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Resumo 

O presente trabalho apresenta um Modelo de Apoio à Inovação, alternativo, cujo 

objetivo é apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, desde a 

geração de conceito até a inserção do produto ou serviço no mercado. O desenvolvimento do 

modelo inicia na identificação dos atores que contribuem com o Sistema Nacional de 

Inovação, passando pela identificação de Modelos de Gestão da Inovação utilizados por 

empresas inovadoras de sucesso, e pela análise de Modelos de Apoio à Inovação utilizados 

em diversos países do mundo. 

O Trabalho também propõe um Processo de Desenvolvimento de Produto Inovador 

baseado no processo VDI2221, no Design Thinking e no Modelo Unificado de Processo de 

Desenvolvimento de Produto. O processo proposto tem por objetivo suportar as etapas do 

processo de inovação propostas no Modelo de Apoio à Inovação. 

As ações de apoio à inovação desenvolvidas pelo SENAI e sua correlação com o 

Modelo de Apoio à Inovação são apresentadas neste trabalho que finaliza com uma análise do 

Modelo e do Processo propostos, baseado nos resultados obtidos com as ações desenvolvidas 

pelo SENAI e nos critérios e indicadores de sucesso sugeridos para o desenvolvimento e 

avaliação do modelo. 
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Abstract 

This paper presents an Innovation Support Model, alternative, whose objective is to 

support the creation and development of technology-based companies from the generation of 

concept until the product or service be inserted in the market. The development of the model 

starts with the identification of the actors who contribute together with the national innovation 

system, following by the identification of Models of Innovation Management used by 

innovative companies success, and the study of Models to Support Innovation in use in 

several countries of the world. 

The work also proposes a Process of Product Development Innovator based on the 

VDI2221 process,  in the Design Thinking and in the Unified Model  of Product Development 

Process. The proposed method aims to support the stages of the innovation process proposed 

in the Model to Support Innovation. 

The Actions to support innovation developed by SENAI and its correlation with 

Model to Support Innovation is presented in this paper that concludes with an analysis of the 

proposal Model and Process based on the results obtained with the actions developed by 

SENAI and the criteria and indicators of success suggested for the development and 

evaluation of the model. 
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1 Introdução 

A economia mundial tem passado por mudanças consideráveis desde o início deste 

século. A globalização abriu novos mercados e novas oportunidades, a terceirização da 

produção permitiu a redução do custo de fabricação e o aumento da competitividade e a 

facilidade de acesso à informação permitiu a difusão do conhecimento técnico científico. 

Frente a esta nova face da economia mundial, um produto desenvolvido na América pode ser 

facilmente fabricado na Ásia a um custo menor, um produto desenvolvido na Europa pode ser 

lançado simultaneamente na África e as imitações se tornaram estratégia de negócio para um 

grande número de empresas (BUSINESS WEEK, 2005). 

Para se adaptar a este novo cenário as empresas precisam inovar em seus produtos, 

processos e negócios e, para isto, é necessário que estas estejam atentas às oportunidades do 

mercado e às necessidades de seus clientes. Desenvolver uma cultura criativa em todas as 

esferas da empresa é essencial para a sobrevivência neste novo cenário. Estamos vivendo a 

transição da Economia do Conhecimento para a Economia da Criação onde as empresas 

precisam se reinventar de forma contínua para se tornarem competitivas (BUSINESS WEEK, 

2005). 

 Este processo de criação deve ser estruturado com métodos bem definidos e 

ferramentas que suportem estas atividades. É importante ter a ciência de que o processo de 

criação que, caso tenha sucesso se tornando inovação, é árduo e possui riscos. Para auxiliar as 

empresas com este processo, é necessário a implantação de modelos de apoio a inovação que 

reduzam estes riscos e que favoreçam a criação de uma atmosfera orientada à inovação. 

Países como Estados Unidos, China, Alemanha e Itália já possuem modelos (privados ou 

públicos) de apoio à inovação estruturados, que auxiliam desde pequenos empreendedores até 

grandes empresas a inovar. O estabelecimento destes modelos de apoio à inovação no Brasil é 
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essencial para o surgimento e crescimento de empresas inovadoras no país bem como para o 

aumento da competitividade industrial (WIPO, CORNELL UNIVERSITY E INSEAD, 2013). 

Além dos modelos de apoio à inovação também é necessário que as empresas tenham 

processos de desenvolvimento de produtos inovadores de forma a orientar as atividades 

necessárias para transformar ideias em produtos e serviços inseridos no mercado. 

O presente trabalho propõe um Modelo de Apoio à Inovação com foco no apoio ao 

empreendedorismo e à micro e pequenas empresas industriais e um Processo de 

Desenvolvimento de Produto Inovador (PDPI) que suporta as atividades de inovação 

inerentes ao modelo proposto. A atuação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), dentro do modelo proposto, é apresentada assim como forma de  análise desta 

atuação. 

1.1 Motivação 

Um dos grandes problemas da economia brasileira vem sendo a perda de 

competitividade frente a outros mercados globais. No ranking de competitividade da IMD de 

2013 o Brasil foi o 51º ficando atrás de países como China (21°), Chile (30°), México (32°), 

Índia (40º), Rússia (42º), Peru (43º) e Colômbia (48º). O ano de 2013 foi o terceiro ano 

consecutivo em que o Brasil perdeu posições no ranking. Esta perda constante de posições no 

ranking reflete o direcionamento que outros países estão dando para as políticas industriais, 

investindo em programas e modelos de incentivo ao empreendedorismo e na educação 

tecnológica.  Para que o Brasil consiga gerar um aumento da competitividade, uma das ações 

necessárias é a criação de mecanismos de estimulo ao investimento privado em PD&I 

(Pesquisa, desenvolvimento e inovação), apoio ao empreendedorismo e educação tecnológica 

(IMD, 2013).  



15 
 

Além da publicação da IMD em 2013 o World Economic Forum publicou um relatório 

avaliando a competitividade das economias mundiais levando em consideração 12 pilares 

dentre eles sofisticação de negócios, inovação e disponibilidade tecnológica. A partir destas 

análises os países foram classificados em três categorias (factor-driven, efficiency-driven e 

innovation-driven) estando o Brasil classificado como país em transição do efficiency-driven 

para innovation-driven. O país melhor classificado no relatório é a Suíça que apresenta, como 

diferencial, seu alto desempenho em inovação e sofisticação de negócios. O Brasil se encontra 

em 56º tendo caído 8 posições em relação ao ano anterior. Em relação ao pilar de 

disponibilidade tecnológica o Brasil se encontra na 55ª posição, sendo o 39º no pilar de 

sofisticação de negócios e o 55º no pilar de inovação (WORLD ECONOMIC FORUM, 

2013).  

No ranking de inovação publicado em 2013 pela World Intellectual Property 

Organization (WIPO) o Brasil aparece em 64º perdendo 6 posições em relação a 2012. 

Dentre os principais pontos que levaram a esta queda estão a Sofisticação de Mercado (76º), 

Pesquisa e Capital Humano (75º) e Criatividade (72º). A perda de competitividade da 

economia brasileira é refletida, dentre outros fatores, pela baixa capacidade de inovação das 

nossas empresas (WIPO, CORNELL UNIVERSITY E INSEAD, 2013). 

A criação de modelos de apoio à inovação como o Vale do Silício nos Estados Unidos 

e o Daedeok Innopolis na Coréia do Sul tem demonstrado que o ecossistema de inovação 

permite que as empresas, ali inseridas, prosperem e que, por sua vez, reinvistam ainda mais 

em inovação atraindo para o ecossistema novos talentos. Estes ambientes criam um círculo 

virtuoso permitindo que as empresas nasçam e cresçam orientadas pela inovação (WIPO, 

CORNELL UNIVERSITY E INSEAD, 2013).  
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A inovação deve estar conectada com as necessidades locais, os modelos de apoio à 

inovação devem permitir a troca de experiências entre sociedade, governo, ICTs, empresas e 

empreendedores de forma a permitir um fluxo crescente de informação e conhecimento. É 

necessário criar processos e ambientes que permitam esta troca, de forma a fomentar o 

crescimento e a criação de empresas. Estes mesmos mecanismos devem contribuir para que as 

inovações geradas proporcionem uma melhoria da economia e do bem estar da população 

onde estão inseridos (WIPO, CORNELL UNIVERSITY E INSEAD, 2013). 

Os novos avanços tecnológicos mudaram a forma de como a gestão da inovação deve 

ser trabalhada dentro das empresas. O desenvolvimento de novos produtos está sendo 

realizados em ambientes abertos, permitindo que ideias sejam aperfeiçoadas e testadas em 

ambientes compartilhados e virtuais. Este novo modelo permite que pesquisadores de 

diferentes locais contribuam para o desenvolvimento de projetos distintos, permite, ainda, que 

clientes opinem no desenvolvimento dos produtos que um dia irão utilizar (WIPO, 

CORNELL UNIVERSITY E INSEAD, 2013). A inovação aberta abre novas oportunidades e, 

para isso, os modelos atuais de apoio à inovação bem como os processos de desenvolvimento 

de produto precisão se adaptar a esta realidade. 

Dentro dos novos desafios e cenários de mercado apresentados pelo relatório da 

WIPO,  fica evidente que existem cada vez mais oportunidades de se criarem empresas de 

base tecnológica de alto crescimento, mas que, para aproveitá-las, é necessário apoiar o 

empreendedorismo facilitando a criação de empresas inovadoras de forma que estas possam 

desenvolver novos produtos e serviços que atendam às necessidades da sociedade, 

contribuindo para a competitividade nacional e para a geração de riqueza e emprego. O Brasil 

é o 116º no ranking de facilidade em realização de negócios o que vai em direção oposta às 

necessidades de inovação das empresas (WORLD BANK, 2013). Favorecer a criação de 

novos negócios é outro desafio para que o país se torne mais competitivo. 
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Criar modelos de apoio à inovação e processos que favoreçam a criatividade no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços para a sociedade são fatores que devem ser 

estudados e aplicados no Brasil para nos posicionarmos como país competitivo e inovador no 

cenário mundial. Para que o Brasil se torne um país que dependa menos de commodities é 

necessário nos tornamos uma economia direcionada pela inovação (WIPO, CORNELL 

UNIVERSITY E INSEAD, 2013).  

1.2 Objetivos 

A fim de propor uma alternativa para auxiliar na solução dos problemas apresentados 

na seção 1.1 seguem os objetivos deste trabalho. 

1.2.1 Objetivos Gerais 

O objetivo deste trabalho é propor um Modelo de Apoio à Inovação (Modelo 5E), 

alternativo aos já existentes, que envolva os principais atores do Sistema Nacional de 

Inovação (SNI) para apoiar a prática empreendedora facilitando a criação e o crescimento de 

empresas inovadoras. O nome <Modelo 5E> se deve ao fato de que o modelo define os 

mecanismos de apoio em 5 etapas que correspondem ao processo de inovação necessário para 

a transformação de uma ideia em um produto ou serviço inserido no mercado.  

A proposta de um Processo de Desenvolvimento de Produto Inovador (PDPI), baseado 

em processos adotados por designers e empreendedores, e que suporte as atividades do 

Modelo de Apoio à Inovação, também faz parte do objetivo deste trabalho. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para a consecução dos objetivos gerais os seguintes objetivos específicos foram 

identificados: 
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1. Identificar os atores participantes do SNI e suas funções dentro do sistema; 

2. Identificar as atividades inerentes à inovação definidas em Modelos de Gestão 

da Inovação; 

3. Avaliar como cada ator do SNI contribui para o desenvolvimento das 

atividades encontradas nos Modelos de Gestão da Inovação e como podem ser 

associados; 

4. Definir os papéis de cada ator do SNI dentro do Modelo proposto de forma que 

estes possam trabalhar em sinergia a fim de apoiar o processo de inovação; 

5. Propor critérios que permitam mensurar o impacto do Modelo 5E na atividade 

empreendedora. 

1.3 Recursos e Métodos 

A Tabela 1.1 apresenta os recursos e métodos utilizados para consecução dos objetivos 

específicos. 

Tabela 1.1. Recursos e métodos. 

Objetivo Específico Recursos Métodos 
Identificar os atores participantes do 
SNI e suas funções dentro do sistema 

Livros, revistas, artigos e 
relatórios de associações Pesquisa exploratória 

Identificar as atividades inerentes à 
inovação definidas em Modelos de 

Gestão da Inovação 
Livros e artigos Pesquisa bibliográfica 

Avaliar como cada ator do SNI 
contribui para o desenvolvimento das 
atividades encontradas nos Modelos 

de Gestão da Inovação e como podem 
ser associados 

Livros, revistas, artigos e 
relatórios de associações Pesquisa descritiva 

Definir os papéis de cada ator do SNI 
dentro do Modelo proposto de forma 

que estes possam trabalhar em 
sinergia a fim de apoiar o processo de 

inovação 

Livros, revistas, artigos e 
relatórios de associações Pesquisa descritiva 

Propor critérios que permitam 
mensurar o impacto do Modelo de 

Apoio à Inovação proposto 

Livros, revistas, artigos e 
relatórios de associações Pesquisa descritiva 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho é constituído por seis capítulos. No primeiro capítulo é feita a 

introdução do trabalho, apresentando dados relevantes à situação da inovação no Brasil, 

comparando-a com outros países do mundo. O capítulo finaliza com a apresentação da 

proposta do trabalho definindo os materiais e métodos utilizados para o alcance dos objetivos 

apresentados. 

O segundo capítulo apresenta os conceitos teóricos utilizados para o desenvolvimento 

do trabalho. São apresentados modelos de gestão da inovação, modelos de apoio ao 

empreendedorismo e modelos de interação entre atores do sistema de inovação, estes 

conceitos formam a base para o Modelo de Apoio à Inovação proposto neste trabalho. Na 

segunda parte do capítulo são apresentados processos de desenvolvimento de produtos que 

foram utilizados para a elaboração do PDPI proposto. 

O capítulo 3 apresenta o desenvolvimento do Modelo 5E e do PDPI propostos no 

trabalho. No capítulo são apresentados os critérios para a estruturação do modelo e para 

avaliação futura de sua aplicação, são apresentadas as interações entre os atores do SNI e 

como o PDPI pode ser aplicado dentro das etapas do processo de inovação. 

As ações que o SENAI tem desenvolvido para apoiar as etapas do processo de 

inovação ou que irá desenvolver são apresentadas no Capítulo 4. A relação entre os diversos 

atores do SNI é destacada para cada uma das ações.  

O Capítulo 5 apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos e esperados com as 

ações apresentadas no Capítulo 4 frente aos critérios especificados no Capítulo 2. Dentre as 

análises apresentadas são mostrados os pontos críticos de cada ação, as dificuldades de sua 
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operacionalização e os pontos de melhoria necessários que as ações atendam melhor seus 

objetivos. 

O último capítulo apresenta a conclusão do trabalho, mostrando os resultados obtidos 

com o desenvolvimento e aplicação das propostas apresentadas, os pontos que ainda precisam 

ser mais bem explorados e finaliza apresentando sugestões para continuidade do trabalho. 
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2 Fundamentação Teórica 

Este capítulo é constituído por quatro seções. Na primeira seção são apresentados os 

conceitos e definições relacionados à inovação que serão utilizados para o desenvolvimento 

do trabalho. Na segunda são apresentados modelos de gestão da inovação, estes são utilizados 

para o desenvolvimento do Modelo 5E proposto neste trabalho. Na terceira parte serão 

apresentados Modelos de Apoio à Inovação de Sucesso, estes são utilizados para suportar o 

desenvolvimento das ações de apoio à inovação desenvolvidos pelo SENAI. Na última parte 

serão apresentados os Processos de Desenvolvimento de Produto que serão utilizados para 

fundamentar a elaboração do PDPI proposto. 

2.1 Conceitos e Definições 

O conceito de inovação é variado, sendo difícil identificar um consenso entre 

pesquisadores da área. O importante para este trabalho é definir a diferença entre criação e 

inovação, além de identificar os tipos de inovação existentes.  

Para definir inovação utilizaremos a definição descrita no Parágrafo IV, Art. 2º, 

Capítulo 1 da Lei 10.973/04, “Lei da Inovação”, de 2004 e que define inovação como: 

“Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 

que resulte em novos produtos, processos ou serviços”. O Parágrafo II, Art. 2º, Capítulo 1 da 

“Lei da Inovação” de 2004 define criação como: 

Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, 
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente  
derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou 
possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento 
incremental, obtida por um ou mais criadores. 
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Desta forma este trabalho utiliza o conceito de que a inovação é qualquer criação que 

contenha uma novidade ou melhoria significativa de um produto, processo ou serviço e que, 

obrigatoriamente, seja inserido no mercado gerando ganhos financeiros ou sociais. 

Utilizando a definição do Manual de Oslo (OECD E EUROSAT, 2005), a inovação é 

classificada como sendo de produto, processo, organizacional ou de marketing.  

As inovações de produtos são caracterizadas pelo aprimoramento significativo ou 

inserção de um novo produto ou serviço no mercado. A inovação de processos é a alteração 

no método de produção ou distribuição de um produto ou serviço. A inovação organizacional 

é a alteração nos métodos e processos organizacionais da empresa, incluindo o modelo de 

negócio e as relações externas. A inovação em marketing se caracteriza pela mudança na 

forma de comunicar o produto ou serviço, incluindo o design do produto ou embalagem 

(OECD E EUROSAT, 2005). 

Além das definições anteriores, definir o conceito de inovação aberta é importante 

para o entendimento do Modelo 5E. A inovação aberta ou open innovation foi definida por 

Henry Chesbrough em 2003 e consiste em um modelo de desenvolvimento onde o usuário 

final, fornecedores e outros departamentos da empresa, não ligados à área de PD&I, 

participam do desenvolvimento do produto desde a etapa de conceitualização até o 

lançamento do produto. A equipe de desenvolvimento capta as avaliações e críticas recebidas 

e aprimora o conceito do produto. Este conceito de cocriação é hoje um dos métodos que 

proporcionam maior impacto e acerto na inovação de produtos. Apesar disso, poucos 

empreendedores conseguem, efetivamente, trabalhar a inovação aberta de forma sistêmica. A 

dificuldade se deve ao fato de que a inovação aberta é baseada em relacionamentos 

colaborativos exigindo que corporações realizem alianças e parcerias focadas em inovações 

que resultem ganhos para todas as partes (SLOWINSKI e SAGAL, 2010). 
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2.2 Modelos de Gestão da Inovação 

Até o início da década de 90 o modelo linear de inovação foi o dominante. Neste 

modelo o apoio à inovação se baseava no fornecimento de infraestrutura para pesquisa e 

desenvolvimento e no financiamento de projetos. Os projetos eram, em geral, desenvolvidos 

dentro das empresas e o fornecimento de financiamento ocorria sem se analisar se esta 

possuía capacidade técnica ou maturidade suficiente para o desenvolvimento (BES e 

KOTLER, 2011). 

O modelo linear de inovação começou a ser substituído por sistemas locais de 

inovação. Neste modelo são criados grupos orientados à inovação que incluem empresas, 

universidades, entidades públicas e privadas e empreendedores. Estes grupos criam uma 

“atmosfera” orientada pela inovação com colaboração entre os atores. As atmosferas criadas 

atraem talentos, grandes empresas e investimento criando, então, um ambiente criativo e 

propício ao desenvolvimento de novos produtos e negócios (WIPO, CORNELL 

UNIVERSITY E INSEAD, 2013). 

Os sistemas locais de inovação têm como objetivo promover o desenvolvimento de 

indústrias criativas ou do conhecimento, apoiar o desenvolvimento de alta tecnologia, 

disponibilizar capital estrutural e humano que permitam a excelência em pesquisa, atrair 

grandes empresas e estimular a criação de startups e spin-offs (WIPO, CORNELL 

UNIVERSITY E INSEAD, 2013).   

Para que um sistema local de inovação tenha êxito, é necessário que se tenha mapeado 

as características das empresas da região devendo existir um grupo que atue em um mesmo 

setor tecnológico incluindo a cadeia de suprimentos. O ambiente deve estar próximo a 

universidades reconhecidas pela qualidade em formação e pesquisa na área tecnológica 

definida para este sistema. O ambiente deve proporcionar condições para geração de ideias 
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bem como infraestrutura e capital humano que permita transformar as ideias geradas em 

novos produtos e negócios. Além da educação tecnológica, é necessário que as empresas 

nascentes sejam apoiadas por uma rede de mentoria e capacitação em empreendedorismo 

(CARLSON, 2014). 

Apesar do sucesso de algumas ações baseadas no modelo de sistemas locais de 

inovação, nem todas tiveram êxito. Postula-se que um sistema nacional de apoio à inovação 

deve mesclar diversos modelos de forma a atingir o máximo de regiões possíveis 

proporcionando um crescimento igualitário da economia nacional. O principal objetivo destes 

sistemas deve ser o de atrair talentos para dentro das empresas e apoiá-las no 

desenvolvimento de novos produtos e negócios deve ser (WIPO, CORNELL UNIVERSITY 

E INSEAD, 2013).  

Para avaliar os diversos modelos e sistemas de apoio à inovação, é necessário definir 

critérios que permita compará-los. Existem várias entidades e publicações que tem como 

objetivo realizar esta comparação. Para este trabalho serão utilizados os conceitos e critérios 

do Global Innovation Index (WIPO, CORNELL UNIVERSITY E INSEAD, 2013), o Modelo 

A-F (BES e KOTLER, 2011), o Modelo Want, Find, Get Manage (SLOWINSKI, 2004), o 

Conceito da Hélice Tripla (STANFORD UNIVERSITY, 2013) e as Fases Fundamentais de 

Transformação de Start-ups (DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005). 

2.2.1 The Global Innovation Index (GII) 

O GII é um índice utilizado para avaliar os países quanto ao seu potencial de inovação, 

este índice é publicado anualmente e, além de classificar os países, apresenta um relatório que 

analisa os principais modelos de apoio à inovação no mundo. O documento analisa 142 países 

usando 7 pilares de avaliação, sendo 5 pilares relacionados à infraestrutura disponível para 
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apoiar a inovação nas empresas e 2 pilares relacionados aos resultados gerados por esta 

infraestrutura. Os 5 pilares relacionados à infraestrutura são: 

1. Instituições – Neste pilar são avaliadas as políticas púbicas de apoio à inovação, a 

legislação nacional de inovação e a interação do mercado com estes sistemas. 

2. Capital Humano e Pesquisa – A atuação da Universidade no fornecimento de 

capital humano para apoiar o desenvolvimento tecnológico é avaliado neste pilar. 

3. Infraestrutura – Neste pilar são avaliados a qualidade e infraestrutura que os 

Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) oferecem para apoiar a inovação nas empresas.  

4. Sofisticação de Mercado – A disponibilidade de crédito, o investimento público e 

privado em inovação e a competitividade são analisados neste pilar. 

5. Sofisticação dos Negócios – O conhecimento dos colaboradores das empresas, a 

conexão entre os diversos sistemas nacionais de apoio à inovação e absorção do 

conhecimento são os fatores analisados neste pilar. 

Os 2 pilares relacionados aos resultados gerados pela inovação são: 

1. Conhecimento e Tecnologia – Neste pilar são avaliados a criação, difusão e o 

impacto do conhecimento no desenvolvimento tecnológico. 

2. Criatividade – Neste pilar são analisados a geração e transformação de ideias em 

bens e serviços inovadores. 

Os pilares do GII serão utilizados para a elaboração dos critérios de desenvolvimento 

do Modelo 5E e para o desenvolvimento dos critérios que permitirão avaliar o impacto do 

modelo proposto dentro do SNI.  
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2.2.2 O Modelo A-F 

O modelo A-F foi proposto por BES e KOTLER (2011) como forma de tentar reduzir 

a lacuna entre a necessidade e a capacidade de inovar. Este modelo é utilizado neste trabalho 

para a elaboração do Modelo 5E e para a definição dos critérios de avaliação do impacto do 

modelo. 

Para desenvolver o Modelo A-F, Bes e Kotler (2011) definiram sete problemas 

principais que dificultam a inovação nas empresas, quais sejam: 

1. O que a inovação significa: Existe o mito de que um produto, serviço ou modelo 

de negócio só é inovador caso o resultado signifique uma mudança radical na sociedade. O 

fato é que as inovações radicais representam apenas uma pequena parte dos projetos 

inovadores lançados no mercado. Entender que a inovação pode ser feita de pequenos passos 

através de inovações incrementais é o primeiro conceito que as empresas precisam 

internalizar para inovar. 

2. Atribuição imprecisa de responsabilidades: Constantemente se atribui a tarefa de 

inovação à equipe de P&D quando, de fato, grande parte das ideias com potencial inovador 

vem de outros atores dos quais os principais são: colaboradores, fornecedores e clientes. 

3. Confundir inovação com criatividade: A criatividade é a capacidade humana de 

propor ideias para solucionar um problema ou aproveitar uma oportunidade existente. O fato 

de se ter uma equipe criativa não significa, necessariamente, que a empresa gere inovação. A 

inovação é o processo de transformar ideias em negócios que gerem resultados. Este processo 

exige que a empresa tenha estratégias e objetivos bem definidos e que estimule seus 

funcionários para que sugiram ideias com potencial de inovação. Esta é uma atividade 
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desafiadora uma vez que um colaborador que apresenta uma ideia que não se concretiza como 

inovação, pode ficar desmotivado a continuar sugerindo novas ideias. 

4. Falta de arcabouço: A falta de conhecimento sobre ferramentas e processos que 

favoreçam o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores é uma das preocupações dos 

líderes empresariais. Definir modelos e processos que facilitem este desenvolvimento é um 

dos objetivos do Modelo A-F. 

5. Falta de controle: Os gestores encontram dificuldade para medir e monitorar os 

projetos de inovação de sua empresa. Esta dificuldade se deve, em geral, ao fato de que os 

gestores estão focados na gestão dos produtos e serviços já lançados no mercado. 

6. Falta de coordenação: O processo de inovação exige que diversas áreas da 

empresa se comuniquem para o desenvolvimento do produto ou serviço. Esta integração é, em 

geral, um problema a ser resolvido devido às prioridades assumidas por cada área, a falta de 

metas compartilhadas e à ausência de uma matriz de comunicação eficaz. 

7. Falta de foco no cliente: Olhar para as necessidades dos clientes antes de gerar um 

novo conceito de produto ou serviço parece ser uma atividade lógica uma vez que o 

desenvolvimento é realizado para gerar valor ao consumidor final. Apesar de lógico, esta é 

uma atividade difícil no processo de inovação e, geralmente, não é realizada. 

O Modelo A-F se baseia em seis atores que, juntos, contribuem para processo de 

inovação. Cada um dos atores possui função específica no processo. O modelo também é 

conhecido como os 6 I`s da inovação (BES e KOTLER, 2011). O modelo é assim definido: 

(A) Ativadores – Iniciação: Os ativadores são responsáveis por iniciar o processo de 

inovação. Sua função principal é tirar a empresa da rotina apresentando desafios e 

oportunidades que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. 
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(B) Buscadores – Informação: Os buscadores são responsáveis por fornecer 

informações relativas aos desafios e oportunidades apresentadas pelos ativadores.  

(C) Criadores – Ideação: Os criadores tem a função de gerar novas ideias, criar 

conceitos e propor novas soluções para os desafios ou oportunidades existentes. 

(D) Desenvolvedores – Invenção: Os desenvolvedores são responsáveis por 

transformar os conceitos e ideias gerados em produtos ou serviços para o mercado. São, 

geralmente, pessoas que compõe a equipe de P&D da empresa. 

(E) Executores – Implementação: Os executores são os responsáveis por colocar o 

produto ou serviço no mercado, dentre as atividades inclui a definição da estratégia de 

marketing, a preparação para a produção e a criação dos canais de distribuição. 

(F) Facilitadores – Instrumentação: Os facilitadores tem a função de prover os 

recursos necessários para permitir o desenvolvimento do projeto.  

A Figura 2.1 mostra como deve ser o relacionamento entre os atores. No fluxo de 

relacionamento é importante observar que o processo de desenvolvimento de uma inovação é 

um fluxo fechado que, apesar de iniciar pelos ativadores, estes dependem de informações 

advindas dos executores para definir novos desafios. Os facilitadores se relacionam com todos 

os atores provendo os recursos necessários para que realizem suas atividades realizando, 

inclusive, reuniões entre os atores para alinhamento das informações e identificação das 

necessidades do projeto.  

O Modelo A-F exige uma estrutura complexa da empresa e é empregado, 

normalmente, em grandes corporações. Apesar de sua complexidade é um modelo que acelera 

o processo de inovação. Para permitir que este modelo possa ser utilizado por micro, 

pequenas e médias empresas é necessário que atores externos possam suprir as funções que 
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não podem ser realizadas por elas mesmas. Neste sentido o Modelo 5E, apresentado neste 

trabalho, deverá suprir todas as atividades do modelo A-F, facilitando o processo de inovação 

industrial independente do porte da empresa. 

Figura 2.1. Interação entre os atores do Modelo A-F. 

 
Fonte: (BES e KOTLER, 2011) 

 

2.2.3 O Modelo Want, Find, Get, Manage (WFGM) 

O Modelo WFGM apresenta um quadro de forma a orientar o desenvolvimento de 

projetos baseado no conceito de inovação aberta. Foi criado por Slowinski (2004) como forma 

de agrupar as “boas práticas” de empresas que obtiveram sucesso utilizando em seu PDPI a 

inovação aberta. A Figura 2.2 apresenta o modelo WFGM.  

O modelo define um ciclo de vida onde a empresa precisa, primeiro, definir suas 

necessidades de crescimento apoiado em sua visão estratégica (want). A segunda fase consiste 

em identificar as capacidades e tecnologias que podem ser internamente desenvolvidas e as 

que precisam ser encontradas fora (find). Na terceira fase a empresa necessita criar um 

relacionamento de cocriação de forma a desenvolver e incorporar as tecnologias e 
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capacidades que não existem internamente. É importante que nessa fase as regras da parceria 

sejam bem negociadas uma vez que no conceito de inovação aberta o desenvolvimento deve 

favorecer todos os parceiros (get). A última fase consiste em gerenciar o relacionamento 

criado e o desenvolvimento do projeto a ser realizado. Para esta gestão é necessário definir 

entregas e indicadores que possibilitem mensurar a evolução dos projetos (manage). 

Figura 2.2. Modelo Want, Find, Get, Manage. 

 
Fonte: (SLOWINSKI, 2004) 

 

Este modelo favorece a interação de empresas de grande porte com empresas de 

pequeno porte criando alianças para a solução de um problema. Como resultado desta aliança, 

podem ser geradas spin-offs (novas empresas fornecedoras da tecnologia desenvolvida) ou 

spin-ins (nova linha de produto ou negócio da empresa patrocinadora do projeto) 

(SLOWINSKI e SAGAL, 2010).  

Quando uma spin-off surge, esta se torna uma fornecedora da empresa patrocinadora 

do projeto podendo ou não ser fornecedora exclusiva. A spin-off normalmente é criada pelos 

empreendedores que participaram do projeto (SLOWINSKI e SAGAL, 2010). 

•  Quais são os recursos necessários? 
•  Quais podem ser desenvolvidos internamente? 

•  Quais podem ser desenvolvidos através recursos externos? Want 
•  Como se pode encontrar e aprimorar as fontes de tecnologias 

externas e as capacidades que irão cumprir o que se deseja? Find 
•  Quais processos serão usados para planejar, estruturar e 

negociar um acordo para acessar recursos externos? Get 
•  Quais ferramentas e métricas serão utilizadas para implementar 

e gerenciar continuamente o relacionamento colaborativo? Manage 
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Quando nasce uma spin-in, a empresa patrocinadora recompensa os empreendedores 

que participaram do projeto através da aquisição da tecnologia ou a partir de um contrato de 

participação nos lucros ou royalties (SLOWINSKI e SAGAL, 2010). 

O Modelo WFGM é uma plataforma para apoiar empresas quanto à utilização da 

inovação aberta, desta forma o Modelo 5E proposto neste trabalho deverá ter características 

que permitam a criação de um ambiente que favoreça a utilização do Modelo WFGM. 

2.2.4 O Conceito da Hélice Tripla 

O conceito da Hélice Tripla foi introduzido por Etzkowitz em 1993 e consiste na 

criação de um ecossistema que envolva a relação entre ICT, Indústria e Governo dentro de 

uma Sociedade do Conhecimento.  A Figura 2.3 demonstra o conceito da Hélice Tripla. 

Neste conceito é defendida a hipótese que, para se resolver desafios complexos e criar 

uma Sociedade do Conhecimento, é necessária a interação entre estes três atores. A ICT tem 

como função formar pesquisadores, realizar pesquisa de base e desenvolver tecnologias que 

resolvam os problemas da sociedade ou fortaleçam a cadeia produtiva. A indústria é 

responsável por transformar este desenvolvimento em inovação, ou seja, colocar as novas 

tecnologias no mercado. Outra função da indústria é suprir as Universidades e ICTs com 

desafios tecnológicos a serem resolvidos. O governo, por sua vez, tem a função de fomentar o 

desenvolvimento tecnológico de forma a reduzir os riscos da inovação, definir áreas de 

pesquisa que contribuam para a solução dos desafios da sociedade e dos setores estratégicos 

da economia, criar leis e regulamentações que garantam uma utilização segura e benéfica da 

tecnologia desenvolvida na sociedade (STANFORD UNIVERSITY, 2013). 
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Figura 2.3. Conceito da Hélice Tripla. 

 
Fonte: (STANFORD UNIVERSITY, 2013) 

 
Dentro do conceito da Hélice Tripla, é necessário que sejam criadas metas 

compartilhadas entre os diversos atores, de forma a facilitar a interação entre os atores e 

definir as responsabilidades de cada um. Um dos desafios deste conceito é facilitar a 

integração entre os atores de forma direta. O GP SENAI de Inovação, que será apresentado na 

seção 4.1, é uma tentativa de promover esta integração. 

O Modelo 5E, apresentado neste trabalho, considera a participação dos três atores 

apresentados no conceito da Hélice Tripla e cria, ainda, uma distinção entre Universidades e 

ICTs, onde a primeira tem como função formar pesquisadores e realizar pesquisa básica sendo 

a segunda responsável por realizar pesquisa aplicada conciliando a pesquisa realizada na 

Universidade com as necessidades da Indústria. Consideramos aqui que uma Universidade 

pode, também, cumprir o papel de ICT. 

2.2.5 Fases Fundamentais de Transformação de Start-ups. 

As Fases Fundamentais de Transformação de Start-ups foi criado no Departamento 

de Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais como ferramenta de 

ICT 

Indústria Governo 
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apoio a fim de transformar pesquisa básica em produtos e serviços inovadores resultando na 

criação de start-ups. A Figura 2.4 apresenta as 4 fases de transformação. 

O nascimento de uma start-up começa quando um empreendedor, ou grupo de 

empreendedores, identificam uma oportunidade. Para Deutscher, Renault e Ziviani 

(2005) esta oportunidade deve nascer dentro da Universidade. Já segundo Vianna et 

al. (2012), uma ideia nasce a partir da observação das necessidades do usuário. Para 

este trabalho iremos adotar que uma oportunidade pode vir a partir de uma 

observação do mercado ou usuário, a partir de uma pesquisa básica, onde se 

consegue encontrar uma aplicação mercadológica para uma tecnologia desenvolvida 

na Universidade, ou a partir da análise de uma cadeia produtiva, onde se observa uma 

oportunidade de melhorar a competitividade do segmento a partir da inserção de uma 

nova tecnologia ou alteração na forma de como esta é utilizada. Esta primeira fase é 

chamada de fase da ideia (DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005).  

Figura 2.4. Fases Fundamentais de Transformação de Start-ups. 

 
Fonte: (DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005) 

 

A segunda fase é a de prototipagem onde a ideia é transformada em um 

protótipo que possa ser testado e validado no mercado. O protótipo é uma prova de 
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conceito que tenha desenho, implementação e validação. Este protótipo precisa ser 

testado e documentado de forma a permitir a escalabilidade quando se tornar, 

verdadeiramente, uma inovação (DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005). 

A terceira fase é a da tecnologia, nesta fase o produto ou processo será 

preparado para ser inserido no mercado. Os procedimentos de produção são criados, 

as regras de negócio são definidas os processos de gestão empresarial são elaborados 

(DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005). 

A última fase, do empreendimento, a start-up  é criada a partir da elaboração 

de um plano de negócio que tenha um estudo de mercado com dados de demanda, 

fornecedores e concorrência, também é realizado um estudo de viabilidade financeira 

e um plano de marketing que contenha a estratégia de comercialização para o novo 

negócio (DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005). 

Os sistemas de apoio definidos no Modelo 5E proposto neste trabalho foram 

elaborados baseados nas fases de transformação de start-ups. Tanto as fases como as 

sequências destas foram consideradas no desenvolvimento da proposta. Apesar das 

fases de transformação serem sequenciais e dependerem da anterior o Modelo 

proposto considera que uma empresa pode solicitar um apoio à inovação 

independente do estágio em que se encontra. 

2.3 Modelos de Apoio à Inovação 

2.3.1 Modelo de Incubação de Empresas Industriais 

O modelo de incubação de empresas industriais tem como objetivo apoiar o 

desenvolvimento de clusters através do compartilhamento de recursos. Os clusters são grupos 

de empresas localizadas em área definida com mesmo perfil de especialização e atuação de 
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mercado. Os clusters tendem a promover a atuação cooperativa entre firmas de forma a 

fortalecer o posicionamento do setor e compartilhar recursos (FERREIRA, GOMES e 

ANDRADE, 2004). 

Como forma de apoiar os clusters Ferreira, Gomes e Andrade (2004) apresentam 3 

modelos de incubadoras, sendo:  

i) Modelo 1 - Incubadora de Estrutura Compartilhada;  

ii) Modelo 2 - Incubadora de Estrutura Semi Compartilhada;  

iii) Modelo 3 - Incubadora de Estrutura não Compartilhada. 

No modelo de Incubadora de Estrutura Compartilhada, as empresas são alocadas 

dentro de um mesmo ambiente, compartilhando toda a estrutura física (máquinas e 

equipamentos) e virtual (ambientes de desenvolvimento, softwares e escritórios). Este modelo 

apresenta como vantagem a posibilidade de compatilhar entre as empresas os custos de 

aquisição e manutenção de software, máquinas e equipamentos, realizar a gestão 

compartilhada do conhecimento, fomentar o aprendizado mútuo e ambiente propício para a 

solução de problemas técnicos. Como principal fraqueza do modelo está a concorrência entre 

as empresas para a utilização da estrutura. O modelo apresenta alta capacidade para criação de 

novos negócios, geração de inovações e criação de convênios com ICTs e Instituições 

governamentais (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004). A Figura 2.5 apresenta o 

modelo proposto. 

No modelo de Incubadora de Estrutura Semi Compartilhada cada empresa possui 

escritório de negócios próprio onde desenvolve seus projetos e gerencia sua rede de contatos. 

Desta forma a estrutura virtual é independente sendo compartilhada somente a estrutura física. 

Em relação ao modelo anterior este permite uma melhor dinâmica de mercado, em 

contrapartida, o custo de aquisição e manutenção de softwares e de RH para desenvolvimento 
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é maior. Devido a independência da área de desenvolvimento e negócios, o potencial de 

inovação é menor em relação ao anterior (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004). A 

Figura 2.6 apresenta o modelo. 

Figura 2.5. Modelo de Incubadora de Estrutura Compartilhada. 

 
Fonte: (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004) 

 

Figura 2.6. Modelo de Incubadora de Estrutura Semi Compartilhada. 

 
Fonte: (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004) 

  

No modelo de Incubadora de Estrutura não Compartilhada, apenas o espaço físico é 

compartilhado. Neste modelo cada empresa tem seus equipamentos, maquinários, escritório 

de negócios, softwares e ambientes de desenvolvimento. Em relação aos demais modelos, este 

apresenta total independência entre as empresas, porém o custo de operação é maior. Neste 
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modelo a capacidade de geração de inovação é baixa (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 

2004). A Figura 2.7 apresenta o modelo. 

Para Ferreira, Gomes e Andrade (2004) é importante criar uma estrutura que 

implemente os três modelos de acordo com a maturidade de cada empresa permitindo, 

inclusive, que as empresas alterem sua forma de participação conforme sua evolução. Esta 

proposta é apresentada na Figura 2.8 e define 3 fases de maturidade. A Fase de 

Implementação apoia a entrada de novos negócios dentro do cluster definido. A Fase de 

Amadurecimento se destina a empresas que já estão estabelecidas mas que ainda necessitam 

de suporte técnico e de gestão no negócio. A Fase de Consolidação abriga empresas que já 

possuem infraestrutura de máquinas e equipamentos próprias e que necessitam de apoio para 

aumentar seu capital relacional. As empresas nesta última fase devem atuar como mentoras 

das empresas nas fases anteriores. 

Figura 2.7. Modelo de Incubadora de Estrutura não Compartilhada. 

 
Fonte: (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004) 
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Figura 2.8. Modelo de Incubação por Fase de Maturidade. 

 
Fonte: (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004) 

 

Ainda, segundo os autores, para a estruturação de um modelo que suporte o 

desenvolvimento industrial usando o conceito de incubadoras é necessário: 

i) Espaço físico que comporte a instalação de Micro e Pequenas Empresas 

(MPE); 

ii) Ambiente industrial flexível que permita o compartilhamento entre empresas 

de diferentes ramos e com capital humano distinto; 

iii) Equipe para fornecer assessoria técnica e empresarial às empresas incubadas; 

iv) Infraestrutura de serviços compartilhada; 

v) Acesso a mecanismos de financiamento individuais ou coletivos; 

vi) Capital relacional que facilite a entrada dessas empresas no mercado e a 

colaboração para resolução de problemas; 

vii) Processos de acompanhamento, avaliação e mentoria que permitam a evolução 

das empresas incubadas. 
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O modelo de Incubação apresentado é utilizado para apoiar empresas em seu processo 

produtivo. Este modelo deve ser utilizado no final da cadeia de valor da inovação onde o 

produto já existe porém as empresas ainda não possuem condições necessárias para produzir e 

administrar seu negócio por conta própria. Uma adaptação deste modelo apresentado será 

utilizado no Modelo de Apoio à Inovação proposto neste trabalho. 

2.3.2 Laboratório Aberto (LA) 

Os laboratórios abertos são ambientes de aprendizagem onde usuários podem 

desenvolver suas ideias, prototipar e testar produtos, evoluir seus negócios e obter acesso a 

uma rede de cocriação e financiamento de forma a permitir que estes possam abrir suas 

empresas com um custo e esforço inferior ao modelo convencional (MAKERSPACE, 2013). 

Os LAs surgiram a partir de um movimento chamado Makers. Este movimento nasceu 

no momento em que um grande número de consumidores começou a procurar produtos 

customizados. A lógica da customização se difere do conceito de produção em massa, na qual 

a padronização dos produtos foi imposta para garantir um fornecimento de bens de consumo 

com custo de produção reduzido (MAKERSPACE, 2013). No intuito de reestabelecer o 

conceito de “produto exclusivo”, baseado no fato de que somos todos diferentes, surgiram 

novos modelos de negócio onde os produtos oferecidos passaram a ser customizados e 

direcionados a um público pulverizado. Junto com este movimento começou a surgir 

máquinas e equipamentos que permitiam o desenvolvimento de produtos customizados a um 

baixo custo e com tempo de fabricação aceitável, viabilizando, assim, o crescimento deste 

mercado (MAKERSPACE, 2013). 

Para atender a este novo mercado foram criados espaços que continham as ferramentas 

necessárias para que qualquer pessoa pudesse prototipar e fabricar, em baixa escala, produtos 
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para serem testados ou vendidos. Estes espaços receberam o nome de makerspaces ou open 

labs (laboratórios abertos). O que se observou na sequência é que estes laboratórios se 

transformaram em um grande celeiro de novas empresas e, muitas delas, lançaram no 

mercado produtos inovadores. Estes ambientes se tornaram exemplos de inovação aberta e 

cocriação, o que permitiu à seus usuários o rápido aprimoramento de seus produtos e negócios 

bem como a identificação de possíveis parceiros para desenvolvimento e investimento 

(MAKERSPACE, 2013). A Figura 2.9 apresenta o mapa dos laboratórios abertos cadastrados 

na plataforma Makerspace1 no mundo, analisando o mapa é possível observar uma grande 

concentração de laboratórios nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil existem três 

laboratórios abertos cadastrados na plataforma Makerspace. São eles: PROTOMAK (Brasília-

DF), Jurema (São Paulo-SP) e Whapp (Florianópolis-SC). 

Figura 2.9. Mapa de laboratórios abertos. 

 
Fonte: http://themakermap.com 

 

 

 

                                                 

1 www.makerspace.com 

http://www.makerspace.com/�
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Para que um LA ofereça suporte adequado a seus usuários é necessário que o 

laboratório seja suportado em 5 critérios (MAKERSPACE, 2013): 

1. Rede: A criação de redes colaborativas onde usuários possam trocar 

experiências, compartilhar boas práticas, auxiliar na evolução de ideias e 

buscar auxílio. A rede deve integrar usuários de diversos laboratórios. 

2. Biblioteca de Projetos: A criação de um banco de dados onde projetos e 

módulos padrões possam ser compartilhados de forma a acelerar o 

desenvolvimento de novos projetos.  

3. Laboratório de Aprendizado: Os laboratórios de aprendizagem são bibliotecas 

virtuais onde usuários podem compartilhar e aprender com boas práticas novas 

formas de modelar seus modelos de negócio e aperfeiçoar seus produtos.  

4. Treinamento e Suporte: É necessário disponibilizar técnicos capazes de ensinar 

os usuários a manipular as diversas facilidades presentes no LA. Além do 

treinamento técnico é necessário suportar os usuários com orientações sobre 

mercado, modelo de negócio e empreendedorismo. Os treinamentos devem ser 

de forma presencial e a distância. 

5. Ferramentas (hardware e software): Equipamentos e softwares devem ser 

disponibilizados para que os usuários possam desenvolver, prototipar e testar 

sues produtos. A estrutura criada deve possuir facilidades suficientes de forma 

a garantir que os conceitos possam ser criados utilizando, somente, os 

equipamentos do LA. 

Apesar do conceito dos laboratórios abertos serem iguais, existe diferença quanto ao 

modelo de negócio e governança em diferentes locais do mundo. Em alguns, os laboratórios 

são utilizados para que artistas possam fazer suas obras de arte, já em outros o público alvo 

são pessoas cujo hobby é realizar trabalhos manuais. O laboratório aberto apresentado neste 
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trabalho tem como foco oferecer infraestrutura que facilite a criação de empresas inovadoras e 

a geração de produtos e processos que contribuam para o fortalecimento de setores industriais 

nacionais.  

2.3.3 Editais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

O processo de inovação industrial consiste na aplicação de novos conhecimentos para 

a geração de novos produtos, processos ou serviços. Dentro deste contexto, é necessário que 

existam atores e recursos para o desenvolvimento de pesquisa de base e pesquisa aplicada. A 

pesquisa de base explora a fronteira do conhecimento desenvolvendo novas tecnologias sem, 

necessariamente, considerar que este desenvolvimento seja inserido imediatamente no 

mercado. Já a pesquisa aplicada tem como objetivo encontrar uma aplicação mercadológica 

para novas tecnologias (descobertas através de pesquisas de base) ou utilizar tecnologias já 

dominadas em aplicações diferentes (SCHWARTZMAN, 2002).  

Ambos os tipos de pesquisa possuem algum tipo de risco tecnológico e financeiro 

envolvido. O maior risco está na pesquisa de base devido à complexidade do desenvolvimento 

tecnológico e à incerteza quanto a possibilidade de ganhos financeiros com o resultado do 

desenvolvimento. A pesquisa aplicada tem como maior risco o seu potencial de ganhos 

futuros. Para amenizar os riscos da inovação boa parte dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento utilizam editais de subvenção a fim de contribuir para que Universidades e 

ICT`s realizem pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e para que empresas gerem 

inovação (MANITO, 2013). 

Como o desenvolvimento de pesquisa básica, a princípio, não possui interesse 

comercial em curto prazo, esta modalidade de pesquisa é financiada de forma integral pelo 

Governo e, geralmente, é realizada por Universidades Públicas (MANITO, 2013). 
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Já o processo de inovação deve ser desenvolvido por empresas podendo, ou não, 

contar com o apoio de ICTs públicas ou privadas. O custo da pesquisa é, geralmente, dividido 

entre Empresa e Instituições de Apoio à Inovação públicas ou privadas (MANITO, 2013). 

Os editais possuem como objetivo, portanto, ofertar recursos financeiros de forma a 

assumir ou compartilhar o risco financeiro do projeto com os atores envolvidos no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Existem vários modelos de editais de inovação no Brasil. As principais instituições 

que fornecem recursos para o desenvolvimento de pesquisa para a indústria são o SENAI2, 

FINEP3, BNDES4 e as Fundações de Amparo à Pesquisa, que, por sua vez, captam recursos 

financeiros de diferentes fontes e aplicam em chamadas de inovação focadas nas necessidades 

específicas de cada Estado. 

2.4 Processos de Desenvolvimento de Produtos 

2.4.1 Design Thinking 

O Design Thinking baseia-se em uma visão holística de como trabalhar a inovação 

dentro de um negócio já existente ou para a criação de novos negócios. A abordagem se 

baseia na criação de equipes multidisciplinares que, seguindo um processo bem definido, 

buscam entender os consumidores, funcionários e fornecedores levando em consideração o 

ambiente em que estão inseridos. Como forma de alcançar o objetivo da inovação, a cocriação 

com estes atores para a geração de soluções é fundamental para se chegar a conceitos mais 

coesos e aderentes às expectativas do público alvo (VIANNA, VIANNA, et al., 2012).  

                                                 

2 www.editaldeinovacao.com.br 
3 www.finep.gov.br 
4 www.bndes.gov.br  

http://www.editaldeinovacao.com.br/�
http://www.finep.gov.br/�
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O processo de desenvolvimento de produtos na visão do Design Thinking se baseia 

fortemente na análise do usuário final e é composto de três Macroprocessos apresentados na 

Figura 2.10.  

Na etapa de imersão, o objetivo é vivenciar a cultura do usuário final do produto e da 

empresa, nesta etapa a equipe de desenvolvimento estrutura o problema, as características e 

necessidades do usuário final, e as dificuldades e potencialidades da empresa (VIANNA, 

VIANNA, et al., 2012). A etapa de imersão está relacionada à fase de Ativação do Modelo  

A-F.  

Na transição entre a etapa de imersão e a etapa de ideação é realizada uma atividade de 

análise e síntese das informações de forma a criar uma maior relação entre os dados para 

permitir o desenvolvimento dos novos conceitos (VIANNA, VIANNA, et al., 2012). Esta 

etapa de transição esta relacionada à fase de Busca de informações do Modelo A-F.  

Figura 2.10. Esquema representativo das etapas do processo do Design Thinking. 

 
Fonte: (VIANNA, VIANNA, et al., 2012) 

 

Na etapa de Ideação são geradas soluções inovadoras para os problemas levantados na 

etapa de imersão. A etapa de Prototipação, por sua vez, tem a função de dar forma e 
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funcionalidades aos conceitos gerados na etapa de Ideação, testar e validar o protótipo com o 

usuário final. O usuário, neste processo, contribui significativamente para a melhoria do 

produto através de suas críticas e sugestões. Esta interação entre o usuário final e a equipe de 

desenvolvimento do produto faz parte do conceito de inovação aberta onde o produto evolui 

em um ambiente de cocriação (VIANNA, VIANNA, et al., 2012). Estas etapas se relacionam 

com a fase de Criação e Desenvolvimento do Modelo A-F, respectivamente. 

O processo de desenvolvimento de produtos do Design Thinking é muito útil nas fases 

iniciais do processo de inovação por criar processos estruturados para geração de conceitos. 

Em contrapartida este conceito não define processos de engenharia para o desenvolvimento 

do produto o que pode aumentar o risco tecnológico do projeto. A fase de execução, do 

Modelo A-F, não é contemplada pelo Design Thinking. A fase de facilitação ocorre através 

das disponibilização dos recursos necessários para a realização das etapas do Design 

Thinking.  

2.4.2 VDI2221 

O processo de desenvolvimento de produtos VDI2221 apresentado na Figura 2.11 foi 

desenvolvido pela Associação Alemã de Engenharia (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) 

com o objetivo de definir um processo que oriente o desenvolvimento de produtos (JANSCH 

e BIRKHOFER, 2006).   

O processo VDI2221 prevê seis etapas que se interligam de forma que a passagem de 

uma etapa para a outra depende de uma análise em função do problema a ser resolvido. As 

seis etapas definidas no VDI2221 são: Análise do Problema, Definição do Problema, Síntese 

do Sistema, Análise do Sistema, Avaliação e Decisão (VEREIN DEUTSCHER 

INGENIEURE, 1986). O processo VDI2221 se relaciona com a fase de Criação do Modelo 
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A-F. Diferente do Design Thinking, o VDI2221 coloca mais ênfase nos aspectos funcionais 

do conceito gerado criando, assim, um planejamento para a etapa de desenvolvimento. 

Na etapa de Análise do Problema, deve-se realizar um levantamento dos objetivos que 

se deseja com o desenvolvimento do novo produto, ou seja, definir os desafios que o produto 

deve solucionar (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 1986).  

Na etapa de Definição do Problema o objetivo é definir as funcionalidades que o 

produto precisará ter para solucionar os desafios definidos na etapa anterior (JANSCH e 

BIRKHOFER, 2006). 

Na etapa de Síntese do Sistema o objetivo é definir requisitos e apresentar alternativas 

que solucionem o problema analisado. Na etapa seguinte, Análise do Sistema, as soluções são 

avaliadas quanto ao alcance dos objetivos e cumprimento dos requisitos permitindo que as 

soluções apresentadas sejam aprimoradas (JANSCH e BIRKHOFER, 2006).  

Figura 2.11. Processo de Desenvolvimento de Produtos VDI2221. 

 
Fonte: (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 1986) 
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Na etapa de avaliação deve-se escolher entre as alternativas apresentadas a que possui 

melhor desempenho para, então, na etapa de Decisão elaborar as tarefas necessárias para o 

desenvolvimento da alternativa selecionada (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 1986). 

2.4.3 Modelo Unificado de PDP 

Tanto o processo definido no Design Thinking quanto no VDI2221 definem o 

processo de pré desenvolvimento, para o processo de desenvolvimento e pós desenvolvimento 

o PDPI proposto será baseado no modelo de Desenvolvimento de Produto proposto por 

Rozenfeld, Forcellini et. al. (2006) apresentado na Figura 2.12. 

O modelo de PDP de Rozenfeld, Forcellini et. al. (2006) define três macroprocessos, o 

pré desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós desenvolvimento. O Pré Desenvolvimento 

consiste na elaboração do conceito do produto que deve estar alinhado com a estratégia da 

empresa. A fase de Desenvolvimento consiste no projeto, fabricação, teste e lançamento do 

produto no mercado. Na fase de Pós Desenvolvimento o produto é acompanhado e os dados 

de mercado colhidos são utilizados para a melhoria do produto, desenvolvimento de um novo 

produto ou descontinuamento do mesmo (ROZENFELD, FORCELLINI, et al., 2006). 

Figura 2.12. Modelo unificado de PDP. 

 
Fonte:(ROZENFELD, FORCELLINI, et al., 2006) 
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3 Desenvolvimento do Modelo 5E e do PDPI 

Este capítulo é constituído de duas seções. Na primeira seção é apresentado o Modelo 

5E proposto, identificando o fluxo percorrido desde a geração da ideia até a inserção do 

produto no mercado bem como a interação entre os diversos atores do SNI. Para a proposta do 

modelo serão definidos, inicialmente, critérios que possibilitem a elaboração do modelo e a 

análise do seu impacto quando o mesmo for aplicado. Na segunda seção, é apresentado o 

Processo de Desenvolvimento de Produto Inovador proposto, que suporta as 5 etapas do 

Modelo 5E. 

3.1 Desenvolvimento do Modelo 5E 

3.1.1 Definição de critérios 

Para o desenvolvimento do Modelo 5E e futura avaliação do impacto do mesmo sobre 

o SNI é necessária a definição de critérios. Para a definição desses critérios, foram utilizados 

os Modelos de Gestão da Inovação, apresentados no capítulo 2. Os critérios são definidos 

abaixo: 

Critério 1 – Garantir o acesso do empreendedor a todas as etapas do Modelo A-F. 

Para que uma empresa nascente ou que esteja em seu processo de amadurecimento tenha 

possibilidades de desenvolver produtos ou serviços inovadores, é necessário disponibilizar 

condições para que o empreendedor possa encontrar, dentro do modelo, ferramentas de apoio 

que supra as necessidades das 6 etapas do processo de inovação definidos dentro do Modelo 

A-F (BES e KOTLER, 2011). 

Critério 2 – Garantir a interação entre grandes empresas e empresas nascentes 

ou MPEs para a geração de inovação. Uma das formas de se criar novas empresas é através 

do desenvolvimento de projetos com foco em problemas de cadeias produtivas. Este tipo de 
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desenvolvimento exige a interação entre empresas já estabelecidas no mercado com outras 

empresas para o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias conforme apresentado no 

Modelo WFGM (SLOWINSKI, 2004). 

Critério 3 – Garantir a interação entre os principais atores do SNI. Um Sistema 

Nacional de Inovação é composto de vários atores que podem ser agrupados em: Governo 

(que neste trabalho é o responsável por representar a sociedade), Universidades (incluindo 

aqui os diversos tipos de ICTs) e Empresas (ou futuras empresas – empreendedores) 

(STANFORD UNIVERSITY, 2013). O Modelo aqui proposto tem por objetivo criar formas 

de interação entre estes atores com o intuito de criar condições para apoiar o desenvolvimento 

de produtos, serviços e negócios inovadores.  

Critério 4 – Garantir o apoio à criação de empresas de base tecnológicas. O 

Modelo 5E deverá propor formas de apoiar o desenvolvimento de novas empresas passando 

por todas as etapas definidas no Modelo de Fases Fundamentais de Transformação de Start-

ups (DEUTSCHER, RENAULT e ZIVIANI, 2005). 

Além dos critérios definidos para o desenvolvimento do Modelo 5E os seguintes 

indicadores foram criados para mensurar o impacto da aplicação do modelo no SNI. Os 

indicadores, que se seguem, foram elaborados baseados nos pilares do GII apresentado no 

capítulo 2. 

Indicador 1 – Razão entre a quantidade de produtos inseridos no mercado e a 

quantidade de projetos apoiados pelo modelo. Este indicador avalia a eficiência do modelo 

quanto à geração de resultados e reflete nos dois pilares de resultados da inovação do GII. 

Indicador 2 – Razão entre recursos inseridos nos projetos por investidores 

externos e os recursos inseridos nos projetos pelas ferramentas de apoio financeiro do 
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modelo. Este indicador está relacionado aos pilares de sofisticação de mercado e sofisticação 

de negócios do GII e verifica a atratividade dos projetos desenvolvidos dentro das ferramentas 

do modelo de apoio para o mercado. 

Indicador 3 – Tempo médio de estabelecimento de uma nova empresa. Este 

indicador mede o tempo médio que um empreendedor (sem empresa estabelecida) leva entre a 

apresentação de sua ideia até a inserção de seu produto ou serviço no mercado. Este indicador 

está relacionado aos pilares restantes do GII. 

Antes de apresentar o Modelo 5E, serão definidos os diversos atores do SNI, que serão 

utilizados no modelo, bem como suas funções.  

3.1.2 Atores que Integram o Modelo de Apoio à Inovação 

O Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação (ANPEI, 2014) identifica os principais 

atores do SNI bem como a interação entre eles. A Figura 3.1 apresenta a relação entre os 

diversos atores. Os seguintes atores fazem parte do Modelo de Apoio à Inovação proposto: 

Empresa: Qualquer pessoa jurídica de grande, médio, pequeno e micro porte 

incluindo start-ups e empresas de base tecnológica, que tem por objetivo garantir retorno 

financeiro a partir da comercialização produtos ou serviços por ela desenvolvidos. Segundo a 

definição de inovação apresentada no capítulo 2, a empresa é o único ator dentro do SNI 

capaz de gerar inovação, por ser o único apto a inserir um produto no mercado. As entidades 

de classe, cujo objetivo é defender os interesses de um setor e propor linhas de pesquisa que 

resolvam desafios inerentes à cadeia produtiva, também serão inseridas no grupo de empresas, 

dentro do Modelo 5E. Pelo mapa apresentado, pode-se perceber que existe troca de 

conhecimento entre empresa e Universidades/ICTs, porém existe pouco investimento de 
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capital das empresas dentro das Universidades/ICTs. Este investimento é atualmente suprido 

pelo governo. 

Figura 3.1. Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação. 

 
Fonte: (ANPEI, 2014) 

 

Universidade: Instituição pública ou privada cujo objetivo, dentro do SNI, é realizar 

pesquisa básica e suportar com capital humano o desenvolvimento de pesquisa aplicada 

dentro das ICTs. As Universidades, dentro do atual cenário do SNI, também desenvolvem 

pesquisa aplicada. Para o Modelo proposto neste trabalho, iremos considerar que as 

Universidades que desenvolvem pesquisa aplicada serão consideradas ICTs.  

ICTs: Instituições públicas ou privadas cujo principal objetivo é o desenvolvimento 

de pesquisa aplicada junto às empresas, de forma a apoiar o processo de inovação através de 

capital humano qualificado e infraestrutura para pesquisa. 

Governo: Organismos governamentais que tem como objetivo regulamentar e apoiar 

financeiramente o SNI. O apoio financeiro tem, como destino, o fomento de projetos, o 
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financiamento de estruturas para pesquisa e inovação e o apoio para formação e fornecimento 

de bolsas para pesquisadores. 

Sociedade: Grupo de pessoas que cercam os demais atores do SNI e que são afetados 

positivamente ou negativamente pelos desenvolvimentos gerados. A sociedade gera uma 

grande quantidade de demandas, que podem ser vistos como oportunidades para a geração de 

inovação. Além de demandar desafios a sociedade também define requisitos que são 

fundamentais para definir os limites aceitáveis para o desenvolvimento. 

Investidores: Os investidores são empresas ou indivíduos cujo interesse é apoiar 

financeiramente projetos que estes acreditam ter grande potencial de mercado e de retorno 

financeiro.  

Empreendedores: São pessoas físicas que, em grupo ou individualmente, pretendem 

desenvolver suas ideias de forma a inserir um novo produto ou serviço no mercado criando, 

assim, sua própria empresa ou repassando seu desenvolvimento para alguma empresa já 

consolidada.  

Para o modelo proposto neste trabalho os “Habitats e Suporte” apresentados na Figura 

3.1 são considerados ferramentas de apoio à inovação e não atores.  

Utilizando o modelo da Hélice Tripla (STANFORD UNIVERSITY, 2013) os atores 

do modelo proposto ficam divididos conforme apresentado na Figura 3.2. Os investidores são 

considerados como atores externos ao modelo da Hélice Tripla, tendo como função apoiar os 

projetos com fluxo de capital com recurso extra ao suportado pelo Modelo 5E. Os 

investimentos financeiros feitos dentro do Modelo 5E serão considerados Sistema de Suporte 

e não investidores, desta forma é possível mensurar o Indicador 1 proposto. 
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A união de ICTs dentro da Hélice das Universidades se da pelo fato de que ambos os 

atores tem como função a realização de pesquisa. A Sociedade foi inserida dentro da Hélice 

do Governo por ser este o seu representante sendo responsável por garantir os interesses junto 

ao SNI através de regulamentações e chamadas de editais que financiem projetos que 

solucionem os desafios da sociedade. O Empreendedor foi inserido dentro da Hélice da 

Empresa pois, ao final do processo de inovação, espera-se que este se torne uma empresa.  

Figura 3.2. Hélice Tripla para o Modelo Proposto. 

 
 

É importante definir a condição de contorno em que o Modelo 5E tem por objetivo 

fomentar o empreendedorismo tendo, como foco principal, o desenvolvimento de novas 

empresas e a evolução das start-ups de base tecnológica. Desta forma, as médias e grandes 

empresas serão tratadas pelo modelo como fontes de desafios relacionados à cadeia produtiva 

a qual pertencem, além de poderem contribuir com mentoria e fomento financeiro para 

possíveis projetos de interesse. Apesar do modelo priorizar empresas nascentes, é possível 

que empresas já estabelecidas no mercado utilizem as ferramentas propostas, uma vez que um 

projeto de um produto ou serviço inovador pode ser visto como um novo negócio para a 

empresa. 

Uma vez definido os atores que interagem durante um processo de inovação é possível 

definir um Modelo que integre todos estes atores, atendendo ao critério 1, com o objetivo de 

Universidades 
ICTs 

 

Empresa 
Empreendedor 

Governo 
Sociedade 
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transformar ideias em produtos ou processos inseridos no mercado e que gerem retorno 

financeiro.   

3.1.3 Apresentação do Modelo 5E 

O Modelo de Apoio à Inovação proposto visa criar um mecanismos de apoio de forma 

a transformar oportunidades em novos negócios através do desenvolvimento de novos 

produtos, serviços ou processos. O Modelo favorece, ainda, a interação entre os diversos 

atores do SNI de forma a apoiar e acelerar este processo. A Figura 3.3 apresenta o modelo 

proposto. 

Figura 3.3. Modelo 5E 
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O Modelo 5E é composto por quatro partes. A primeira parte, processo de Geração de 

Ideias, consiste na interação entre atores a fim de se identificar oportunidades para a inovação. 

A segunda parte do modelo é o processo de inovação e consiste nos mecanismos de apoio que 

suportam as etapas do processo de inovação, iniciando na geração de ideias e finalizando com 

o apoio à produção (inserção do produto no mercado). O processo de inovação é composto 

por 5 etapas e dá o nome ao modelo. A terceira parte apresenta o Sistema de Suporte 

necessário para que o processo de inovação possa ser realizado, fazem parte deste sistema o 

capital humano, infraestrutura e recursos financeiros. A quarta parte é o Sistema de 

Aceleração que consiste na interação de atores a fim de reduzir o tempo entre a idealização e 

a inserção no mercado. Além das quatro partes definidas existe o papel do Governo como 

regulamentador o SNI.  

O Processo de Inovação é o “coração” do modelo e, portanto, deve ser implementado 

como todas as suas etapas. Os demais sistemas do modelo podem variar, de acordo com o 

setor industrial a ser aplicado, a cultura locar e os recursos disponíveis. Para este trabalho 

apresentamos uma proposta genérica para o Processo de Geração de Ideias, Sistema de 

Aceleração e Sistema de Suporte. Cada uma das partes do modelo 5E é detalhada como se 

segue. 

3.1.3.1 Processo de Geração de Ideias 

O processo de Geração de Ideias consiste na interação entre quatro atores do SNI, as 

Universidades, as Empresas, a Sociedade e os Empreendedores. O papel destes atores pode 

ser de gerador ou solucionador de desafios. O desafio consiste, basicamente, na estruturação 

de um problema a ser resolvido podendo, ser da sociedade, tecnológico ou da indústria. A 

ideia apresentada para este desafio segue para a primeira etapa do processo de inovação, a 

geração de conceitos. A  
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Figura 3.4 apresenta a etapa de Geração de Ideias e sua interação com a etapa de 

Geração de Conceitos. 

Figura 3.4. Interação para Geração de Ideias. 

 
 

A Sociedade tem como função, dentro do Processo de Geração de Ideias, gerar 

desafios para serem solucionados. Os desafios devem refletir as necessidades da população ou 

de parte dela. Como exemplo de desafios da sociedade pode-se citar a mobilidade urbana e o 

envelhecimento da população.  

A Universidade tem como função gerar novos conhecimentos que possam ser 

utilizados por Empresas ou Empreendedores para o desenvolvimento de novos produtos, 

processos ou serviços que solucionem os desafios da Sociedade. A Universidade gera estes 

conhecimentos a partir da observação da natureza, dos desafios da Sociedade e das Empresas. 

Além de gerar conhecimentos básicos a Universidade também tem a função de gerar pesquisa 

aplicada para solucionar os problemas das cadeias produtivas. Além do desenvolvimento 

tecnológico, a Universidade tem como função formar mão de obra qualificada para o mercado 

de trabalho. 

A Empresa, por sua vez, utiliza os desafios da Sociedade ou de outras empresas para 

desenvolver novos produtos, processos e serviços. Para apresentar soluções que tenham 

potencial de serem inseridas no mercado, as empresas podem utilizar o desenvolvimento 
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gerado pelas Universidades. A Empresa também tem como função apresentar seus desafios, 

para que as Universidades possam utilizar como inspiração no desenvolvimento de novos 

conhecimentos, ou para que outras empresas e empreendedores possam solucionar com o 

desenvolvimento de novos produtos ou processos. 

O Empreendedor tem função semelhante ao das empresas, a diferença entre os dois 

atores se da pelo fato de que o empreendedor tem um foco maior na solução de desafios do 

que na geração destes. A primeira etapa do Processo de Inovação, Geração de Conceitos, tem 

como entrada as ideias geradas pelo Empreendedor podendo, também, vir de empresas já 

estabelecidas porém, neste caso, não será necessário o apoio em todas as etapas do processo 

de inovação. Como a inovação consiste na inserção de um produto no mercado, somente estes 

dois atores podem ser os protagonistas do processo, os demais atuam como suporte ou 

aceleradores. 

O Banco de Conceitos e Patentes é uma biblioteca de conceitos, projetos e tecnologias 

que foram desenvolvidos e não tiveram êxito suficiente para serem inseridos no mercado. O 

conteúdo deste banco são desafios mercadológicos a serem resolvidos. Levando em 

consideração que foram gastos recursos no seu desenvolvimento, é plausível considerar a 

possibilidade de se colocar mais esforços para que estes venham a ser inseridos no mercado. 

A solução para estes desafios pode vir de um novo modelo de negócio para a tecnologia 

desenvolvida, ou a aplicação desta em uma outra área não pensada na sua concepção. 

É dentro o Processo de Geração de Ideias que são feitas as sinapses entre empresas já 

estabelecidas com empresas nascentes para o desenvolvimento de projetos conjuntos que irão 

percorrer as etapas do Processo de Inovação. São nestes dois processos que o critério 2 é 

satisfeito. 
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Para que o Processo de Geração de Ideias tenha êxito é necessário que exista uma rede 

que permita a interação entre Sociedade, Universidade, Empresa e Empreendedor. Esta 

interação deve garantir que o desafio chegue a um potencial solucionador e que o conceito 

gerado possa ser criticado e validado pelo demandante do desafio. O processo de crítica e 

validação pelo demandante deve continuar em todas as etapas do Processo de Inovação sendo 

considerado como ponto de verificação para a mudança de etapa. 

3.1.3.2 Processo de Inovação 

O Processo de Inovação é composto por 5 etapas sendo que cada uma representa um 

sistema de apoio para a evolução do novo produto, processo ou serviço. Os 5 sistemas de 

apoio contemplam as quatro Fases de Desenvolvimento de uma Start-up garantindo, assim, o 

alcance do critério 4. Apesar do modelo de Deutscher, Renault e Ziviani (2005) ter sido 

desenvolvido para o processo de amadurecimento de uma start-up, as mesmas fases podem 

ser replicadas para o processo de desenvolvimento de um novo produto ou serviço para uma 

empresa já estabelecida, resguardadas as devidas proporções.  

Figura 3.5. Processo de Inovação. 

 

Os cinco sistemas do Processo de Inovação são apresentados na Figura 3.5, são eles: 

Geração de Conceitos, Prototipagem de Produto/Negócios, Pesquisa Aplicada, Ensaios e 
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Certificação de Produtos e Apoio a Produção. A Tabela 3.1 apresenta a relação entre as etapas 

do Processo de Inovação e as Fases de Desenvolvimento de Startups. 

Tabela 3.1. Relação entre as etapas do Processo de Inovação e as Fases do Desenvolvimento 
de Startups. 

Etapa do Processo de Inovação Fase do Desenvolvimento de Startups 

Geração de Conceitos Ideia 
Empreendimento 

Prototipagem do Produto/Negócio Protótipo 

Pesquisa Aplicada Tecnologia 

Ensaio e Certificação de Produtos Tecnologia 

Apoio a Produção Empreendedorismo 

 

A etapa de Geração de Conceito consiste em elaborar uma ideia de forma a definir um 

modelo de negócio que permita a inserção no mercado. Nesta etapa a ideia é desenvolvida 

utilizando dados de mercado e se estabelecendo a interação com o usuário final de forma que 

este possa contribuir para a melhoria e validação do conceito. O sistema de apoio deve 

garantir o acesso a informação de mercado, orientação de especialista para a identificação das 

necessidades do usuário final e modelagem do produto ou serviço, de forma a atender estas 

necessidades, criação de um ambiente propício à interação com o usuário final e  

infraestrutura necessária (hardware e software) para a elaboração do minimum viable product 

(MVP). 

O MVP é a menor representação possível de ser feita do produto que permita sua 

apresentação ao usuário final de forma a garantir que este entenda a proposta de valor e possa 

contribuir para o aprimoramento do produto ou modelo de negócio (MAURYA, 2009). O 

resultado da etapa de Geração de Conceitos é o MVP e o Modelo de Negócio do produto, 

processo ou serviço, permitindo, assim, definir a proposta de valor. 

 A proposta de valor são as características, do produto ou serviço, que o diferenciam 

de seus concorrentes e que atendam a uma necessidade do usuário que ainda não era atendida 
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por completo, permitindo que o usuário enxergue valor sobre essas características. Nesta 

etapa, também é possível trabalhar inovações de marketing, na definição do conceito. 

Com posse destes elementos já se torna possível apresentar o projeto para investidores 

que fazem parte do capital relacional do Sistema de Aceleração abrindo a possibilidade de que 

as próximas etapas possam ser financiadas. 

Na etapa de Geração de Conceito é realizada a Fase de Ideia do modelo de 

Desenvolvimento de Startups e iniciada a Fase de Empreendimento. Nesta etapa são definidos 

os conceitos do produto, público alvo, canais de distribuição, valores diferencias, parceiros 

chaves, atividades e recursos chaves, estrutura de custo e fontes de receita (Modelo de 

Negócio). Desta forma é possível desenvolver a inovação no Modelo de Negócio. 

A etapa de Prototipagem de Produto/Negócio consiste em projetar o produto, processo 

ou serviço e desenvolver um protótipo que permita testar todas as funcionalidades, verificar as 

formas e avaliar a interação com o usuário final. O sistema de apoio deve prover equipe 

técnica para o projeto do protótipo, infraestrutura para seu desenvolvimento e recurso 

financeiro para arcar com os custos das atividades inerentes a esta etapa. A Fase de Protótipo 

do modelo de Desenvolvimento de Startup é desenvolvida na etapa de Prototipagem de 

Produto/Negócio. 

A etapa de Pesquisa Aplica é a mais demorada e a que demanda maior quantidade de 

recursos. É nesta etapa que o produto é desenvolvido sendo, portanto, necessários, equipe 

com alta qualificação e infraestrutura laboratorial. Ao fim desta etapa o produto deve estar 

com todas suas funcionalidades definidas bem como sua forma final. Os requisitos técnicos e 

de segurança devem ser garantidos. Por ser a etapa de maior esforço e de maior desafio 

tecnológico, é necessário que exista uma equipe multidisciplinar qualificada. É comum que 

nesta fase exista a participação de mais de uma ICT, tornando o desenvolvimento um trabalho 
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de pesquisa em rede. A fase de Tecnologia do modelo de Desenvolvimento de Start-up é 

parcialmente desenvolvida nesta etapa, a validação da tecnologia ocorre na etapa de Ensaios e 

Certificação de Produtos. 

Na etapa de Ensaios e Certificação de Produtos é realizada quando o produto 

desenvolvido necessita de garantias do seu desempenho e segurança, ou quando é preciso 

garantir características do produto que fazem parte da proposta de valor. Esta etapa deve ser 

realizada por laboratórios certificados e, os requisitos analisados, devem ser disponibilizados 

e utilizados ainda nas etapas de Geração de Conceito e Prototipagem de Produto/Negócio. A 

quantidade de ensaios e certificações necessárias depende do tipo de produto e do mercado 

em que se deseja colocá-lo. Caso o modelo de negócio vislumbre a exportação do produto 

pode ser necessário realizar certificações nos países em que se deseja comercializar. Esta 

etapa finaliza a Fase de Tecnologia do modelo de Desenvolvimento de Start-up. 

A última etapa é o Apoio à Produção que tem por objetivo preparar o produto para a 

produção, criar os procedimentos de fabricação e produzir os lotes para a comercialização. 

Após o desenvolvimento tecnológico dos produtos, os empreendedores (que agora já podem 

ser tornar empresas) e as micro e pequenas empresas enfrentam o desafio de conseguir 

produzir o produto desenvolvido. Para realizar a produção, é necessária a construção de um 

ambiente fabril que contenha os equipamentos para os processos de fabricação. Também é 

necessário ambiente para receber clientes, desenvolver novos projetos, armazenar matéria 

prima e produto acabado, e realizar as tarefas administrativas. Essas necessidades podem ter 

um custo elevado o que pode inviabilizar a inserção do produto no mercado. A criação de 

ambientes que suportem essas atividades é fundamental para a finalização das etapas do 

processo de inovação. Os sistemas de apoio à etapa de Apoio à Produção devem prover 

infraestrutura para produção, espaço para que as empresas possam desenvolver suas 

atividades administrativas e comerciais, recursos humanos para realizar a produção e orientar 



62 
 

as empresas quanto a gestão e estratégias de mercado. Nesta etapa espera-se que as empresas 

se sustentem financeiramente com a comercialização de seus novos produtos, portanto o 

apoio financeiro deve se destinar à melhoria da tecnologia do parque fabril, sendo que a 

manutenção deste deve ficar a cargo das empresas que a utilizam. Um modelo adequado para 

o desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Produção é o Modelo de Incubadoras defendido 

por Ferreira, Gomes e Correia (2004). Esta etapa contempla a fase de Empreendedorismo do 

Modelo de Desenvolvimento de Start-ups. 

Os sistemas de apoio devem suportar as etapas aqui descritas, porém nem todas as 

empresas irão utilizar todos os sistemas. Empresas grandes possuem, normalmente, equipes 

que geram conceitos, possuem infraestrutura para prototipar e parque fabril para produzir os 

novos produtos. As médias podem necessitar de Apoio à Produção quando o produto 

desenvolvido necessita de tecnologias não existentes em seu parque fabril. Já as micro e 

pequenas empresas necessitam de apoio também na fase de prototipagem. Os 

empreendedores, por sua vez, necessitam de apoio em todo o processo de inovação. A Tabela 

3.2 apresenta a relação entre o porte da empresa e o sistema de apoio que estas necessitam 

durante o processo de inovação. 

Tabela 3.2. Relação entre o porte da empresa e o sistema de apoio necessário. 

Porte da Empresa Sistemas de Apoio Utilizados 
Grande Pesquisa Aplicada; Ensaios e Certificação de Produtos 

Média Pesquisa Aplicada; Ensaios e Certificação de Produtos; Apoio à 
Produção 

Micro e Pequena Prototipagem de Produtos/Negócio; Pesquisa Aplicada; Ensaios e 
Certificação de Produtos; Apoio à Produção 

Empreendedor 
Geração de Conceitos; Prototipagem de Produtos/Negócio; 
Pesquisa Aplicada; Ensaios e Certificação de Produtos; Apoio à 
Produção 

 

Os sistemas de apoio ao Processo de Inovação necessitam de pessoas, equipamentos e 

recursos financeiros para que as empresas possam utilizá-los da melhor forma possível. Estas 

são oferecidas pelo Sistema de Suporte.  
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3.1.3.3 Sistemas de Suporte 

Os Sistemas de Suporte tem a função de garantir as facilidades necessárias para que 

todo o sistema opere de forma adequada. Os principais atores do SNI que oferecem suporte ao 

sistema são o Governo, as ICTs, as Universidades e os Investidores. A Figura 3.6. Sistema de 

Suporte do Modelo 5E. 

O Recurso Financeiro é suportado pelo Governo e pelos Investidores. As Fundações 

de Amparo à Pesquisa (FAPs) são entidades governamentais fundamentais no fomento e 

apoio a inovação. As FAPs, além de disponibilizar os recursos regionalmente, possuem o 

papel de definir linhas estratégicas para o desenvolvimento da inovação regional. 

Figura 3.6. Sistema de Suporte. 

 
 

O Modelo 5E propõe que a pesquisa básica seja financiada exclusivamente pelo 

Governo, uma vez que o resultado destas pesquisas irão gerar benefícios para a sociedade e 

setores da economia como um todo. As demais etapas do Processo de Inovação são apoiados 

por recursos mistos, sendo parte da empresa e parte de Investidores e/ou Governo. A 

participação das empresas ou empreendedores com recursos financeiros dependem do tipo de 

projeto e do porte da empresa. Quanto menor a empresa, menor é a sua contrapartida. Em 

alguns programas de financiamento de projetos de inovação, a contrapartida financeira pode 

ser convertida em contrapartida econômica, ou seja, as horas dos colaboradores da empresa 

destinadas ao processo de inovação e o custo de horas máquinas de seu parque fabril, 

destinado às atividades do projeto, podem ser considerados como contrapartida. 
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Além das entidades governamentais e investidores, que normalmente investem em 

projetos inovadores, algumas empresas industriais também fazem o papel de investidoras 

quando encontram projetos que possam contribuir para a melhoria de seus produtos ou 

processo produtivo. O Capital Estrutural e Capital Humano são disponibilizados pelas 

Universidades e ICTs que oferecem laboratórios e pesquisadores para o desenvolvimento dos 

novos produtos. As estruturas laboratoriais e pesquisadores são mantidos com recursos 

advindos dos projetos de inovação que são desenvolvidos nestes ambientes. Os ambientes são, 

normalmente, especializados em determinada área do conhecimento. Porém, o 

desenvolvimento de um produto ou processo depende de mais de uma área do conhecimento 

sendo necessário que um projeto exija a atuação em rede para que se obtenha sucesso. A 

Tabela 3.3 apresenta as principais entidades financiadores de projetos de inovação por etapa 

do Processo de Inovação. 

Tabela 3.3. Principais entidades financiadoras de projetos de inovação. 

Etapa do Processo de Inovação Entidades de Financiamento 
Geração de Conceitos SENAI 
Prototipagem de Produto/Negócio MCTI, SEBRAE e BNDES 

Pesquisa Aplicada MCTI, SENAI, FINEP, FAP, CNPq, BNDES e Fontes de 
Capital de Risco 

Ensaio e Certificado de Produtos MCTI, SEBRAE, BNDES e Fontes de Capital de Risco 
Apoio à Produção MCTI, FINEP, FAP e Fontes de Capital de Risco 

 

Além dos recursos e ferramentas necessárias para o desenvolvimento tecnológico do 

produto ou processo, também é necessário orientação quanto ao mercado, empreendedorismo 

de alto impacto e à gestão empresarial para que o negócio tenha sucesso. O Modelo 5E prevê, 

para isso, o Sistema de Aceleração. 

3.1.3.4 Sistema de Aceleração 

O Sistema de Aceleração apresentado na Figura 3.7 tem, por objetivo, preparar as 

empresas para os desafios do cenário competitivo e reduzir o tempo entre a geração do 
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conceito e a inserção do produto/serviço inovador no mercado. O Sistema consiste na 

estruturação de uma rede de capital relacional, no fornecimento de capacitação e mentoria 

com empreendedores de sucesso. 

A rede de Capital Relacional consiste em criar uma rede de contatos de empresas e 

investidores com objetivo de permitir que os projetos desenvolvidos possam ser apresentados 

a potenciais clientes (empresas) ou investidores. Esta rede favorece o investimento nos novos 

negócios criados, em especial para empreendedores e pequenas empresas, e a rápida inserção 

no mercado quando o produto se destina a suprir uma necessidade de uma cadeia produtiva, 

ou do consumidor final. 

A atividade de Capacitação tem por objetivo preparar empreendedores, micro e 

pequenos empresários quanto à gestão do negócio e desenvolver habilidade de 

empreendedorismo. As capacitações devem incluir noções de Gestão da Inovação, 

Desenvolvimento de Clientes, Gestão Financeira, Marketing e Planejamento e Controle da 

Produção. 

Figura 3.7. Sistema de Aceleração. 

 
A atividade de Mentoria é realizada por outros empreendedores de sucesso, e tem 

como objetivo a orientação no desenvolvimento do negócio por empreendedores que já 

passaram pela mesma experiência de desenvolver um novo negócio e que alcançaram 
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sucesso. Deseja-se, com isso, evitar que os novos negócios cometam os mesmos erros que os 

mentores cometeram no passado, aprendendo os “atalhos” necessários para se evitar “os 

caminhos das pedras”. 

O Modelo 5E deve suportar as etapas do Modelo A-F para cumprir o critério 3 

apresentado no início deste capítulo. Para esta análise é necessário identificar em que parte do 

Modelo 5E estão inseridas as etapas do Modelo A-F. A Tabela 3.4 apresenta a relação entre o 

Modelo 5E e o Modelo A-F. A Figura 3.8 apresenta a representação gráfica da relação entre o 

Modelo 5E e o Modelo A-F. 

Tabela 3.4. Relação entre o Modelo 5E e o Modelo A-F. 

Modelo A-F Modelo de Apoio à Inovação 
Ativação Geração de Ideias 
Busca de Informação Geração de Conceitos 
Criação Geração de Conceitos 

Desenvolvimento 
Prototipagem de Produto/Negócio 
Pesquisa Aplicada 
Ensaio e Certificação de Produto 

Execução Apoio à Produção 

Facilitação Sistema de Suporte 
Sistema de Aceleração 

 

A primeira etapa do Modelo A-F é a etapa de Ativação ou fase inicial do processo de 

inovação. Sua função é garantida pelo Processo de Geração de Ideias onde existe a interação 

entre Universidade, Empresas, Empreendedores e Sociedade. A função de Ativação é 

facilitada pelo Processo de Geração de Ideias uma vez que a busca de oportunidades é 

direcionada e pode, inclusive, ser realizada por atores externos à empresa como, por exemplo, 

os empreendedores e a própria sociedade. 

A etapa de Busca de Informações e Criação é satisfeita dentro do Processo de 

Inovação na fase de Geração de Conceitos. Nesta fase a empresa é suportada com acesso a 

banco de dados de mercado e de pesquisa científica. Estes dados são necessários para o 
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desenvolvimento do conceito. A fase de Geração de Ideias também suporta a empresa com 

equipe multidisciplinar, com o objetivo de desenvolver o conceito com um olhar para o 

mercado inserindo no processo a participação e validação do usuário final. 

Figura 3.8. Relação entre o Modelo 5E e o Modelo A-F. 

 

A etapa de Desenvolvimento é realizada nas fases de Prototipagem de 

Produto/Negócio, Pesquisa Aplicada e Ensaio e Certificação de Produto. Nestas fases a 

empresa é suportada com laboratórios para prototipar, desenvolver, testar e certificar seus 

produtos e pesquisadores que suportam o desenvolvimento com conhecimento especializado. 
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A etapa de Execução é realizada na fase de Apoio à Produção, onde a empresa 

encontra equipe para a elaboração do processo de produção e a infraestrutura necessária para 

produzir os novos produtos e lançá-los no mercado. 

A etapa de Facilitação é cumprida pelo Sistema de Suporte e Sistema de Aceleração. 

O Sistema de Suporte disponibiliza para a empresa os recursos humanos e a infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento dos produtos e processos inovadores. Além destas 

facilidades, também é colocado à disposição das empresas recursos financeiros, de forma a 

dividir com a empresa os riscos da inovação. O Sistema de Aceleração contribui com acesso a 

mercado, acesso a investidores, capacitação e mentoria durante todo o processo de inovação. 

O GII define cinco pilares que contribuem para que uma nação tenha sucesso, o 

Modelo de Apoio à Inovação deve contribuir para a melhora da classificação do SNI em cada 

um deles. A Tabela 3.5 apresenta a relação entre os pilares do GII e o Modelo 5E. 

Tabela 3.5. Relação do GII com o Modelo 5E. 

GII Modelo de Apoio à Inovação 
Instituições Governo 
Capital Humano e Pesquisa Sistema de Suporte 
Infraestrutura Sistema de Suporte 

Sofisticação de Mercado Sistema de Suporte 
Sistema de Aceleração 

Sofisticação de Negócio 
Geração de Ideias 
Processo de Inovação 
Sistema de Aceleração 

 
O Pilar das Instituições está relacionado com a atuação do Governo na regulamentação 

do SNI e sua interação com os demais atores do sistema. Os Pilares de Capital Humano e 

Pesquisa e Infraestrutura estão relacionados com o Sistema de Suporte e tem por objetivo 

disponibilizar pesquisadores e laboratórios para o desenvolvimento de inovação. O Pilar de 

Sofisticação de Mercado esta relacionado ao Sistema de Suporte, devido à disponibilidade de 
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recursos para inovação, e ao Sistema de aceleração, devido à rede de relacionamento que 

permite a interação entre empresas inovadoras, clientes em potencial e investidores. 

 Para orientar o Processo de Desenvolvimento e, desta forma, atender as necessidades 

Get e Manage do Modelo WFGM é necessário propor um Processo de Desenvolvimento de 

Produto Inovador. 

O Apêndice A apresenta um exemplo hipotético de aplicação do Modelo 5E. 

3.2 Processo de Desenvolvimento de Produto Inovador (PDPI) 

O PDPI proposto tem como objetivo orientar o processo de inovação de produtos e 

sustentar metodologicamente as atividades a serem realizadas nos sistemas propostos no 

Modelo 5E. O principal objetivo do processo proposto é padronizar o fluxo de atendimento à 

empresas e empreendedores dentro do Modelo 5E. O PDPI é apresentado no Apêndice B 

O processo foi elaborado baseado no conceito de Design Thinking e no processo de 

desenvolvimento de produtos VDI2221. O processo proposto se adequa ao Modelo de 

Desenvolvimento de Produto de Rozenfeld (2006). 

O PDPI é composto de 6 subprocessos de desenvolvimento. O primeiro subprocesso 

tem a função de atender a atividade de Geração de Ideias e a de Geração de Conceitos do 

Processo de Inovação definidos no Modelo 5E. Este subprocesso, chamado de Metaprojeto, 

foi baseado no conceito do Design Thinking e situa-se na fase de pré desenvolvimento do 

Modelo de Rozenfeld. A Figura 3.9 apresenta as atividades do <Metaprojeto>. 

As quatro primeiras atividades do <Metaprojeto> (<Mercado>, <Usuário>, <Pesquisa 

de Base> e <Empresa>) são baseadas na fase de Imersão do Design Thinking, sendo o 

objetivo destas atividades é observar e coletar dados referentes ao usuário final do produto, do 
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mercado no qual o produto será inserido, das condições da empresa e de novas tecnologias 

desenvolvidas a fim de fornecer informações que favoreçam a geração de ideias. Sua função é 

integrar os atores do SNI definidos na Hélice Tripla do Modelo 5E, garantindo que a atividade 

de Geração de Ideias seja realizado. Com a interação dos atores, é possível realizar o 

cruzamento dos dados (tecnológicos, mercadológicos e de processo) fornecidos por cada um, 

o que facilita o desenvolvimento de conceitos, proporcionando melhores condições de serem 

desenvolvidos tecnologicamente e terem sucesso de mercado.  

Figura 3.9. Atividades do subprocesso Metaprojeto do PDPI. 

 
 

As atividades de <Cenários de Oportunidades>, <Conceito> e <Validação em Rede> 

são baseadas na fase de Ideação do Design Thinking e tem por objetivo gerar a maior 

quantidade de conceitos para serem testados. Estas  atividades orientam a Geração de 

Conceitos definida no Modelo 5E. É importante, a partir desta etapa, a participação do usuário 

final e de equipes de dentro da empresa para criticarem e contribuírem com o 

desenvolvimento dos conceitos (Conceito e Validação em Rede). A participação do usuário 

na atividades tem a função de avaliar se a interação do produto com ele será adequada e 

verificar se existe a possibilidade de agregar ao produto novas funcionalidades que possam 

agregar novos valores ao consumidor final. Porém, não basta que o produto satisfaça as 

necessidades do usuário, também é necessário avaliar o comportamento deste produto em 

todo seu ciclo de vida. O produto deve causar o menor impacto possível no processo 

produtivo da empresa, a logística desde a chegada da matéria prima até a entrega ao 

consumidor final deve ser enxuta, o descarte, consumo energético e manutenção do produto 

são aspectos que devem ser analisados nas fases iniciais do projeto. Para que todos estes 
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detalhes sejam considerados, a participação de colaboradores de diversos departamentos da 

empresa deve ser incentivada a partir da atividade de Cenários de Oportunidades e continuar 

nas etapas seguintes até o lançamento do produto (PARIS, SALAS e CANNON-BOWERS, 

2000). 

O subprocesso <Escopo> foi baseado no Modelo VDI2221 e na fase de Prototipação 

do Design Thinking. Este subprocesso orienta as atividades de Prototipagem de 

Produto/Negócio do Modelo 5E e se enquadra na fase de Pré Desenvolvimento do Modelo de 

Rozenfeld (2006) . A Figura 3.10 apresenta as atividades do subprocesso <Escopo> do PDPI. 

Figura 3.10. Atividades do subprocesso Escopo do PDPI. 

 

 
 

A atividade <Especificação do Objetivo> consiste em avaliar o problema ou 

oportunidade percebida de forma a identificar as necessidades que o produto a ser 

desenvolvido deve satisfazer. Esta atividade congrega as atividades de Análise do Problema e 

Definição do Problema do PDP VDI2221.  

A atividade de <Requisito do Produto> define os requisitos mínimos e desejáveis que 

o produto deve satisfazer. Os requisitos são definidos a partir da análise das necessidades dos 

usuários e de regulamentações definidas por lei. Esta atividade contempla a atividade de 

Síntese do Sistema do PDP VDI2221. 

A atividade <Estabelecimento de Função> tem por objeto especificar todas as funções 

que devem ser implementadas no produto a fim de satisfazer os objetivos e requisitos 
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anteriormente definidos. Esta atividade contempla a fase Análise do Sistema do PDP 

VDI2221. 

Na atividade <Geração de Alternativas> o objetivo é gerar o máximo de alternativas 

viáveis (que tenham forma e funcionalidades) para se avaliar as que melhor respondem aos 

objetivos e requisitos definidos. Esta atividade contempla as atividades de Avaliação e 

Decisão do PDP VDI2221. 

A atividade <Minimum Viable Product> tem o objetivo de se produzir um protótipo 

para avaliação do usuário. O protótipo deve permitir a interação com o usuário final de forma 

que o mesmo possa compreender a usabilidade e avaliar todas as funcionalidades do produto. 

Na atividade seguinte, <Modelo Sistema Produto>, o objetivo é desenvolver um modelo de 

negócio que comunique de forma clara para quem o produto se destina, qual valor pretende 

entregar, qual a forma de relacionamento com o usuário final, como será a comunicação e 

distribuição do produto, quais serão as fontes de receita, quem são os parceiros principais, 

quais as atividades e recursos críticos para o sucesso do negócio e qual a estrutura de custos. 

Estas duas atividades são baseadas na fase de Prototipação do Design Thinking. 

A atividade de <Definição de Equipe> técnica consiste em definir o time que irá 

participar do desenvolvimento do produto. Este time deve ser composto por colaboradores 

com habilidades multidisciplinares com integrantes da empresa (ou empreendedor) e da 

ICT/Universidade. Em projetos de alta complexidade recomenda-se o desenvolvimento em 

rede, sendo que a equipe passa a ter integrantes de diferentes ICTs ou Universidades podendo, 

inclusive, ter a participação de pesquisadores estrangeiros.  

A atividade <Impactos e Riscos do Projeto> tem por objetivo identificar quais serão os 

impactos econômicos, ambientais e sociais com a inserção do produto no mercado e o 
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levantamento dos possíveis riscos inerentes ao PDP. Estes dados são importantes para a 

análise dos financiadores do projeto. 

A atividade <Cronograma Físico e Financeiro> tem por objetivo estabelecer macro 

entregas e cronogramas de desembolso financeiro, que serão utilizados para o controle do 

desenvolvimento do produto. Esta atividade gera insumos suficientes para calcular o desvio 

físico e financeiro durante a execução do projeto, indicadores fundamentais para verificar 

possíveis mudanças de rota e permitir uma ação antecipada. 

Definir se um produto tem ou não potencial de se tornar uma inovação é um desafio e 

depende muito do conceito e análise de cada avaliador. Além da dúvida quanto ao potencial 

de inovação do produto existem diversos riscos inerentes ao processo de inovação. Em um 

processo convencional de desenvolvimento de produto, a tecnologia já esta validada, e o 

mercado já é conhecido, nestes casos os financiadores do projeto avaliam somente o tempo e 

a taxa de retorno do projeto. Como o presente trabalho trata de produtos inovadores, foi 

necessário acrescentar uma fase de Avaliação que, normalmente, não está explicita nos 

processos de desenvolvimento de produto. A Figura 3.11 apresenta as atividades do 

subprocesso <Avaliação do PDPI>.  

Figura 3.11. Atividades do subprocesso Avaliação do PDPI. 

 
 

A atividade <Financeira> consistem em avaliar o tempo e a taxa de retorno do capital 

investido, a atividade <Ambiental> consiste em avaliar o impacto ambiental do produto, a 

atividade <Tecnológica> consiste em analisar o risco tecnológico do produto e sua aceitação 

pelo usuário, na atividade <Social> é avaliado o impacto social do produto e na atividade 

<Normativa/Legar> é avaliado se o produto não possui algum entrave legal que não permita 
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que o mesmo seja comercializado. Feitas as avaliações, duas perguntas devem ser realizadas: 

(1) O produto é inovador? (2) O projeto é viável? Caso o projeto seja viável significa que seu 

desenvolvimento é recomendado e tem chances de gerar retorno para a empresa ou 

empreendedor, caso contrário recomenda-se abandonar ou realizar adequações no projeto. 

Como o presente trabalho consiste em um Modelo de Apoio à Inovação, a resposta da 

primeira pergunta é fundamental para que o projeto continue sendo apoiado pelos sistemas no 

processo de inovação. Se o produto tiver potencial inovador, o mesmo pode continuar sendo 

apoiado, caso contrário o projeto não recebe apoio na continuidade de seu desenvolvimento. 

O projeto não ser inovador não significa que a empresa ou empreendedor devam abandoná-lo. 

Existem outras fontes de apoio, incluindo financeiro, que suportam o desenvolvimento de 

produtos. O subprocesso de Avaliação completa a fase de Pré Desenvolvimento do Modelo de 

Rozenfeld (2006). 

Caso o projeto tenha sido avaliado como viável e de potencial inovador o mesmo 

segue para os próximos subprocessos do PDPI. O subprocesso <Execução e Controle> 

consiste no desenvolvimento do produto envolvendo o processo auxiliar de Gestão de 

Projetos e se enquadra na fase de Desenvolvimento do Modelo de Rozenfeld (2006). Este 

subprocesso orienta as atividades das etapas Pesquisa Aplicada e Ensaios e Certificação de 

Produtos do Modelo 5E. A Figura 3.12 apresenta as atividades do subprocesso <Execução e 

Controle do PDPI>.  

A atividade <Briefing para Desenvolvimento de Novos Produtos> consiste na 

realização de um workshop com a finalidade de comunicar o conceito do projeto para a 

equipe de desenvolvimento. Além do conceito, também é importante que participe do 

workshop outros setores da empresa, com a finalidade de comunicar à equipe de 

desenvolvimento, restrições específicas do setor como, por exemplo, tamanhos ideais de 
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embalagens, com a finalidade de facilitar a distribuição, ou os processos de fabricação 

disponíveis no parque fabril com o objetivo de reduzir os custos de fabricação. 

Figura 3.12. Atividades do subprocesso Execução e Controle do PDPI. 

 

 
 

A atividade <Modelos Bi e Tri Dimensionais> consiste no desenvolvimento dos 

projetos virtuais do produto, permitindo que estes sejam simulados quanto suas 

funcionalidades e adequação ao processo produtivo. Nesta atividade, é importante que os 

principais setores da empresa ligados ao produto possam validar o projeto, pois as 

modificações no projeto virtual possuem custo muito inferior às modificações após o produto 

produzido (ROZENFELD, FORCELLINI, et al., 2006). 

A atividade <Especificação de Materiais/Tecnologias> tem por objetivo identificar as 

matérias primas e fornecedores para a fabricação do produto. Nesta atividade é importante 

verificar diversas possibilidades e confrontá-las quanto a custo, qualidade, confiabilidade na 

entrega e parceria com o fornecedor. Quando se encontra um fornecedor que se interessa em 

participar do desenvolvimento do produto, abrindo a possibilidade, inclusive, de alterar o 

insumo para melhor adequação ao produto, este deve ser inserido no projeto como parte da 

equipe de desenvolvimento. 

A atividade <Mock up ou Protótipo> tem a função de produzir o protótipo funcional 

do produto. Este protótipo, diferente do MVP, deve implementar a forma e as funcionalidades 
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do produto garantindo os requisitos e alcance dos objetivos definidos no subprocesso 

<Escopo>. A atividade <Validação de Requisito> tem a função de mensurar o desempenho do 

protótipo incluindo o teste com o usuário final. 

As duas atividades seguintes ocorrem em paralelo. A atividade <Detalhamento para 

Produção> tem como função elaborar os planos de produção e preparar o processo de 

fabricação do produto. A atividade <Detalhamento de Comercialização e Sistema Produto 

Serviço> (Product Service System – PSS) consiste em elaborar as atividades necessárias para 

a implantação do Modelo de Negócio, esta ação gera um novo projeto a ser desenvolvido.  

A atividade <Programação do Lote Piloto> consiste em fabricar o primeiro lote na 

linha de produção de forma a avaliar, na atividade <Validação do Processo de Fabricação>, o 

processo de produção. Nesta atividade é importante verificar a eficiência do processo com a 

inserção do novo produto na linha de produção. Em um mercado competitivo a produtividade 

é fundamental para garantir o sucesso do produto no mercado. 

O subprocesso <Pré Venda> completa a fase de Desenvolvimento do Modelo de 

Rozenfeld (2006). Neste supbrocesso é feito o lançamento do produto no mercado cuja 

responsabilidade é da empresa ou empreendedor. O Modelo 5E não contempla sistemas que 

suportem esta fase do desenvolvimento do produto, pois seu objetivo é apoiar o 

desenvolvimento do negócio até sua fase de entrada no mercado. A Figura 3.13 apresenta as 

atividades do subprocesso <Pré Venda do PDPI>. 

Figura 3.13. Atividades do subprocesso Pré Venda do PDPI. 
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A atividade <Preparação para Lançamento do Produto> consiste em elaborar as 

estratégias de marketing e comunicação visual para a inserção do produto no mercado. Já na 

atividade seguinte é realizada a Publicidade do produto, a Distribuição para os pontos de 

venda e são definidos os Processos de Venda e de Prestação de Serviços. 

O último subprocesso do PDPI proposto é o <Pós Projeto> que contempla a fase de 

Pós Desenvolvimento do Modelo de Rozenfeld (2006). Este subprocesso, assim como a 

anterior, é de responsabilidade da empresa não sendo suportado pelo Modelo 5E. Este 

subprocesso trata-se do monitoramento do produto no mercado, portanto os resultados obtidos 

podem realimentar o processo de inovação. Para facilitar a realização deste sub processo, é 

possível criar mecanismos de interação com o cliente final, recebendo feedbacks constantes, 

além de estreitar o relacionamento com o consumidor. A Figura 3.14 apresenta as atividades 

do subprocesso <Pós Projeto>. 

Figura 3.14. Atividades do subprocesso Pós Projeto do PDPI 

 
 

A atividade <Monitorar o Produto> tem a finalidade de avaliar a aceitação do produto 

no mercado e identificar a inserção de produtos concorrentes. A atividade <Recuperação ou 

Melhoria do Produto e Serviço> tem por objetivo promover melhorias no produto ou no 

modelo de negócio com base nos dados levantados da etapa anterior. A atividade 

<Gerenciamento dos Conhecimentos Adquiridos> tem por objetivo garantir a gestão do 

conhecimento, arquivando todos dados do projeto, lições aprendidas e boas práticas a fim de 

melhorar o processo de desenvolvimento em projetos futuros. A Tabela 3.6 apresenta a 

relação entre os subprocessos do PDPI e as fases do Modelo de Rozenfeld (2006). 
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Tabela 3.6. Relação entre as fases do Modelo do Rozenfeld e os subprocessos do PDPI. 

Subprocesso do PDPI Fases do Modelo de Rozenfeld 
Metaprojeto Pré Desenvolvimento 
Escopo Pré Desenvolvimento 
Avaliação Pré Desenvolvimento 
Execução e Controle Desenvolvimento 
Pré Venda Desenvolvimento 
Pós Projeto Pós Desenvolvimento 

 

O PDPI pode ser utilizado para orientar as atividades durante as fases de um projeto de 

inovação desde a criação da ideia até o monitoramento do produto no mercado. Dentro do 

Modelo de Apoio à Inovação é necessário que se tenha processos definidos para orientar as 

atividades desde a geração de ideias até o lançamento do produto no mercado.  

Para as atividades da etapa de Geração de Ideias utiliza-se as atividades <Usuário>, 

<Empresa>, <Mercado> e <Pesquisa de Base> do subprocesso Metaprojeto. Para as 

atividades da etapa de Geração de Conceitos utiliza-se as atividades <Cenário de 

Oportunidades>, <Conceito> e <Validação em Rede> do subprocesso Metaprojeto. Para as 

atividades da etapa de Prototipagem de Produto/Negócio utiliza-se as atividades do 

subprocesso <Escopo>. Para as atividades da etapa de Pesquisa Aplicada utiliza-se as 

atividades <Briefing para DNP>, <Modelos Bi e Tri Dimensionais>, <Especificação de 

Materiais/Tecnologia> e <Mock up ou Protótipo> do subprocesso <Execução e Controle>. 

Para as atividades da etapa <Ensaio e Certificação de Produto> utiliza-se as atividades 

<Validação de Requisitos> do subprocesso <Execução e Controle>. Para as atividades da 

etapa de Apoio à Produção utiliza-se as três últimas atividades do subprocesso <Execução e 

Controle>. A Tabela 3.7 apresenta a relação entre as etapas do Modelo 5E e os subporcessos 

do PDPI. A Figura 3.15 apresenta a relação entre o Modelo 5E, o PDPI e o Modelo do 

Rozenfeld. 
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Tabela 3.7. Relação entre as etapas do Modelo 5E e os subprocessos do PDPI. 

Etapas do Modelo de Apoio à Inovação Subprocessos do PDPI 
Geração de Ideias Metaprojeto 
Geração de Conceitos Metaprojeto 
Prototipagem de Produto/Negócio Escopo 
Pesquisa Aplicada Execução e Controle 
Ensaio e Certificação de Produto Execução e Controle 
Apoio à Produção Execução e Controle 

 

Figura 3.15. Relação entre o Modelo 5E, o PDPI e o Modelo do Rozenfeld. 

 

O Modelo 5E e o PDPI propostos foram desenvolvidos com base no papel do SENAI 

como um dos atores do SNI. Dentro de suas funções o SENAI desenvolve ferramentas para 

apoiar o desenvolvimento de novos produtos industriais, este apoio inclui a disponibilização 

de recursos humanos, infraestrutura para pesquisa, recursos financeiros e criação de uma rede 

de relacionamento que envolve empresas, Universidades/ICTs nacionais e internacionais, 

investidores e órgãos governamentais. As ações do SENAI para o apoio à inovação são 

discutidas  no Capítulo 4.   
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4 O Papel do SENAI no Modelo 5E 

O SENAI é uma instituição privada cuja missão é desenvolver ações que contribuam 

para o desenvolvimento da Industria Nacional. Em  abril de 2012 foi lançado o Programa 

SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira, cuja meta era duplicar o número 

de matrículas até 2014, implantar uma rede de Institutos de Tecnologia (IST) e de Institutos 

de Inovação (ISI) (CNI, 2012).  

As redes de Institutos SENAI tem por objetivo ofertar recursos humanos e 

infraestrutura de qualidade para a realização de ensaios, testes e desenvolvimento de pesquisa. 

Além da implantação dos institutos, o SENAI lançou em 2013 o Grand Prix (GP) SENAI de 

Inovação com o objetivo de, junto ao já existente Edital SENAI SESI de Inovação, contribuir 

com o SNI como ferramentas de apoio à Inovação. Em 2014 o SENAI irá lançar mais uma 

ferramenta de apoio à inovação, os Laboratórios Abertos SENAI (LAS). 

Com estas iniciativas o SENAI contribui com o Modelo 5E proposto onde a rede de 

Institutos contribui para o Sistema de Suporte, o GP SENAI de Inovação contribui para a fase 

de Geração de Ideias e para a etapa de Geração de Conceitos, o LAS contribui para a fase de 

Prototipagem de Produto/Negócio e o Edital SENAI de Inovação contribui para as fases de 

Pesquisa Aplicada e Ensaio e Certificação de Produto além de fornecer recurso financeiro 

como ator do Sistema de Suporte. A Tabela 4.1 apresenta a relação entre as ações do SENAI e 

o Modelo 5E. 

Tabela 4.1. Relação entre as ações do SENAI e o Modelo 5E. 

Ações do SENAI Modelo 5E 
GP Senai de Inovação Geração de Ideias e Geração de Conceitos 

LAS Geração de Conceitos e Prototipagem de 
Produto/Negócio 

Edital SENAI SESI de Inovação Pesquisa Aplicada e Certificação e Ensaio de 
Produtos 

IST e ISI Sistema de Suporte 
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Este capítulo apresenta e discute as ações do SENAI como ator do SNI, avaliando sua 

atuação dentro do Modelo 5E proposto e com o PDPI pode ajudar a gerir o processo de 

inovação para cada uma das ferramentas em que este se fizer útil.  

4.1 Grand Prix SENAI de Inovação 

O GP SENAI de Inovação é uma competição entre equipes, cuja finalidade é a geração 

de conceitos para solucionar desafios da sociedade ou de cadeias produtivas. A primeira 

edição GP aconteceu em dezembro de 2013. A Figura 4.1 apresenta o processo do GP. 

Figura 4.1. Processo do Grand Prix SENAI de Inovação. 

 
 

O GP é composto por equipes, que competem entre si, e por um grupo de backoffice, 

cujo objetivo é suportar as equipes competidoras com informações técnicas e de mercado. A 

competição possui tempo limitado para que as equipes desenvolvam seus conceitos. Este 

tempo varia entre 48 a 72 horas. 

As equipes são formadas por integrantes com capacidades multidisciplinares que 

envolvem profissionais, alunos de cursos técnicos ou graduação e empreendedores. Cada 

equipe possui um líder, cujo objetivo principal é orientar o processo de desenvolvimento dos 

conceitos utilizando a Fase de Metaprojeto definida no PDPI proposto neste trabalho e tomar 

decisões. 



82 
 

A competição se inicia com a apresentação dos desafios para as equipes. A partir da 

apresentação dos desafios as equipes começam o processo de desenvolvimento de conceitos. 

Estes conceitos são apresentados a possíveis usuários e investidores para que possam ser 

criticados e, então, melhorados colocando em prática o conceito de inovação aberta.  

À disposição das equipes está um grupo de profissionais (backoffice) cuja função é 

responder dúvidas técnicas, fornecer dados de mercado solicitados e prototipar os conceitos 

por eles desenvolvidos. Para que o conceito seja aceito para avaliação é necessário apresentar 

para a banca examinadora o modelo de negócio do conceito e o MVP do mesmo. 

Uma vez esgotado o tempo da competição, cada equipe escolhe seus melhores 

conceitos e os apresenta no modelo Discurso de Elevador para uma banca composta de 

especialistas, investidores e representantes e empresas. Esta banca pontua os projetos quanto a 

impacto da inovação, risco do projeto, complexidade tecnológica e oportunidade de mercado. 

Ao final das avaliações, os melhores projetos são premiados sendo os conceitos 

disponibilizados para que empresas estabelecidas ou nascentes possam utilizá-los para o 

desenvolvimento do conceito e sua futura inserção no mercado. 

O GP SENAI de Inovação é uma ferramenta que atende ao Processo de Geração de 

Ideias e à etapa Geração de Conceito do Processo de Inovação do Modelo 5E. O GP é uma 

ferramenta que favorece a interação entre grandes empresas e pequenas empresas, o 

desenvolvimento conjunto de projetos entre diferentes ICTs e contribui para o fortalecimento 

da cultura do empreendedorismo e da inovação aberta. 

O GP atende às fases de Ativação, Busca de Informações e Criação do Modelo A-F 

permitindo a interação entre os atores da Hélice Tripla e a geração de parcerias entre grandes 

e pequenas empresas para o desenvolvimento conjunto de projetos inovadores, atendendo às 

fases Want e Find do Modelo WFGM. 
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O resultado esperado com os GPs é a geração de conceitos que possam ser apoiados 

nas etapas seguintes do Processo de Inovação, contribuindo para a solução de desafios da 

sociedade ou de cadeias produtivas. A geração de novas empresas e de novos negócios 

também faz parte dos resultados desejados com os GPs. 

O GP é também uma fonte de geração de conceitos para serem melhor desenvolvidos 

e prototipados dentro dos laboratórios abertos. Todos os conceitos gerados são armazenados 

em um banco de conceitos e disponibilizados para os usuários dos laboratórios abertos 

parceiros do SENAI através da rede SIBRATEC Shop, apresentada na seção seguinte. 

4.2 Laboratórios Abertos SENAI (LAS) 

Os LAS são laboratórios cuja finalidade é oferecer à sociedade infraestrutura e equipe 

qualificada para apoiar o desenvolvimento de protótipos de produtos incentivando a cocriação 

e interação entre desenvolvedores e usuários criando, assim, um ambiente propício à inovação 

aberta. O conceito, como mostrado no capítulo 2, nasceu do movimento dos makers e começa 

a ter reflexos no Brasil.  

Esta é uma ação nova do SENAI para apoio à inovação e começará a operar em 

Setembro de 2014 com 5 laboratórios localizados em Maringá – PR, Rio de Janeiro – RJ, 

Campina Grande – PB, Dourados – MS e Manaus – AM. Os laboratórios do SENAI fazem 

parte da Rede SIBRATEC Shop que conta, ainda, com os laboratórios abertos do Porto 

Digital – PE, ITA – SP, UFRGS – RS e INATEL – MG. A Rede SIBRATEC Shop é uma 

ação do MCTI em parceria com o SENAI e o SEBRAE e tem o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento de empresas de base tecnológica através do suporte com infraestrutura, 

capital humano, capacitação e recursos financeiros para a prototipagem de produtos e serviços 

inovadores. 
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Por se tratar de uma iniciativa que favorece a inovação aberta, os laboratórios abertos 

podem ser utilizados para prototipar ou desenvolver qualquer tipo de produto, mesmo que não 

seja para ser inserido no mercado. A principal vantagem de se permitir que, por exemplo, 

alguém utilize o laboratório para fazer um carrinho de rolimã para o filho ou para o neto, é 

que o laboratório se torna um ambiente povoado de usuários que possuem conhecimento 

técnico e que podem contribuir para o desenvolvimento ou melhoria dos projetos inovadores 

que serão desenvolvidos dentro dos laboratórios. Partindo deste conceito o público alvo foi 

dividido em 3 grupos apresentados na Figura 4.2. 

Figura 4.2. Público alvo dos LAS. 

 
 

O primeiro grupo de usuários são os inventores. Os inventores são usuários que 

utilizam os laboratórios para desenvolver projetos sem o intuito de que sejam colocados no 

mercado. Dentro deste grupo estão graduandos e pós-graduandos interessados em desenvolver 

seus trabalhos de curso e usuários que possuem como hobby o desenvolvimento de projetos 

para uso próprio. Este grupo de usuários arca com os custos dos treinamentos e matéria prima 

do laboratório e, além de poderem contribuir com os projetos inovadores que estão sendo 

Start-ups 

Empreendedores 

Inventores 
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desenvolvidos dentro do laboratório, também podem se tornar empreendedores quando seus 

projetos passam a apresentar uma boa oportunidade de negócio ou quando apresentam bons 

conceitos para os desafios disponibilizados pelos laboratórios. 

O segundo grupo de usuários são os empreendedores. Estes usuários possuem 

conceitos que apresentam boa oportunidade de negócio e possuem caráter inovador. Os 

empreendedores podem receber apoio financeiro para prototipar seus projetos. O apoio 

financeiro pode ser utilizado para comprar a matéria prima necessária, contratar as horas 

máquinas dos equipamentos, contratar assessoria técnica dos pesquisadores do laboratório e 

pagar os treinamentos de utilização das máquinas e equipamentos. 

O terceiro grupo de usuários são as start-ups de base tecnológica. As start-ups são 

empresas nascentes ou micro e pequenas empresas de base tecnológica, podendo ou não estar 

incubadas, que já possuem protótipos iniciais de seus produtos ou serviços. Estes usuários 

utilizam os laboratórios abertos para melhorar seus protótipos, desenvolver novos projetos ou 

acessar a rede de investimentos do laboratório. Na melhoria de seus protótipos ou no 

desenvolvimento de novos projetos, as start-ups recebem os mesmos benefícios dos 

empreendedores desde que seus projetos tenham boas oportunidades de mercado e tenham 

características inovadoras. 

Para atender estes grupos de usuários, é necessário que algumas atividades chave 

sejam realizadas dentro do LAS. O LAS como ferramenta de apoio à inovação atende às 

etapas de Geração de Conceitos e Prototipagem de Produto/Negócio do Modelo 5E. Sua 

função, dentro do modelo, é atender o grupo de empreendedores e start-ups. As Fases de 

Metaprojeto e Escopo do PDPI são utilizados para orientar as atividades dentro do LAS. A 

Figura 4.3 apresenta o processo do LAS como ferramenta de apoio à inovação. 
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Figura 4.3. Processo do LAS 

 
 

A primeira atividade dos LAS é criar um banco de dados de desafios. Estes desafios 

podem ser acessados por qualquer pessoa interessada em empreender. Uma fez que o 

empreendedor apresenta um conceito inovador e com aplicação de mercado para os desafios, 

este recebe apoio para a prototipagem do seu conceito. Os desafios são divididos em 3 grupos: 

Banco de Conceitos e Patentes: O banco de conceitos e patentes é constituído de 

conceitos gerados no GP SENAI de Inovação ou dentro do LAS e que não foram 

desenvolvidos. Além dos conceitos existem as patentes tecnológicas desenvolvidas por 

empresas ou por universidades que, apesar de tecnologicamente desenvolvidas, não foram 

inseridas no mercado.  

Mercado/Sociedade: Os desafios de mercado ou sociedade são criados com base na 

análise das necessidades da população e que não possuem aplicações no mercado para 

resolver, satisfatoriamente, estas necessidades. 

Cadeia Produtiva: Os desafios das cadeias produtivas são fornecidos através de 

parcerias com empresas já estabelecidas. Estes desafios refletem as necessidades tecnológicas 
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que as empresas precisam resolver para o aumento da produtividade ou para a melhoria de 

seus produtos. 

 Uma vez que o empreendedor apresentou um conceito inovador e que tenha potencial 

de mercado este será apoiado para o desenvolvimento do protótipo. O apoio oferecido é de 

infraestrutura, especialistas e recurso financeiro. Além do suporte técnico para a prototipagem 

e modelagem do negócio o empreendedor também recebe capacitação técnica, de gestão 

empresarial e de empreendedorismo. Estas capacitações possuem o objetivo de desenvolver 

habilidades necessárias para que o empreendedor possa gerenciar seu futuro negócio. 

A última atividade dentro do LAS é o acesso à rede de fomento. Uma vez que o 

conceito foi prototipado, este é apresentado a investidores externos com o objetivo de facilitar 

o acesso a recuso financeiro para a estruturação da empresa e inserção do produto ou serviço 

no mercado. 

4.3 Edital SENAI SESI de Inovação 

O Edital SENAI SESI de Inovação foi criado em 2004 e tem, como objetivo, o 

desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores. O Edital financia projetos inovadores 

de empresas industriais ou start-ups e MPE de base tecnológica. São elegíveis de fomento 

projetos cujo objetivo seja o desenvolvimento de produto ou processo inovador. 

Atualmente o Edital apoia os projetos com até R$300.000,00, não reembolsáveis, que 

podem ser utilizados para compra de matéria prima, pagamento de horas técnicas de 

especialistas do SENAI e pagamento de horas técnicas de profissionais fora do SENAI 

limitado a 30% do valor solicitado no projeto. 

O Edital é uma ferramenta de apoio à inovação do SENAI e contempla as etapas de 

Pesquisa Aplicada e Ensaios e Certificação de Produtos definidas no Modelo 5E. As Fases de 
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Escopo, Avaliação e Execução e Controle do PDPI são utilizadas para orientar as etapas de 

desenvolvimento de projetos apoiados pelo Edital. A Figura 4.4 apresenta o processo do 

Edital SENAI SESI de Inovação. 

Figura 4.4. Processo Edital SENAI SESI de Inovação. 

 
 

O processo do Edital SENAI SESI de Inovação se inicia com a inserção, por empresas 

industriais, do conceito inovador, que a mesma pretende desenvolver, na plataforma do 

edital5. Após a inserção na plataforma, especialistas do SENAI auxiliam os empresários a 

elaborar o modelo de negócio do conceito e a gravar um vídeo no formato elavator pitch. O 

modelo de negócio e o vídeo são inseridos na plataforma e, então, vão para o primeiro funil 

de inovação. 

No primeiro funil de inovação os projetos são avaliados por avaliadores externos que 

verificam se os conceitos são de fato inovadores e se possuem potencial mercadológico. 

Todos os projetos são comentados pelos avaliadores e o feedback é enviado aos donos das 

empresas. Os conceitos considerados inovadores e de potencial mercadológico passam para a 

próxima fase do Edital. 

                                                 

5 http://editaldeinovacao.induct.no  

http://editaldeinovacao.induct.no/�
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Na segunda fase do Edital os projetos selecionados recebem apoio de especialistas do 

SENAI para a elaboração do Plano de Negócio. O documento gerado é inserido na plataforma 

e submetido ao segundo funil de inovação. 

No segundo funil os planos de negócio são avaliados por atores externos que irão 

pontuar os projetos quanto ao caráter inovador, potencial de mercado, equipe técnica e quanto 

ao grau de comprometimento da empresa com o projeto. Diferente do primeiro funil, o 

segundo funil é um processo de seleção. Dentro deste processo de seleção o recurso 

disponível no Edital é distribuído entre os projetos melhor qualificados conforme o solicitado 

no plano de negócio limitado a R$ 300.000,00. O recurso é disponibilizado até que o mesmo 

se esgote ou até que não tenham mais projetos habilitados a receber o recurso. Para receber o 

recurso o projeto tem que atingir, no mínimo, 700 pontos no processo de avaliação de um 

total de 1.000 pontos. 

Os projetos selecionados no segundo funil vão para a etapa de Pesquisa e 

Desenvolvimento onde a empresa junto com os especialistas do SENAI e de outras ICTs 

desenvolvem o projeto com o recurso disponibilizado pelo Edital. Ao final do 

desenvolvimento, os projetos de start-ups e MPE de base tecnológica que tiveram bons 

resultados são apresentados a investidores com o objetivo de atrair recursos para a 

estruturação das empresas e inserção do produto ou serviço no mercado. 

4.4 Institutos SENAI de Tecnologia (IST) e Instituto SENAI de Inovação (ISI) 

A Rede de Institutos SENAI é um programa que se iniciou em 2012 com o objetivo de 

construir um rede de laboratórios nacional a fim de apoiar as indústrias com infraestrutura e 

recursos humanos especializados para a solução dos problemas da indústria. O papel do 

Institutos dentro do Modelo 5E é como Sistema de Suporte. 
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Os ISTs são institutos estruturados para solucionar problemas de um determinado 

setor industrial. Estes Institutos estão sendo estruturados em regiões com grande densidade 

industrial e sua área de atuação está relacionada ao perfil da indústria local. Os ISTs possuem 

abrangência regional e oferecem serviços especializados em consultoria, metrologia e 

pesquisa aplicada de baixa complexidade. Desta forma, estes institutos servem de suporte, 

principalmente, para as etapas de Prototipagem de Produto/Negócio e Ensaio e Certificação 

de Produtos do Modelo 5E. Serão construídos 60 ISTs no Brasil, a Figura 4.5 apresenta a 

localização de cada IST e sua área de atuação. 

Figura 4.5. Localização dos ISTs no Brasil 

 
 

Os ISIs foram concebidos para contribuir com o desenvolvimento tecnológico da 

indústria brasileira através da realização de pesquisa aplicada. Estes Institutos possuem 

atuação em áreas transversais do conhecimento e abrangência nacional. Diferente dos ISTs, 

para cada área do conhecimento só existe um ISI. Estes Institutos contribuem como Sistema 

de Suporte para a etapa de Pesquisa Aplicada do Modelo 5E. Serão construídos 26 ISIs no 

Brasil, a Figura 4.6 apresenta a localização dos ISIs no Brasil e suas áreas de atuação. 
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Figura 4.6. Localização dos ISIs no Brasil 

 
 

O SENAI ainda não possui ações para suportar a Etapa de Apoio à Produção do 

Modelo 5E porém os Institutos podem, no futuro, criar ações de apoio à produção de 

empresas próximas a suas instalações. Para que estas ações sejam eficientes é necessário o 

estabelecimento de parcerias com as incubadoras locais e com o governo. Um modelo que se 

adequa à realidade dos Institutos para este tipo de ação é o Modelo de Incubação por Fase de 

Maturidade (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004). Caso o Instituto também tenha um 

LAS o Modelo de Incubação por Fase de Maturidade pode ser alterado para adicionar o apoio 

a empreendedores criando uma fase anterior onde o empreendedor está, ainda, planejando sua 

empresa e testando seu conceito.  

No Capítulo 5 é apresentada uma discussão sobre o Modelo 5E. Também serão 

analisadas as ações de apoio à inovação do SENAI em relação ao Modelo 5E e como estas 

ações contribuem para atender aos critérios estabelecidos no Capítulo 3. 
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Figura 4.7. Modelo de Incubação por Fase de Maturidade com Empreendedor 

 
Adaptado de: (FERREIRA, GOMES e ANDRADE, 2004) 
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5 Discussões sobre o Modelo 5E 

Neste capítulo é discutido como as cinco etapas do Modelo 5E podem contribuir para 

o SNI a partir dos critérios e indicadores definidos no Capítulo 3. Os resultados das ações do 

SENAI de apoio à inovação são apresentados contribuindo, assim, para as discussões. 

5.1 Geração de Conceitos 

A etapa de Geração de Conceitos é a que necessita de menor estrutura de apoio no 

Modelo 5E. Apesar de ser a etapa menos complexa, possui funções importantes dentro do 

processo de inovação. Nesta etapa são realizadas as etapas de Ativação, Busca de Informação 

e Criação do Modelo A-F atendendo, assim, o critério 1 do Modelo 5E.  

É necessário, durante a etapa de Geração de Conceitos, grande interação entre os 

desenvolvedores do conceito e o usuário final. Disponibilizar informações técnicas e de 

mercado é outro ponto a ser observado ao se criar ações de apoio que visam apoiar a Geração 

de Conceitos. 

Apesar de muitos empreendedores já saberem o conceito que deseja trabalhar, é 

importante disponibilizar, já nessa fase, desafios da sociedade/mercado ou de cadeias 

produtivas para incentivar que cidadãos, que ainda não possuem conceitos a serem 

trabalhados mas que sonham em empreender, possam encontrar nestes desafios os insumos 

necessários para elaborar seus conceitos. 

O GP SENAI de Inovação é uma ação de apoio à Geração de Ideias. Em sua primeira 

edição foi realizada em 72 horas com 6 equipes. As equipes eram formadas por 7 integrantes 

dois quais 3 colaboradores do SENAI, 1 Colaborador do SESI, 1 Empreendedor, 1 aluno do 

SENAI e 1 aluno do ITA. O backoffice, responsável por suportar as equipes com assessoria 

técnica, mercadológica e acesso a ferramentas para a geração do MVP, era formada por 
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colaboradores do SENAI, INPI, ITA, FGV, Wenovate, SESI, AHK, Mintel, Alagi, Poli 

Design e FGV. Também fez parte do evento colaboradores ligados à inovação das empresas 

Petrobrás, TI System, Natura, Frutos do Brasil, Braskem e Embraer. Os três desafios 

trabalhados na primeira edição foram Envelhecimento da População, Desastres ambientais e 

Mega Eventos. A segunda edição ocorreu em Porto Alegre e foi uma edição regional. Esta 

edição ocorreu em 48 horas com 3 equipes e 1 desafio. O desafio trabalhado na segunda 

edição foi Mobilidade Urbana. 

Como o GP é uma ação para geração de conceitos, a interação entre usuário e 

desenvolvedor é importante durante esta etapa. Durante o GP as equipes tinham a liberdade 

de apresentar seus conceitos ao público no local e também através da internet. Com esta 

interação os conceitos podiam ser melhorados. A participação do público durante as duas 

etapas demonstrou que esta interação realmente contribui para a melhoria dos projetos 

conforme defendido por Vianna et. al. (2012). A Figura 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o 

público presente em cada uma das edições. 

Figura 5.1. Publico participante da primeira edição. 

 

Os GP tem o objetivo de gerar um grande número de conceitos para que estes possam 

posteriormente serem prototipados e inseridos no mercado. A  apresenta os dados 

relacionados à quantidade de ideias geradas durante as duas edições do GP. As ideias 
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prototipadas são as ideias geradas que evoluíram para a elaboração do modelo de negócio e 

MVP, sendo considerado, então, um conceito válido. 

Figura 5.2. Público participante da segunda edição. 

 
 

Figura 5.3. Quantidade de ideias prototipadas. 

 

 

Dos conceitos válidos apresentados nas duas edições, 5 foram submetidos ao Edital 

SENAI SESI de Inovação e 1 já foi lançada no mercado. O GP não pode ser somente um 

evento de geração de conceitos, ele precisa gerar negócios, inserir produtos no mercado, criar 

novas empresas de base tecnológica e gerar interação entre grandes e pequenas empresas. 

Neste sentido a segunda edição do GP apresentou melhores resultados. Os principais motivos 

foram que os empreendedores que participaram das equipes tinham seus negócios 

relacionados ao desafio do GP e que durante a competição as equipes receberam, 

constantemente, orientações de usuários e especialistas sobre o tema. 
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Um ponto observado nas duas edições foi que as equipes que tiveram melhor resultado 

foram as que utilizaram de forma sistêmica o processo descrito na Fase de Metaprojeto do 

PDPI. Todos os conceitos gerados nas duas edições estão no banco de dados de conceitos e 

serão disponibilizados nos laboratórios abertos. 

5.2 Prototipagem de Produto/Negócios 

A etapa de Prototipagem de Produto/Negócio é fundamental para o desenvolvimento 

de novas empresas, critério 3 do Modelo 5E. Os conceitos prototipados nesta etapa, quando 

atendem à solução de um desafio de alguma cadeia produtiva, contribuem para a interação 

entre grandes empresas e start-ups ou MPE de base tecnológica, atendendo, assim, ao critério 

2. Os conceitos prototipados nesta etapa, quando possuem características inovadoras e 

potencial de mercado, são apresentados à investidores que podem financiar o 

desenvolvimento das empresas, reduzindo assim, o tempo de abertura de empresas e 

aumentando a quantidade de recursos que são disponibilizados para estes projetos.  

Abrir uma empresa de base tecnológica passa pela necessidade de prototipar um 

conceito. O problema é que a infraestrutura necessária para o prototipar produtos tecnológicos 

é complexa e de custo elevado para empreendedores que ainda não possuem fluxo de caixa. 

Por outro lado investidores dificilmente investem em empresas que ainda não possuem 

condições para demonstrar as funcionalidades de seu conceito. 

É para resolver estes problemas que se faz necessário a existência da etapa de 

prototipagem no Modelo 5E. É nesta etapa que se torna possível a criação de sinapses que 

podem contribuir para o sucesso do Modelo, conforme descrito pelos indicadores 

apresentados no Capítulo 3. 
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O SENAI irá iniciar sua ação de apoio à prototipagem com os LAS em setembro de 

2014. Para que a iniciativa tenha sucesso alguns itens são importantes: 

Criação de Redes: Para que os laboratórios abertos ou qualquer outra iniciativa de 

apoio à etapa de prototipagem tenham sucesso é necessário que se estabeleça parcerias com 

grandes empresas, para fomentar a interação com as empresas nascentes, e com investidores, 

para facilitar o investimento nas empresas nascentes reduzindo, assim, o tempo de 

estabelecimento destas empresas bem como o tempo de inserção de seus produtos no 

mercado. 

Recursos Humanos: Os laboratórios abertos precisam ter equipe qualificada para 

assessorar as empresas nascentes quanto às suas dificuldades técnicas e mercadológicas. 

Infraestrutura: Para que os empreendedores possam prototipar seus conceitos é 

necessário que os laboratórios disponibilizem máquinas e equipamentos que permitam o 

desenvolvimento dos protótipos. 

Capacitação: Disponibilizar para os empreendedores capacitação de 

empreendedorismo e gestão empresarial para o que estes desenvolvam as habilidades 

necessárias para gerir suas empresas. 

Biblioteca: Disponibilizar projetos modulares para que empreendedores possam 

desenvolver seus protótipos em menor tempo. Além de reduzir o tempo de desenvolvimento, 

as bibliotecas promovem a gestão do conhecimento dentro do laboratório 

Inovação Aberta: O conceito de inovação aberta deve ser utilizado dentro dos 

laboratórios. O relacionamento entre os empreendedores e o usuário final contribui para a 

melhora dos protótipos, aumentando as chances da empresa ser investida e do produto ser 

inserido no mercado. 
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5.3 Pesquisa Aplicada e Ensaio e Certificação de Produto  

Na etapa de Pesquisa Aplicada, o empreendedor já conseguiu o investimento 

necessário para transformar seu protótipo em produto final a ser inserido no mercado. Alguns 

produtos precisam apresentar cerificados ou precisam ser ensaiados para garantir os requisitos 

mínimos que atendam às necessidades dos usuários ou das normas vigentes. Estas atividades 

são realizadas na etapa de Ensaios e Certificação de Produtos. 

Nas duas etapas é necessário infraestrutura e pesquisadores para o desenvolvimento do 

produto, além do apoio financeiro para arcar com os custos da pesquisa. O SENAI possui o 

Edital SENAI SESI de Inovação como ferramenta que atende às necessidades destas duas 

etapas. O Edital existe desde 2004 e vem sofrendo modificações durante os anos. Estas 

modificações ocorreram para melhor contribuir com o SNI.  

Em suas primeiras edições o processo de submissão no edital era responsabilidade das 

unidades do SENAI, a partir de 2013 o processo de submissão passou a ser função da 

empresa. Esta mudança teve como objetivo aumentar o número de empresas participantes do 

edital e o comprometimento destas com os projetos. A mudança obteve resultado, a Figura 5.4 

apresenta o número de projetos aprovados e submetidos no Edital desde 2004. 

Figura 5.4. Número de projetos submetidos e aprovados no Edital SENAI SESI de Inovação. 
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Até 2013 o edital somente financiava empresas industriais ou contribuintes do Sistema 

Indústria e que possuíssem mais de 1 ano de constituição. Esta regra não favorecia o apoio à 

empresas nascentes e de base tecnológica, destoando do que propõe o Modelo 5E. O edital 

atual altera essa regra e, agora, apoia, também, start-ups e empresas de base tecnológica com, 

pelo menos, 3 meses de constituição. Além de começar a apoiar este novo tipo de empresa 

25% do recurso do Edital é reservado a elas. A Figura 5.5 apresenta o perfil das empresas 

apoiadas pelo Edital de 2004 a 20013, é possível observar que a maioria são MPE. 

Figura 5.5. Porte das empresas apoiadas pelo Edital de 2004 a 20013. 

 
 

Uma segunda mudança foi realizada para o Edital de 2014. A partir deste ano o Edital 

passou a ser de chamada contínua. Até 2013 o Edital possuía uma chamada anual, neste 

cenário projetos não aprovados tinham de esperar um ano para tentar uma nova chance da 

mesma forma que as empresas que não tinham condições de submeter o projeto na data 

estabelecida para a submissão. No modelo atual o Edital fica aberto durante todo o ano com 

quatro ciclos de avaliação. Neste novo modelo a empresa pode submeter seu projeto em 

qualquer época do ano tendo o mesmo avaliado no ciclo seguinte. Os ciclos possuem espaço 

temporal de 3 meses e a avaliação é dividida em 2 etapas. Em ambas as etapas as empresas 

recebem o feedback de seus projetos e, caso não tenham sido aprovadas podem melhorar o 

projeto e submetê-lo novamente para avaliação do ciclo seguinte. No primeiro Ciclo de 2014 

foram submetidas por empresas 346 propostas sendo que 70 foram qualificadas na primeira 
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fase e 18 foram aprovadas. A Figura 5.6 apresenta a distribuição dos projetos aprovados no 

primeiro ciclo de 2014 por porte da empresa. É possível observar que as mudanças realizadas 

para o Edital 2014 contribuíram para que empresas nascentes obtivessem apoio uma vez que 

1/3 dos projetos são de start-ups de base tecnológica. 

Figura 5.6. Projetos aprovados por porte da empresa no primeiro ciclo de 2014. 

 
 

A partir do Edital de 2013 os projetos que propunham o desenvolvimento utilizando 

mais de uma unidade do SENAI passaram a receber mais pontos. Uma percepção sobre esta 

alteração é de que as unidades começaram a se unir para elaborar os projetos a serem 

desenvolvidos, o que resultou em projeto melhor apresentados. Esta melhora é explicada pelo 

fato de que especialistas com habilidades distintas participaram da elaboração contribuindo, 

assim, para a qualidade do projeto. Esta prática é recomendada por Vianna (2014), Rozenfeld 

(2006) e pela VDI (1986). 

Quando o projeto foi submetido por uma start-up de base tecnológica ou por uma 

MPE estas, muitas vezes, não possuem condições para inserir o produto ou serviço no 

mercado ou, até mesmo, para realizar a produção. Nestes casos é necessário facilitar o acesso 

destes projetos a investidores ou disponibilizar condições para apoiar o processo de produção. 
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5.4 Apoio à Produção 

A fabricação de produtos ou serviços de base tecnológica necessita, normalmente, de 

máquinas e equipamentos de elevado valor. Quando estes foram desenvolvidos por start-ups 

ou MPE é comum que estes empreendedores não possuam condições de produzir seus 

produtos. Dos 115 projetos apoiados pelo Edital SENAI de Inovação e que já foram 

encerrados apenas 71 foram inseridos no mercado. Uma das causas detectadas pela não 

inserção destes produtos no mercado, foi a falta de condições do empreendedor em produzir o 

produto desenvolvido. 

A fim de solucionar este problema o Modelo 5E apresenta a etapa de Apoio à 

Produção. Nesta etapa é necessário que seja disponibilizado para as empresas espaço para se 

instalarem, infraestrutura para fabricação e assessoria técnica para solucionar problemas 

relacionadas ao processo de produção ou ao produto/serviço. Estabelecer capital relacional 

que favoreça a inserção de produtos e serviços no mercado também é importante nesta fase. 

Nesta etapa o empreendedor não necessita mais de apoio financeiro uma vez que este 

já começa a comercializar seu produto/serviço. É importante que o empreendedor seja 

orientado a investir parte do seu lucro de forma a criar um fundo para que, futuramente, possa 

construir sua própria estrutura de fabricação. 

O Apoio à Produção deve, ainda, proporcionar o desenvolvimento conjunto das 

empresas incubadas. Esta ação favorece o desenvolvimento de novos projetos inovadores 

conforme mostrado por Ferreira, Gomes e Correia (2004). 

O processo de apoio à produção deve ir diminuindo conforme os anos passam. É 

necessário que as empresas apoiadas passem por um processo de amadurecimento de forma a 

atingir sua independência.  
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As cinco etapas do Modelo 5E quando trabalhadas em conjunto inseridas em um 

ecossistema inovador contribuem para o surgimento de novas empresas de base tecnológica. 

Para que o Modelo possa ser avaliado quanto ao seu impacto no SNI sugere-se a utilização 

dos três indicadores apresentados no capítulo 5. Para que seja possível o acompanhamento 

destes indicadores é preciso acompanhar as empresas nascentes durante todos as etapas do 

Modelo 5E, para isso é necessário que todas elas estejam acessíveis a empreendedores que 

pretendem transformar seus conceitos em negócios. 
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6 Conclusão 

O desenvolvimento do Modelo 5E partiu da identificação dos atores e suas funções 

dentro do SNI. Para esta análise foi utilizado o Mapa do Sistema de Inovação publicado pela 

ANPEI (2014). 

Para entender como as empresas trabalham a inovação dentro de sua estrutura 

organizacional foram analisados modelos de gestão da inovação utilizados por empresas 

reconhecidamente inovadoras. Os critérios de estruturação dos modelos selecionados foram 

utilizados para a elaboração do Modelo 5E inserindo, neste, mecanismos de apoio de forma a 

facilitar que as atividades definidas nos modelos de gestão pudessem ser realizadas por 

empresas nascentes ou MPE.  

As etapas do Modelo 5E foram elaboradas de forma a garantir que uma empresa 

nascente tenha acesso a todos as etapas definidas pelo Modelo A-F. Estas etapas garantem o 

apoio durante todo o processo de transformação de um conceito em um produto ou serviço 

inserido no mercado. Para cada etapa foi definido o papel dos atores do SNI respeitando suas 

características identificadas. 

Por fim foram definidos critérios e indicadores para a avaliação futura do Modelo 5E 

quanto ao seu impacto no SNI. Utilizando estes indicadores e as ações já realizadas pelo 

SENAI foi possível avaliar o impacto de alguns dos mecanismos do Modelo 5E. 

Conforme os critérios definidos o Modelo 5E favorece a interação entre os diversos 

atores do SNI contribuindo para que novas empresas de base tecnológica possam se 

estabelecer aumentando, assim, a quantidade de produtos e serviço inovadores inseridos no 

mercado. Através da proposta de se apresentar desafios de cadeias produtivas para novos 

empreendedores, o modelo favorece a interação entre empresas nascentes e grandes empresas, 
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permitindo o desenvolvimento conjunto e a entrada dessas novas empresas no mercado já 

com grandes clientes em sua carteira. 

O PDPI proposto foi elaborado com a finalidade de orientar o processo de inovação 

dentro do Modelo 5E e para auxiliar as novas empresas, o seu processo de desenvolvimento 

de produtos. Foi possível testar subprocesso <Metaprojeto> do PDPI no GP SENAI de 

Inovação possibilitando observar que o processo contribui para o desenvolvimento de 

conceitos de forma organizada. 

Foram definidos três indicadores para mensurar o impacto do Modelo 5E no SNI. 

Apesar de algumas etapas do Modelo já possuírem ações fomentadas pelo SENAI e pelo 

Governo ainda não existe integração entre as ações o que impossibilita mensurar o impacto 

geral do modelo. 

Para a consecução do objetivo de se criar um modelo alternativo de apoio à inovação 

de empresas nascentes, a maior dificuldade foi inserir, dentro do modelo, os atores do SNI 

identificados e garantir que estes tenham a condição da atuar de forma integrada nas etapas de 

apoio definidas no Modelo 5E. 

Espera-se que o Modelo 5E possa ser utilizado como forma de inspirar a criação de 

ferramentas de apoio à inovação que possam contribuir para a difusão do empreendedorismo 

no Brasil melhorando, assim, a competitividade da indústria brasileira através da inserção de 

produtos e serviços no mercado que contribuam para a solução dos desafios da sociedade e 

das cadeias produtivas. 

O Modelo 5E se limita ao apoio às empresas no desenvolvimento tecnológico de seus 

produtos ou serviços inovadores e no modelo de negócio. O apoio quanto à estratégias de 

marketing e inserção do produto no mercado bem como o acompanhamento deste durante seu 
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ciclo de vida não são preconizados nas etapas de apoio do modelo. Apesar do modelo prever a 

capacitação de empreendedorismo e gestão empresarial o mesmo não apoia o processo de 

estruturação da empresa. 

6.1 Sugestões de trabalhos futuros  

Propostas: 

(1) – O desenvolvimento de projetos inovadores possuem riscos e oportunidades 

tecnológicas e mercadológicas. O desenvolvimento de processos que mensurem estes riscos 

durante a execução dos projetos é um desafio que ainda não foi solucionado. O estudo deste 

problema é uma oportunidade para futuras pesquisas. 

(2) – A avaliação do potencial de um projeto inovador de forma a fornecer uma visão 

clara do valor provável do projeto, caso o mesmo tenha sucesso, e a avalição dos riscos 

inerentes a seu desenvolvimento é outra oportunidade de pesquisa que contribuirá para o SNI. 

(3) – O estudo da operacionalização das ferramentas de apoio à inovação de forma a 

garantir seu sucesso em diversas áreas do conhecimento é um campo a ser trabalhado. 

Entender como criar redes colaborativas dentro destes ambientes, como integrar os atores do 

SNI para o desenvolvimento sustentável de empresas de base tecnológica é mais um desafio. 

(4) – Por fim, a aplicação do Modelo 5E e sua avaliação é uma proposta de estudo que 

irá verificar as possibilidades de aplicação deste trabalho apresentando seus pontos positivos e 

os pontos de melhoria do Modelo.  
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Apêndice A – Exemplo de aplicação do Modelo 5E 

O exemplo aqui apresentado é uma situação hipotética, cujo objetivo e exemplificar 

uma possível forma de utilização do Modelo 5E dentro de um ecossistema inovador. 

Suponha um ecossistema inovador que tenha o Modelo 5E como mecanismo de apoio 

à inovação. Dentro do Processo de Geração de Ideias, foi apresentado o desafio 

“Envelhecimento da População” para que empreendedores pudessem apresentar soluções 

inovadoras com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população idosa. 

Certo empreendedor decidiu por desenvolver um iogurte, cuja formulação permita a 

prevenção de algumas doenças que cuja incidência aumenta na velhice. Neste ponto o 

empreendedor ainda não sabe quais doenças prevenir e também não sabe como irá 

desenvolver a formulação de seu produto, mas sabe que sua ideia é aderente ao desafio 

apresentado. 

O empreendedor , então, é encaminhado, com a sua ideia, para a primeira etapa do 

Modelo 5E, a Geração de Conceitos. Nesta etapa, o empreendedor recebe capacitação sobre 

empreendedorismo, modelo de negócio e análise de mercado. De posse deste conhecimento 

adquirido, e do suporte de infraestrutura e recursos humanos disponíveis, o empreendedor 

começa a pesquisar o mercado, analisando as necessidades do seu público alvo e as 

alternativas que seus futuros concorrentes oferecem. 

O empreendedor, então, elabora seu modelo de negócio, e decide desenvolver um 

iogurte para terceira idade que ajuda na prevenção da osteoporose e que reduz os sinais da 

velhice. Além de definir a inovação do produto, ele também define sua estratégia de 

marketing e entrega, optando por realizar um serviço customizado, com entrega a domicílio e 

tomada de pedidos por telefone ou internet. O produto/serviço ainda está em sua forma 
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conceitual, o empreendedor ainda não sabe como irá ser sua formulação, mas já conhece os 

requisitos de seu produto/serviço, bem como sua proposta de valor. 

Definido o conceito do produto, o empreendedor vai para a segunda etapa do Modelo 

5E, a Prototipagem do Produto/Negócio. Nesta etapa, com apoio de especialistas da área de 

Alimentos e Bioquímica, o empreendedor descobre que será necessário adicionar Anti 

Oxidante, Cálcio e Proteína em sua formulação. Nesta etapa, ele também conhece os 

requisitos legais para a fabricação e comercialização de seu produto. 

O empreendedor recebe, também, capacitação sobre gestão empresarial e gestão da 

inovação para que, ao abrir sua empresa, ele possa gerenciá-la de forma sustentável. 

Ainda na etapa de Prototipagem, o empreendedor recebe recursos financeiros, apoio 

de especialistas e infraestrutura para o desenvolvimento de seu protótipo. O protótipo 

desenvolvido é, então, testado com o público alvo, até a aprovação deste. De posse do 

protótipo validado pelo usuário, o empreendedor descobre que precisa passar por testes 

laboratoriais para testar a eficácia de seu produto e, além disso, precisa melhorar o processo 

de integração das proteínas no seu produto, de forma a aumentar a taxa de absorção destas 

pelo consumidor. 

Esta pesquisa demanda mais recursos financeiros, outros tipos de máquinas e 

equipamentos, e o apoio de especialistas da área. Para suprir estas necessidades, o 

empreendedor é encaminhado para a etapa de Pesquisa Aplicada, onde o produto é, então, 

tecnologicamente desenvolvido, incluindo o desenvolvimento das embalagens e a definição 

das especificações de consumo e armazenagem. 
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Para que o produto possa ser inserido no mercado, o mesmo deve ser certificado e 

liberado pelos órgãos regulamentadores, para isso são necessários testes laboratoriais em 

laboratórios certificados. Este apoio é dado na etapa de Ensaios e Certificação de Produto. 

Uma vez o produto liberado para entrar no mercado, o empreendedor precisa, então, 

fabricar para inserir no mercado. O recurso financeiro para montar uma planta fabril pode 

inviabilizar a entrada do produto no mercado, para isso, a etapa Apoio à Produção 

disponibiliza equipe técnica e infraestrutura de forma que o empreendedor possa fabricar seus 

primeiros lotes de produto dentro destas estruturas, podendo, assim, se capitalizar para montar 

sua própria estrutura fabril. 

O exemplo apresentado mostra uma das possíveis formas de um empreendedor utilizar 

o Modelo 5E para desenvolver sua empresa de base tecnologia. A utilização do modelo pode 

variar, de acordo com o setor industrial ou a cultura local. 
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Apêndice B – Processo de Desenvolvimento de Produto Inovador 
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