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PGQP - A nossa causa ...
Levar a inovação e a qualidade da
gestão à todas as organizações.

O nosso propósito...
Promover a Competitividade Sustentável para
melhorar a longevidade das organizações e a
qualidade de vida das pessoas.
Ser sustentável, ir mais longe e ter uma vida melhor.

As nossas crenças ...
Acreditamos que a inovação e a
qualidade da gestão podem impactar

positivamente a produtividade das
organizações e a qualidade de vida das

pessoas.

Criação do Comitê e evolução da
Inovação no PGQP
Lançamento
Desafio Inovação
PGQP
Criação categoria Troféu Rumo
à Inovação
Placa Qualidade com Inovação
(PQRS – Ouro/Diamante)

1° ciclo do
Prêmio Inovação
Criação do Comitê
e do SAGRI

Redesenho modelo de
gestão da inovação

Criação do
reconhecimento
Inovação Empreendedora

PGQP 25+ e Desafios

Os Desafios PGQP
Desafio Inovação
Desafio Cidades
Desafio Competitividade Sustentável

Desafio Excelência da Gestão

Os Desafios PGQP representam a renovação na forma
de relacionamento com as organizações adesão ao
nosso movimento pela qualidade, produtividade e
inovação.
Com uma proposta diferenciada, colaborativa e
dinâmica, o PGQP se propõe a atuar junto das
organizações em suas iniciativas e projetos de melhoria
da gestão e da inovação através de um ciclo de trabalho
estruturado e orientado por especialistas e técnicos
voluntários e credenciados.

Aprendizado

Guias de Orientação
-Alinhamento Conceitual
- Avaliação do SGI
- Implantação do Desafio

Monitoramento

Diagnóstico e
Estratégia de
Inovação

Plano de Gestão
da Inovação

Implantação

Summit de Inovação
Compartilhamento do
Conhecimento
e Aprendizados

 Trata-se da nova abordagem do PGQP ajudar e estar junto com as
organizações com Termo de Adesão, alterando o foco de mobilizador
e capacitador para parceiro e tutor de soluções para as empresas.

 O Conceito indutor dessa iniciativa é a “experiência do usuário”,
atuando de forma conjunta e comprometida em temas de interesse
estratégico para as organizações.

 A adesão ao Desafio é voluntária, mas uma vez a organização
participando ela vence uma série de desafios que a conduzirão aos
resultados pretendidos.

 O Desafio Inovação tem ciclos de 12 meses
 O Desafio explora as competências do PGQP com uma nova
linguagem e relacionamento com as organizações, sendo a mídia
digital um importante instrumento de difusão.

 A motivação deste esforço é basicamente fundamentada em duas
questões, resignificar o PGQP para as organizações e voltar os seus
esforços às intenções estratégicas e soluções das organizações.

Guias de

Orientação

 Alinhamento Conceitual – fornece os conceitos
e busca o entendimento do tema de inovação
por parte das organizações

 Avaliação

– fornece instrumentos que
permitam a autoavaliação e a avaliação externa
das organizações, segundo temas, sua aplicação
e maturidade na formação dos elementos do
SGI- Sistema de Gestão da Inovação

 Implantação do Desafio – fornece orientações
às organizações de como se inserir no Desafio,
segundo etapas mais adequadas ao seu
momento e maturidade organizacional no tema
inovação.

Diagnóstico e Estratégia
de Inovação
Aprendizado
Guias de Orientação
-Alinhamento conceitual
- Avaliação do SGI
-Implantação do Desafio

Diagnóstico e
Estratégia de
Inovação

Monitoramento

Plano de
Gestão da
Inovação

Implantação






São os esforços de mobilização dos comitês R/S e das organizações
Inclui um workshop de Kick Off com 4 horas de duração.
Aplicação de um diagnóstico de posicionamento das iniciativas: inovação,
projetos de inovação e sistema de gestão da inovação.
Cada organização é estimulada a definir sua intenção estratégica para inovação.

Resultado do encontro: Diagnóstico e a definição de estratégias para a inovação

Summit de Inovação
Compartilhamento do
Conhecimento e
Aprendizados

Plano de Gestão
da Inovação
Aprendizado
Guias de Orientação
-Alinhamento conceitual
- Avaliação do SGI
- Implantação do Desafio

Diagnóstico e
Estratégia de
Inovação

Monitoramento

Plano de
Gestão da
Inovação

Implantação






Compreende a análise do Diagnóstico, da estratégia de inovação e a definição
de Plano de Ação (Plano de Gestão da Inovação), identificando projetos de
inovação e de desenvolvimento do SGI
Pode envolver a definição de prototipagem e MVP (valor mínimo de protótipo
para teste) para testar ideias e definir projetos.
Formato mentoria individual (pode ser virtual/on-line ou in company)

Resultado do encontro: Elaboração de um Plano de Gestão da Inovação

Summit de Inovação
Compartilhamento do
Conhecimento e
Aprendizados

Implantação
Aprendizado
Guias de Orientação
-Alinhamento conceitual
- Avaliação do SGI
- Implantação do Desafio

Diagnóstico e
Estratégia de
Inovação

Monitoramento

Plano de
Gestão da
Inovação

Summit de Inovação
Compartilhamento do
Conhecimento e
Aprendizados

Implantação






É a implantação do Plano /ação da etapa anterior.
São os esforços de apoio à implementação das ações de melhoria do SGI segundo o
diagnóstico e das soluções estruturadas segundo os projetos de inovação definidos.
Compartilhamento das dificuldades, dos progressos e resultados parciais obtidos.
Formato mentoria individual (pode ser virtual/on-line ou in company)

Resultado: Orientação/mentoria ao desenvolvimento do SGI e aos projetos

Monitoramento
Aprendizado
Guias de Orientação
-Alinhamento conceitual
- Avaliação do SGI
- Implantação do Desafio

Diagnóstico e
Estratégia de
Inovação

Monitoramento

Plano de
Gestão da
Inovação

Summit de Inovação
Compartilhamento do
Conhecimento e
Aprendizados

Implantação






São os esforços de acompanhamento da realização do Plano de Gestão da Inovação nos
aspectos relacionados ao SGI e aos projetos de Inovação, considerando os objetivos desejados,
o que devia ser realizado, o que foi realizado e os devidos ajustes.
Pode incluir um padrão de registros, auditoria de resultados.
Formato mentoria individual (pode ser virtual/on-line ou in company)

Resultado: Ações corretivas para atender ao Plano de Gestão da Inovação ou ações corretivas no
próprio Plano

Aprendizado
Aprendizado
Guias de Orientação
-Alinhamento conceitual
- Avaliação do SGI
- Implantação do Desafio

Diagnóstico e
Estratégia de
Inovação

Monitoramento

Plano de
Gestão da
Inovação

Summit de Inovação
Compartilhamento do
Conhecimento e
Aprendizados

Implantação








São os esforços de avaliação dos erros e acertos nas ações de desenvolvimento do SGI e dos projetos e
iniciativas empreendidos.
Ações de reconhecimento.
Compartilhamento de melhores práticas e lições.
Definição, pela organização, de submissão ao Prêmio Inovação PGQP em suas modalidades.
Definição dos próximos passo para evolução da organização no tema inovação
Formato mentoria individual (pode ser virtual/on-line ou in company)

Resultado: Reflexão, compartilhamento, celebração e definição de novo ciclo

 Visa explorar os conhecimentos, a troca
de experiências e aprendizados

 Estimular a apresentação de cases
 Estimular

o crescimento
inovação no Estado

do

tema

 Reconhecer esforços e resultados
 Desenvolver um “think tank” no Estado
sobre o tema inovação

Summit de
Inovação

Alinhamento conceitual

Conceitos sobre Inovação
Conceito adotado pelo PGQP
“Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou
serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um
processo, ou um novo método de marketing, ou um novo
método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas.”
(Manual de Oslo, 3ª ed., 2005)

Conceitos sobre Inovação
A figura do Eco-Ciclo Organizacional reforça a abordagem que entende a empresa
como um sistema vivo, isto é, sua estrutura e funcionamento devem caracterizarse por:

 mudanças estruturais contínuas;

 necessidade de adaptação ao meio
externo para sobreviver;

 capacidade de auto-organização;

 funcionamento em rede;
 competências para gerar equilíbrio
dinâmico entre estabilidade e evolução.

Eco-Ciclo Organizacional

Conceitos sobre Inovação
Tipos de inovação

Modelo de
negócio novo

Semi-radical

Semi-radical

Radical

Quando inclui no plano de inovação e
no portfólio de projetos aspectos
relativos à inclusão de novas soluções
e tecnologias ou, para tecnologias
existentes, novos modelos de negócio

Modelo de
negócio
semelhante

Incremental

Incremental

Semi-radical

Quando é de menor investimento,
são rápidas e reforçam o portfólio e
relações com clientes e mercados

Radical
Tecnologia existente

Tecnologia Nova

Fonte: Davila, Tony; Epstein, Marc J. ; Shelton, Robert. As Regras da Inovação:
como gerenciar, como medir e como lucrar. Porto Alegre: Bookman, 2007

Também conhecida como disruptiva,
caracteriza-se como o surgimento de
um produto novo, com modelo de
negócio novo e tecnologia nova

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

LIDERANÇA MOBILIZADORA
Atuação pessoal dos líderes em
posicionar a inovação na estratégia
da organização, prover recursos,
criar condições necessárias ao seu
desenvolvimento e continuidade,
mobilizando as pessoas e equipes
para o fortalecimento da cultura
organizacional.

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

INTENÇÃO ESTRATÉGICA
Incorporar a inovação como parte
integrante da gestão estratégica da
organização, segundo o contexto
competitivo atual, demandando
diretrizes específicas para a
organização dos processos com o
objetivo de alcançar os resultados
desejados.

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

PESSOAS E EQUIPES
Elaboração de um sistema de
trabalho e criação de um ambiente
favorável, que permita a liberdade
de expressão, a formação de
competências, aprendizagem
contínua, encorajamento para
assumir riscos, o reconhecimento
pelos esforços e resultados, o
empreendedorismo que estimule e
alavanque o desenvolvimento da
inovação na organização.

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
Definição de processos
interfuncionais e interdisciplinares,
bem como métodos de trabalho,
que estimulem, apoiem e
sistematizem atividades de
inovação em prol da satisfação das
necessidades e expectativas do
cliente e de todas as partes
interessadas relevantes e seus
resultados esperados.

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

RESULTADOS PARA AS PARTES
INTERESSADAS
Criação de um sistema de
medição de resultados para
inovação que propicie a
mensuração do valor gerado ao
cliente e todas as partes
interessadas relevantes,
considerando aspectos
econômicos, sociais, ambientais,
fortalecendo a busca do
desenvolvimento sustentável.

Sistema de Gestão da Inovação
DESEMPENHO E MELHORIA

LIDERANÇA
MOBILIZADORA

SEMI RADICAL

RADICAL

CENÁRIOS

PROCESSOS DE INOVAÇÃO
OBSERVAR

IDEALIZAR

DESENVOLVER

IMPLEMENTAR

INTERFUNCIONAL E INTERDISCIPLINAR

DESEMPENHO E MELHORIA

REFLETIR

RESULTADOS

INCREMENTAL

PARA AS PARTES
INTERESSADAS

DESEMPENHO E MELHORIA

PESSOAS E
EQUIPES

DESEMPENHO E MELHORIA

INTENÇÃO
INTENÇÃO
ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA

DESEMPENHO E MELHORIA
Análise global do sistema de
gestão da inovação, buscando
novos patamares de
competência para a
organização e sua força de
trabalho, por meio de
percepção, reflexão, avaliação
de resultados e ações de
melhoria e mudanças.

Instrumento de avaliação

Reflexão
Organizacional

1.

QUE ABRANGÊNCIA TEM A INOVAÇÃO EM SUA
ORGANIZAÇÃO (produto/serviço, processo, método de
marketing, organizacional)? COMENTE.

2. QUAIS AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO DA
SUA ORGANIZAÇÃO?
3. COMO A INOVAÇÃO É GERENCIADA NA SUA
ORGANIZAÇÃO?
4. CONSIDERANDO O SEU RAMO DE ATUAÇÃO, QUE TIPOS
DE INOVAÇÃO SÃO MAIS IMPORTANTES PARA O
SUCESSO/ COMPETITIVIDADE DE SUA ORGANIZAÇÃO?

5. O QUE TEM SIDO MELHOR IMPLEMENTADO NA SUA
ORGANIZAÇÃO REFERENTE À INOVAÇÃO (QUAIS OS
ÊXITOS )?
6

O QUE TEM SIDO DEFICIENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DA
INOVAÇÃO NA SUA ORGANIZAÇÃO? A QUE VOCÊ
ATRIBUI ISSO?

Estrutura do Modelo Avaliativo
 6 ELEMENTOS DO SGI – SISTEMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

 12 TEMAS DE SUSTENTAÇÃO

 50 QUESTÕES AVALIATIVAS

DAS
INICIATIVAS NOS TEMAS DE FORMA
TRANSVERSAL AOS ELEMENTOS DO SGI

Importante: cada questão pode afetar mais de um ELEMENTO do SGI !

Temas de Sustentação
Políticas e diretrizes
organizacionais

Avaliação e gestão
de riscos
Informação e
conhecimento
organizacional

Sustentabilidade

Recursos e
infraestrutura

Atuação
colaborativa

Desenvolvimento
de competências
Ambiente
organizacional

Gestão da
tecnologia
Lições aprendidas

Avaliação e
reconhecimento
das pessoas e
equipes

Mobilização e
engajamento das
pessoas

Temas de Sustentação

Políticas e diretrizes
organizacionais

Visa estabelecer os direcionadores para
as ações estratégicas de inovação, os
objetivos, padrões e sistema de
trabalho, mecanismos de
monitoramento, formas de controle, de
atuação, regras (diretrizes) do SGI, etc.,
demonstrando um processo organizado
do Sistema de Gestão da Inovação,
incorporado ao sistema de gestão
organizacional.

Temas de Sustentação
Visa configurar estruturas com olhar de

"rede", com interações internas
Atuação
colaborativa

(grupos de trabalho, equipes, comitês,
etc.) e externas (clientes, fornecedores,

academia, e representantes da
sociedade) para a criação de inovações.

Temas de Sustentação
Visa desenvolver e incentivar valores e

comportamentos capazes de fortalecer
Ambiente
organizacional

os elementos culturais necessários para
elevar as competências para a

implementação do SGI e a realização de
inovações.

Temas de Sustentação
Visa incorporar a sustentabilidade de
Sustentabilidade

forma integrada (aspectos econômico,
social/cultural, ambiental) na estratégia

e nos projetos de inovação.

Temas de Sustentação
Visa identificar e desenvolver as
Desenvolvimento de
competências

principais competências
organizacionais e nas pessoas para a
implementação do SGI e a realização de
inovações.

Temas de Sustentação
Visa estabelecer mecanismos de
avaliação da atuação das pessoas frente
Avaliação e
reconhecimento das
pessoas e equipes

aos desafios da inovação, gerando
consequentemente, reconhecimentos
financeiros ou não-financeiros
alinhados às politicas e diretrizes e aos
resultados alcançados com a inovação.

Temas de Sustentação
Visa identificar os principais riscos
Avaliação e gestão
de riscos

associados aos projetos e iniciativas de
inovação, sua gestão ao longo das
etapas de desenvolvimento e a
implementação de ações a respeito.

Temas de Sustentação
Visa prover os recursos financeiros e a
Recursos e
infraestrutura

criação de um ambiente físico
adequado para o desenvolvimento da

inovação e seus projetos/iniciativas.

Temas de Sustentação
Visa avaliar os erros e acertos do

Sistema de Gestão da Inovação, dos
Lições aprendidas

processos e metodologias utilizados e
os resultados obtidos pelas inovações,

bem como a análise e implantação de
boas práticas de gestão da inovação.

Temas de Sustentação
Visa implementar um sistema de
informações que apoie as decisões

acerca das oportunidades de inovações,
Informação e
conhecimento
organizacional

assim como um sistema que identifique,
desenvolva e disponibilize os

conhecimentos necessários ao
desenvolvimento dos projetos e
iniciativas de inovação na organização.

Temas de Sustentação
Visa identificar os aspectos tecnológicos
Gestão da
tecnologia

que têm relevância ao negócio, a sua
busca e utilização na criação de

inovações.

Temas de Sustentação
Visa estabelecer mecanismos de
motivação (intrínseca e extrínseca)
junto a força de trabalho, com a
Mobilização e
engajamento das
pessoas

participação pessoal do principal
executivo e seus gestores, buscando o
comprometimento pleno (emocional e
intelectual) e dedicação da força de
trabalho na busca dos objetivos da

inovação na organização.

Avaliação da Maturidade
Fatores de avaliação considerados
•
•

Grau de ATENDIMENTO ao solicitado no requisito de avaliação das iniciativas (forma de responder ao que está
solicitado e a sua abrangência).
Grau de FORMALIZAÇÃO demonstrado (explicitação e comunicação das iniciativas).

•
•

Grau de APLICAÇÃO (ciclos – realização das iniciativas de forma completa).
Nível de RESULTADOS E/OU MELHORIAS (a partir do nível PROGREDINDO inclusive).

APLICAÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO (notas de 0 a 100)

PROGREDINDO
( 50-60)
IMPLEMENTANDO
(30- 40)
INICIANDO
(10 - 20)
• Atendimento por
iniciativas isoladas ou
pontuais, com lacunas
• Predomina a
informalidade
• Evidência de decisão para
seguir ao nível de
implementação

• Atendimento por
iniciativas em estruturação,
com lacunas
• Formalização em grande
parte
• Aplicação incompleta

• Atendimento por
iniciativas , com lacunas
• Formalização com alguma
lacuna
• Aplicação mínima em um
ciclo
• Evidência de resultados ou
de melhorias nas iniciativas

ALCANÇANDO
(70- 80)
• Atendimento por iniciativas
sem lacuna SIGNIFICATIVA
• Formalização sem lacuna
SIGNIFICATIVA

CONSOLIDANDO
( 90-100)
• Atendimento por iniciativas de
forma exemplar
• Formalização sem lacunas

• Aplicação mínima em três
ciclos
• Resultados ou melhorias
• Aplicação mínima em dois ciclos consistentes
•Resultados ou melhorias
qualificadas nas iniciativas

FINAL DA FAIXA: ATENDIMENTO A TODOS OS FATORES DO NIVEL
INICIO DA FAIXA: ATENDIMENTO A TODOS – 1 FATORES DO NIVEL
Resultados ou melhorias qualificadas: que agreguem valor e deve ser mostrado pela organização
Resultados ou melhorias consistentes: que agreguem valor e estejam internalizados na organização

DIGITAR a pontuação

Colocar evidências
(apenas citar)

Avaliação da Maturidade
Cada questão abordada tem peso 2, totalizando
100 pontos (2 x 50 questões).

A avaliação considera a quantidade de questões
relacionadas a cada Elemento do SGI, como a
seguir:
•

LIDERANÇA MOBILIZADORA: 33 questões

•

INTENÇÃO ESTRATÉGICA: 19 questões

•

PESSOAS E EQUIPES: 24 questões

•

PROCESSOS DE INOVAÇÃO : 30 questões

•

RESULTADOS PARA AS PARTES
INTERESSADAS: 17 questões

•

DESEMPENHO E MELHORIA: 23 questões

Nota: cada questão pode estar relacionada a
mais de um elemento.

NÍVEIS DE MATURIDADE DO
SISTEMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO
Nível

Características

Iniciando
(0%-29%)

Iniciativas isoladas ou pontuais, com
lacunas, predominando a
informalidade, havendo decisão para
seguir ao nível de implementação.

Implementando
(30%-49%)

Iniciativas em estruturação, com
lacunas,
formalização em grande parte e
aplicação incompleta.

Progredindo
(50%-69%)

Iniciativas e formalização com alguma
lacuna e aplicação mínima em um ciclo,
havendo evidência de resultados e de
melhorias nas iniciativas.

Alcançando
(70%-89%)

Iniciativas e formalização sem lacuna
SIGNIFICATIVA, aplicação mínima em
dois ciclos, havendo melhorias e
resultados qualificados nas iniciativas.

Consolidando
(90%-100%)

Iniciativas exemplares, com
formalização sem lacunas, aplicação
mínima em três ciclos, havendo
melhorias e resultados consistentes
nas iniciativas.

Avaliação da Maturidade
Após a avaliação de cada questão, o resultado final considera as seguintes
regras:
A nota geral (%) é a soma de todos os pontos das questões, considerando que
cada questão vale 2 pontos conforme abaixo:
∑ (% cada questão x 2) / 100

Também pode-se extrair a nota por elemento. Neste caso a fórmula é:
∑ ( (% cada questão vinculada ao elemento x 2) / (no. de questões do elemento
x 2) ) / 100

Olhar do Avaliador
 Multidimensional
Compreender a abrangência da estratégia de inovação adotada
 Integrador
Compreender os elos que interligam os processos-chave
 Transversal

Compreender a dinâmica das inter-relações entre elementos e temas do
Sistema de Gestão da Inovação
 Assertivo
Compreender o propósito e os objetivos pretendidos

Exemplo de Gráficos dos Resultados
Elementos
LIDERANÇA
MOBILIZADORA
DESEMPENHO
E MELHORIA

INTENÇÃO
ESTRATÉGICA

PESSOAS E
EQUIPES

RESULTADOS

PROCESSOS

MOBILIZAÇÃO E
ENGAJAMENTO DAS
PESSOAS

POLÍTICAS E
DIRETRIZES
ORGANIZACIONAIS

Temas
ATUAÇÃO
COLABORATIVA

GESTÃO DA
TECNOLOGIA

AMBIENTE
ORGANIZACIONAL

INFORMAÇÃO E
CONHECIMENTO
ORGANIZACIONAL

SUSTENTABILIDADE

DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS

LIÇOES APRENDIDAS
RECURSOS E
INFRAESTRUTURA
AVALIAÇÃO E GESTÃO
DE RISCOS

AVALIAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE
PESSOAS/EQUIPES

Próximos Passos
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