica de Clusters (AHC) para agrupar os respondentes segundo características, como: 

experiência profissional; temáticas de pesquisa; e formação de recursos humanos. Com os grupos 

identificados, foi possível alocar cada um deles em três níveis segundo a capacidade de aferir sobre os 

questionamentos apresentados; o nível 3 é o maior (“mais capaz”) e todos possuem números fuzzy 

associados. Com as informações descritas, as práticas foram analisadas comparativamente via versão 

adaptada do Fuzzy Topsis (CHEN, 2000); nessa versão adaptada, cada respondente assumiu o papel 

de um “critério” e teve sua nota ponderada pelo seu nível fuzzy de capacidade de aferir sobre o 

questionamento apresentado (níveis 1 a 3). Um teste de sensibilidade foi feito retirando-se cada grupo 

de respondentes para tentar compreender o impacto na ordenação obtida.      

RESULTADOS E DEBATES: 

De forma ampla, quando considerada a análise de frequências, as categorias SPS e PMI 

apresentaram altos percentuais para os itens da escala “não aplicada” e “aplicada de forma superficial” 

quando comparados aos demais itens da escala. Os percentuais dessas frequências, 

comparativamente, são menores para a categoria GI de forma geral.  

Por meio da AHC foi obtido o dendograma apresentado na Figura 1 e 7 grupos foram 

identificados. Após análise das características dos grupos, os respondentes foram alocados nos níveis 

de 1 a 3, como apresentado.  

 

 
Figura 1. Dendograma obtido por meio da AHC (Fonte: dados da pesquisa) 

 
 
 
 
 
 
 
Respondentes 
por nível 
 
Nível 1 = R1; R7; 
R8 
 
Nível 2 = R3; R5; 
R6; R15; R16; 
R20; R25 
 
Nível 3 = R2; R4; 
R9; R10; R11; 
R12; R13; R14; 
R17; R18; R19; 
R21; R22; R23; 
R24; R26 

 

Para cada categoria (SPS, GI e PMI) foi aplicada a versão adaptada do Fuzzy Topsis e realizada 

a análise de sensibilidade (vide Tabelas 2, 3 e 4). Lembrando que a 1ª posição equivale à prática mais 

aplicada comparativamente.  
 



Tabela 2. Ordenação das práticas via aplicação adaptada do Fuzzy Topsis e análise de sensibilidade para a categoria SPS (Fonte: dados da 

pesquisa) 

Prática Ordem 
                                                                                                 Análise de Sensibilidade 

Sem G1 Sem G2 Sem G3 Sem G4 Sem G5 Sem G6 Sem G7 

P1 3º 3º 4º 5º 5º 4º 2º 5º 

P2 6º 5º 13º 8º 12º 6º 3º 6º 

P3 2º 1º 2º 2º 2º 2º 5º 2º 

P4 10º 16º 9º 6º 16º 11º 9º 9º 

P5 12º 12º 11º 9º 17º 13º 11º 14º 

P6 7º 4º 6º 3º 11º 7º 13º 7º 

P7 13º 11º 12º 15º 10º 14º 12º 10º 

P8 17º 6º 16º 16º 20º 17º 19º 17º 

P9 1º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

P10 19º 14º 19º 19º 18º 19º 20º 19º 

P11 21º 15º 21º 20º 24º 21º 25º 22º 

P12 5º 7º 3º 4º 4º 5º 6º 3º 

P13 14º 19º 14º 11º 15º 12º 15º 12º 

P14 15º 18º 17º 13º 6º 15º 7º 15º 

P15 4º 8º 5º 7º 3º 3º 4º 4º 

P16 24º 25º 23º 23º 21º 23º 21º 24º 

P17 26º 27º 26º 26º 25º 26º 24º 26º 

P18 22º 21º 24º 21º 26º 24º 17º 23º 

P19 25º 20º 25º 25º 22º 25º 26º 25º 

P20 11º 10º 10º 14º 9º 10º 10º 13º 

P21 16º 17º 15º 17º 13º 16º 18º 16º 

P22 23º 22º 22º 24º 23º 22º 23º 21º 

P23 20º 24º 20º 22º 19º 20º 22º 20º 

P24 9º 9º 8º 12º 8º 9º 16º 8º 

P25 18º 23º 17º 18º 14º 18º 14º 18º 

P26 8º 13º 7º 10º 7º 8º 8º 11º 

P27 27º 26º 27º 27º 27º 27º 27º 27º 

 

Tabela 3. Ordenação das práticas via aplicação adaptada do Fuzzy Topsis e análise de sensibilidade para a categoria GI (Fonte: dados da 

pesquisa) 

Prática Ordem 
Análise de Sensibilidade 

Sem G1 Sem G2 Sem G3 Sem G4 Sem G5 Sem G6 Sem G7 

P1 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

P2 6º 4º 8º 6º 10º 8º 3º 7º 

P3 3º 2º 3º 4º 3º 3º 5º 3º 

P4 5º 8º 5º 3º 8º 6º 9º 4º 

P5 21º 22º 18º 19º 21º 21º 21º 21º 

P6 19º 12º 21º 15º 20º 19º 19º 17º 

P7 20º 19º 20º 21º 18º 20º 14º 16º 

P8 26º 24º 26º 26º 27º 26º 26º 26º 

P9 13º 5º 14º 14º 17º 14º 15º 14º 

P10 7º 16º 6º 5º 5º 4º 4º 6º 

P11 22º 10º 23º 22º 24º 23º 25º 22º 

P12 11º 21º 10º 11º 6º 12º 12º 10º 

P13 10º 11º 11º 9º 13º 11º 11º 12º 

P14 12º 18º 12º 12º 11º 10º 13º 11º 

P15 2º 3º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 

P16 14º 20º 13º 13º 12º 13º 17º 13º 

P17 24º 23º 24º 24º 25º 24º 23º 25º 

P18 17º 13º 17º 17º 19º 18º 10º 19º 

P19 8º 9º 7º 8º 7º 7º 6º 8º 

P20 4º 7º 4º 7º 4º 5º 7º 5º 

P21 16º 14º 15º 18º 15º 16º 20º 18º 

P22 25º 25º 25º 25º 23º 25º 24º 24º 

P23 23º 27º 22º 23º 22º 22º 22º 23º 

P24 9º 6º 9º 10º 14º 9º 8º 9º 

P25 18º 15º 19º 20º 16º 17º 16º 20º 

P26 15º 17º 16º 16º 9º 15º 18º 15º 

P27 27º 26º 27º 27º 26º 27º 27º 27º 

 

Tabela 4. Ordenação das práticas via aplicação adaptada do Fuzzy Topsis e análise de sensibilidade para a categoria PMI (Fonte: dados da 

pesquisa) 

Prática Ordem 
Análise de Sensibilidade 

Sem G1 Sem G2 Sem G3 Sem G4 Sem G5 Sem G6 Sem G7 

P1 10º 20º 11º 10º 9º 7º 3º 10º 

P2 15º 21º 15º 11º 15º 13º 5º 15º 

P3 7º 10º 7º 5º 5º 8º 11º 8º 

P4 6º 4º 6º 4º 12º 6º 9º 6º 

P5 16º 16º 16º 16º 17º 19º 17º 16º 

P6 2º 2º 2º 1º 4º 3º 2º 3º 

P7 14º 9º 14º 14º 14º 15º 14º 11º 

P8 22º 13º 22º 23º 22º 22º 24º 20º 

P9 5º 3º 5º 7º 11º 5º 6º 5º 

P10 1º 8º 1º 2º 1º 1º 1º 2º 



P11 23º 15º 23º 22º 24º 23º 26º 23º 

P12 3º 5º 3º 3º 2º 2º 4º 1º 

P13 13º 18º 13º 13º 13º 14º 7º 14º 

P14 12º 19º 12º 12º 8º 12º 12º 13º 

P15 8º 14º 8º 8º 6º 9º 8º 7º 

P16 25º 26º 25º 25º 25º 25º 23º 25º 

P17 26º 27º 26º 26º 26º 26º 25º 26º 

P18 20º 22º 20º 17º 21º 20º 18º 21º 

P19 24º 24º 24º 24º 23º 24º 22º 24º 

P20 11º 1º 10º 15º 10º 11º 15º 12º 

P21 4º 11º 4º 6º 3º 4º 13º 4º 

P22 17º 7º 17º 18º 18º 16º 21º 17º 

P23 21º 23º 21º 20º 20º 21º 20º 22º 

P24 9º 6º 9º 9º 7º 10º 10º 9º 

P25 19º 12º 19º 21º 16º 18º 19º 19º 

P26 18º 17º 18º 19º 19º 17º 16º 18º 

P27 27º 25º 27º 27º 27º 27º 27º 27º 
 

 

Alguns resultados podem ser apresentados, de maneira sucinta: 

  

• De acordo com as vantagens por ela trazidas, a gestão da inovação deve ocorrer de forma mais 

intensa nas empresas brasileiras de forma geral, destacando a urgência de implementação nas 

pequenas e médias indústrias. 

• Nas três categorias analisadas, comparativamente, as auditorias periódicas visando identificar 

oportunidades de melhorias em relação à gestão da inovação (P27) caracterizam-se como a prática 

menos aplicada em todos os cenários.   

• A análise de questões internas e externas que possam comprometer resultados relacionados à gestão 

da inovação (P1) para as pequenas e médias indústrias aparece apenas (por volta) na décima 

posição, na maioria dos casos. 

• Entre muitos outros muitos resultados. 

CONCLUSÕES: 
 

A gestão da inovação é de extrema importância para a competitividade das indústrias. A norma 

56002 pode ser entendida como um importante referencial para as empresas que desejam adotar 

práticas associadas à gestão da inovação. Na opinião dos acadêmicos, as práticas encontram-se mais 

presentes nas grandes indústrias, mas precisam ser potencializadas nas demais empresas, em especial 

nas pequenas e medias indústrias.  
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