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RESUMO

A importância da inovação tanto para o setor público quanto para a área
empresarial requer das organizações um aprimoramento contínuo da gestão de seus
processos de inovação. A auditoria de processos de inovação pode colaborar nessa
direção ao provocar um movimento de permanente reflexão sobre eficiência e
eficácia do processo de inovação no que concerne a: utilização de procedimentos e
instrumentos adequados no processo de inovação; alinhamento entre inovação e
estratégia organizacional; ambiente organizacional inovador; utilização adequada de
relacionamentos externos; e a captura do aprendizado decorrente do
desenvolvimento de inovações. O principal objetivo da presente pesquisa foi
descrever a contribuição da auditoria para o processo de inovação do Inmetro.
Como objetivos intermediários procurou-se caracterizar o processo de inovação do
Inmetro; identificar os procedimentos e instrumentos utilizados pelo instituto na
auditoria de seu processo de inovação; e descrever a influência da auditoria no
processo de desenvolvimento de duas inovações desenvolvidas no Inmetro. Como
objetivo secundário avaliou-se o processo de inovação do Inmetro por meio do
modelo de avaliação de Tidd et al. (2008). Para realizar essa pesquisa foi utilizado o
método do estudo de caso único com a finalidade descritiva, conduzida através de
pesquisa de campo. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas
semiestruturadas com oito colaboradores, entre gestores e colaboradores que atuam
com auditoria e controle, e narrativas de duas inovações por colaboradores que
acompanharam de perto o desenvolvimento das inovações. Os dados coletados
foram tratados por meio de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa
indicaram que nem o processo de inovação nem o processo de auditoria da
inovação se encontram institucionalizados no Inmetro. Isso faz com que cada
unidade principal do instituto desenvolva inovações segundo uma ótica própria. A
inexistência de relatórios de processos de auditoria da gestão de inovação contendo
sugestões de melhorias nos processos de inovação, bem como as poucas menções
aos temas relacionados à auditoria, obtidas durante as narrativas de
desenvolvimento das inovações pesquisadas, evidenciam que a influência da
auditoria da gestão da inovação ainda é bem pequena no Inmetro, mesmo porque a
própria auditoria de gestão de inovação é ainda incipiente, conforme mencionado
acima. Paradoxalmente a preocupação legítima do Instituto com normatização esteja
prejudicando o correto entendimento do que seriam os procedimentos e
instrumentos adequados a uma auditoria de inovação. Mesmo não se referindo
diretamente à questão inovação, aparecem frequentemente relatos de entrevistados
reclamando do excesso de normas. Espera-se que os resultados da pesquisa,
aliados à percepção do alto envolvimento da presente administração do Instituto
com a temática inovação, possam favorecer em futuro próximo a transformação dos
processos de inovação e dos processos de auditoria de inovação em rotinas
organizacionais, livrando estes dois importantes processos das fraquezas
decorrentes da forma improvisada com que eles têm sido abordados atualmente.
PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO. AUDITORIA. GESTÃO.

ABSTRACT

The importance of innovation for both the public sector as to the business
organizations requires continuous improvement of the management of their
innovation processes. The audit process innovation can contribute towards this
cause a movement of constant reflection on efficiency and effectiveness of the
innovation process with respect to: the use of appropriate tools and procedures in the
innovation process, innovation and alignment between organizational strategy,
organizational environment innovative, appropriate use of external relationships, and
capture the learning through the development of innovations. The main objective of
this research was to describe how the audit contributes to the innovation process
INMETRO. The intermediate objectives we sought to characterize the innovation
process INMETRO; identify the procedures and instruments used by the institute in
its audit of the innovation process, and describe the influence of the audit in the
process of developing two innovations developed in INMETRO. As a secondary
objective evaluated the innovation process INMETRO through the evaluation model
of Tidd et al. (2008). To conduct this research method was used in the single case
study with a descriptive purpose, conducted through field research. For data
collection were used semistructured interviews with eight employees, including
managers and employees who work with audit and control, and narratives of two
innovations by employees who closely followed the development of innovations. The
collected data were treated by means of content analysis. The survey results
indicated that neither the innovation process or the audit process innovation are
institutionalized in INMETRO. This makes each main unit of the institute develop
innovations according to a viewpoint itself. The absence of reports of audit processes
of innovation management containing suggestions for improvements in the
processes of innovation, and the few references to issues related to audit, obtained
during the development narratives of innovations surveyed show that the influence of
management audit innovation is still very small in INMETRO, because the very same
audit management innovation is still in its infancy, as mentioned above. Paradoxically
the legitimate concern of the Institute with regulation is harming the correct
understanding of what would be the appropriate procedures and instruments to an
innovation audit. While not referring directly to the question innovation, often appear
reports of respondents complaining of excessive standards. It is hoped that the
results of research, coupled with perceived high involvement of the present
administration of the Institute with the theme innovation in the near future may favor
the transformation of innovation processes and audit processes of innovation in
organizational routines, freeing these two important processes of the weaknesses
resulting from an improvised with what they have been addressed presently.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Para a ciência da Administração o controle é uma das funções administrativas
fundamentais. Segundo Almeida (2010), um sistema de controle interno é um
conjunto de técnicas, procedimentos, diretrizes, políticas e normas que deve ter por
objetivos: avaliar resultados operacionais; examinar a regularidade das contas
contábeis; e, ainda, fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de procedimentos e
dos controles internos para uma tomada de decisão mais eficaz, efetiva e eficiente.
Ou seja, ele tem o propósito de colaborar para melhorar a alocação de recursos das
organizações, atuando não apenas para prevenir tomadas de decisão induzidas pelo
emprego de fontes não confiáveis e/ou desatualizadas, mas, também, para evitar os
desperdícios, as fraudes, os erros causados por improbidade, negligência e
omissão, e, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir
os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais
advindos da atividade de controle.
O elemento humano que avalia, aperfeiçoa e valida esse sistema nas
organizações é o auditor, que, por meio dos instrumentos de fiscalização
apropriados e/ou determinados por cada instituição, determina a oportunidade, a
natureza e a extensão dos procedimentos a serem aplicados para tal atividade. Nos
últimos anos a função de auditor e os trabalhos de auditoria vêm passando por
grandes transformações, parte delas causada pelas demandas da sociedade,
principalmente no que tange aos controles sociais sobre os gastos públicos.
A auditoria vem sendo aperfeiçoada, também, para avaliar os 4Es –
eficiência, eficácia, economicidade e efetividade – dos sistemas de controle internos
e é uma ferramenta utilizada para propor melhorias nos serviços postos à disposição
de todos os interessados e de toda sociedade, em última análise (ALMEIDA, 2010).
Entre os vários processos organizacionais, encontra-se aquele que é
responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e processos ou melhorias em
produtos e processos já existentes. Como exemplo da importância desse processo,
pesquisa da Pintec (2008) do IBGE revelou que organizações estatais federais,
como é o caso do Inmetro, gastaram R$ 5,6 bilhões nas atividades inovadoras em
2008, o que representa 1,7% do faturamento de cerca de R$ 330 bilhões. A taxa de
inovação das empresas estatais federais chegou a 68,1% em 2008. Isso significa
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que das 72 estatais investigadas 49 implementaram produto e/ou processo novo ou
substancialmente aprimorado entre 2006 e 2008. (IBGE, 2008)
Segundo essa mesma pesquisa, mais da metade das estatais federais
enfrentou obstáculos à inovação em 2008. Os dois principais foram a dificuldade
para se adequar a padrões, normas e regulamentações, e a rigidez organizacional,
cada um deles citado por 64,3% das estatais federais, percentual superior aos
mencionados pelas empresas em geral (32,4% e 31,4%, respectivamente), cujo
principal obstáculo foram os elevados custos da inovação, apontado por 73,1% das
empresas investigadas. (IBGE, 2008)
Os resultados acima demonstram a necessidade de que as organizações
aprimorem a gestão de seus processos de inovação. A auditoria de processos de
inovação pode colaborar nessa direção ao provocar um movimento de reflexão
sobre eficiência e eficácia do processo em cinco áreas chave:
 A Organização possui mecanismos eficazes para o processo de
inovação – para prospectar, selecionar, implementar e capturar?
 A Organização possui uma clara estratégia de gestão da inovação? Ela
é comunicada e implementada de forma eficaz?
 O ambiente organizacional provê um clima organizacional que apoia a
gestão da inovação?
 A Organização constrói e gerencia relacionamentos externos úteis em
parcerias em inovação?
 A Organização captura o aprendizado para ajudar no desenvolvimento
da capacidade de gerenciar inovações?

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA

Diante da importância de uma auditoria voltada especificamente para
avaliação de processos de inovação, a pesquisa foi norteada para responder à
seguinte pergunta:
Qual a contribuição da auditoria para o processo de inovação em uma
organização pública?

1.2 OS OBJETIVOS DA PESQUISA
1.2.1 Objetivo Principal
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O objetivo principal desse estudo foi descrever como a auditoria contribui
para o processo de inovação da organização pesquisada.

1.2.2 Objetivos Intermediários
- caracterizar o processo de inovação da organização pesquisada;
- identificar os procedimentos e instrumentos utilizados na auditoria do
processo de inovação da organização pesquisada; e
- descrever a influência da auditoria no processo de desenvolvimento de
duas inovações da organização pesquisada.

1.2.3 Objetivos Secundários
- Avaliar o processo de inovação da organização pesquisada.

1.3 A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
1.3.1 Geográfica
A pesquisa de campo desse estudo restringir-se-á unidade do Inmetro
localizada em Xerém no Rio de Janeiro-RJ. É nesse polo em Xerém que se
concentram todas as etapas do processo da inovação na maioria das unidades
principais do Instituto, inclusive é onde está localizada a Ditec - Diretoria de
Tecnologia e Inovação.

1.3.2 Temporal
Os levantamentos e pesquisas prévias foram iniciados em março de
2012.
As entrevistas e demais pesquisas em documentos internos ocorreram em março e
maio de 2012, relativas às inovações selecionadas e desenvolvidas no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2011.

1.3.3 Teórica

O referencial teórico parte dos estudos relacionados á controles internos,
à auditoria contábil, porém procura utilizar para analisar os resultados da pesquisa
de campo, trabalhos de autores relacionados mais especificamente ao controle e a
auditoria da gestão do processo de inovação. A avaliação do processo de inovação
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da organização pesquisada, objetivo secundário, foi conduzida de acordo com o
modelo de Tidd et al. (2008)

1.4 A RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Uma organização com controles internos inadequados e insuficientes
contribui de forma relevante para a existência ou aumento de fraudes e erros, os
quais elevam os riscos organizacionais. Entretanto, após criá-los, é preciso, ainda,
estabelecer ferramentas para avaliá-los e supervisioná-los constantemente. Para
tanto, a técnica mais utilizada para esse propósito é a auditoria.
Considera-se que para um processo de gestão ser bem-sucedido é
necessário que os colaboradores entendam a importância e a abrangência dos
controles e de se criar um ambiente propício à inovação, para, dessa forma, a
gestão ser mais proativa e moderna.
No Inmetro a inovação já se faz presente há algum tempo, mas nos
últimos três anos as ações relacionadas a esse tema se intensificaram, com o
surgimento do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei
n° 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo. Já em 2011 foram realizados painéis setoriais no
Inmetro, chamados de Inova & Ação, nos quais foram apresentadas algumas
atividades inovadoras. A importância da metrologia e, consequentemente, do
Inmetro no sistema nacional de inovação se consolidou quando o Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) arquitetou o seu plano de ação para o período 20072010, e concebeu, também, o Sistema Brasileiro de Tecnologia – Sibratec, um
instrumento de política de incentivo à inovação com a missão de articular os vários
agentes envolvidos e garantir um caráter nacional ao processo de inovação. No eixo
dos serviços tecnológicos, o Sibratec tem como objetivo implantar redes de
metrologia,

serviços

de

calibração,

ensaios

e

análises

relacionadas

à

regulamentação técnica para atender a exigências de acesso a mercados. Também
nesse caso já existem redes de laboratórios formalmente constituídas, como a
coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
e de outros órgãos especializados.
Entende-se portanto que esta pesquisa irá encorajar o debate e
possibilitar novos desafios para a inovação no âmbito da administração pública
brasileira e da comunidade científica porque há poucos estudos na literatura
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acadêmica sobre esse tema. Adicionalmente, essa pesquisa poderá mostrar a
importância dos controles e da auditoria nos processos de gestão da inovação.
Para a sociedade essa pesquisa irá contribuir para o crescimento das
capacidades inovadoras das empresas brasileiras ao demonstrar a relevância dos
resultados de auditorias para o processo de aprendizagem organizacional.
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS

Para a Intosai (INTOSAI, 2011), o sistema de controles administrativos é
[...] o conjunto de ações que é parte integral do sistema de controle interno
e que se refere aos procedimentos administrativos necessários para tomar
decisões gerais, alcançar a máxima eficiência econômica e administrativa
possível, e assegurar a aplicação das políticas administrativas, quer sejam
ou não relacionadas a assuntos financeiros .

De acordo com a Intosai (INTOSAI, 2011), normalmente a instância
responsável pela implantação de um sistema eficaz de controle interno que garanta
a conformidade às leis e regulamentos é a administração. Ao desempenhar as
ações e procedimentos de auditoria a fim de examinar tal conformidade o auditor
deve avaliar os controles internos da entidade e determinar o risco de que o sistema
de controle não preveja ou detecte os casos de não cumprimento.
Para o Instituto dos Auditores Internos (IIA) – Institute of Internal Auditors,
controle interno “é qualquer ação executada pela administração, pelo conselho de
administração e outros, para gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que
os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados”. A administração desenvolve
planos, organiza e dirige a execução de ações suficientes para proporcionar
razoável certeza do cumprimento de seus objetivos e metas (COSO, 1994, p. 106;
REDING et al., 2007, p. 5-26; AUDIBRA, 2006, p. 18).
Um controle interno adequado é aquele estruturado pela administração e
que possa propiciar uma razoável margem de garantia de que os objetivos e metas
serão atingidos de maneira eficaz, eficiente e com a necessária economicidade.
Razoável margem de garantia pode ser entendida como medidas de efetividade e a
custos razoáveis, estabelecidas para evitar desvios ou restringi-los a um nível
tolerável.
Controle Interno: é um processo operado pelo conselho de administração,
pela administração e outras pessoas, desenhado para fornecer segurança
razoável quanto à consecução de objetivos nas seguintes categorias:
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- confiabilidade de informações financeiras;
- obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis;
- eficácia e eficiência de operações (BOYNTON; JOHNSON; KELL, 2007, p.
113).

Faz-se necessário lembrar que
[...] esses planos de políticas, sistemas e organização são ferramentas
utilizadas por pessoas, assim, dentro de uma visão sistêmica de empresa, é
fácil compreender que, mesmo com sistemas, políticas, adequadamente
planejados, a eficiência administrativa será comprometida se a empresa não
dispuser de um quadro de pessoal adequadamente dimensionado, capaz,
eficiente e motivado (ARAÚJO, 2006, p. 56).

Para Faria e Meneghetti (2011), o controle é uma das características da
burocracia, e, nesse sentido, o Estado é compreendido como a organização em
forma de máquina que garante o controle político-social, influenciando diretamente a
reprodução das demais organizações na sociedade. “A burocracia é capaz de
estabelecer relações de controle, seja por vias objetivas ou pelo domínio
intersubjetivo”, segundo Faria e Meneghetti (2011, p. 15). A tecnologia que se
emprega no interior da racionalidade burocrática, bem como as normas, as regras
formais e os procedimentos são exemplos de meios instituintes de controle.
Agregada à ideologia, a burocracia é capaz de criar costumes, normas informais,
ideias e imaginários, tornando-se responsável pelo controle intersubjetivo, segundo
Faria e Meneghetti (2011).
Uma das técnicas mais empregadas para avaliar os controles internos e
para

gerenciar riscos

organizacionais

é

a

auditoria. O IIA, Instituto com

representatividade global de auditores internos, sediado nos Estados Unidos da
América, definiu que: “auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que
presta serviços de avaliação (assurance) e consultoria e tem como objetivo adicionar
valor e melhorar as operações de uma organização”. A auditoria auxilia a
organização a alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e
disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gestão de
riscos, de controle e governança corporativa (AUDIBRA, 2006).
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Entretanto, para Attie (2010) faz-se necessária a distinção entre auditoria
e controle interno.
Às vezes, imagina-se ser o controle interno sinônimo de auditoria interna, o
que é uma ideia totalmente equivocada, pois a auditoria interna equivale a
um trabalho organizado de revisão e apreciação dos controles internos, ao
passo que controle interno se refere a procedimentos de organização
adotados como planos permanentes das empresas (ATTIE, 2010, p. 148).

Para a Intosai (INTOSAI, 2011), a auditoria está dividida em quatro fases:
“planejamento, execução, elaboração de relatórios e monitoramento”. Para ela, a
fase do planejamento consiste em definir os objetivos, traçar políticas e determinar a
natureza, o alcance, a extensão e o cronograma de aplicação dos procedimentos e
das comprovações necessárias para o êxito dos objetivos.
O Secretário Federal de Controle Interno estabeleceu, por meio da
Instrução Normativa (IN) n° 01/2001, as diretrizes, os princípios, os conceitos e
aprovou as normas técnicas relativas à ação de controle, aplicáveis ao Serviço
Público Federal, a fim de disciplinar e padronizar a atuação do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal. Assim, aprovou o Manual do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, consubstanciado no disposto no artigo
1º, constituído do Anexo a esta Instrução Normativa, bem como dos atos
complementares supervenientes.
Nessa Instrução tem-se que as atividades a cargo do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal são exercidas mediante a utilização de técnicas
próprias de trabalho, as quais se constituem no conjunto de processos que
viabilizam o alcance dos macro-objetivos do Sistema. As técnicas de controle são a
auditoria e a fiscalização.
O conceito de auditoria, citado pela IN n° 01/01, é o conjunto de técnicas
que visa avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais, e a
aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a
confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico,
operacional ou legal. Trata-se de uma importante técnica de controle do Estado na
busca da melhor alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os
desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão, mas, principalmente,
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antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos,
além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.
Nessa Instrução constam, ainda, os princípios dos controles internos, que
são um conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam ao atingimento de
objetivos específicos, tais como:
I. relação custo/benefício – consiste na avaliação do custo de um
controle em relação aos benefícios que ele possa proporcionar;
II. qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários – a
eficácia dos controles internos administrativos está diretamente relacionada
com a competência, formação profissional e integridade do pessoal. É
imprescindível haver uma política de pessoal que contemple: a) seleção e
treinamento

de

forma

criteriosa

e

sistematizada,

buscando

melhor

rendimento e menores custos; b) rodízio de funções, com vistas a
reduzir/eliminar

possibilidades

de

fraudes; e

c) obrigatoriedade

de

funcionários gozarem férias regularmente, como forma, inclusive, de evitar a
dissimulação de irregularidades;
III. delegação de poderes e definição de responsabilidades – a delegação
de competência, conforme previsto em lei, será utilizada como instrumento
de descentralização administrativa com vistas a assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões. O ato de delegação deverá indicar, com precisão,
a autoridade delegante, delegada e o objeto da delegação.
Assim sendo, em qualquer unidade/entidade devem ser observados: a)
existência de regimento/estatuto e organograma adequados, em que a definição de
autoridade e consequentes responsabilidades sejam claras e satisfaçam plenamente
as

necessidades

da organização; e b) manuais de rotinas/procedimentos,

claramente determinados, que considerem as funções de todos os setores do
órgão/entidade.
IV. segregação de funções – a estrutura das unidades/entidades deve
prever a separação entre as funções de autorização/aprovação de operações,
execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha
competências e atribuições em desacordo com este princípio;
V. instruções devidamente formalizadas – para atingir um grau de
segurança adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções
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sejam disciplinados e formalizados através de instrumentos eficazes e específicos;
ou seja, claros e objetivos e emitidos por autoridade competente;
VI. controles sobre as transações – é imprescindível estabelecer o
acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que
sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da
unidade/entidade e autorizados por quem de direito; e
VII. aderência a diretrizes e normas legais – o controle interno
administrativo deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis,
regulamentos e procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de gestão
sejam efetuados mediante atos legítimos relacionados com a finalidade da
unidade/entidade.

Para Crepaldi (2009, p. 365),
[...] não adianta a empresa implantar um excelente sistema de controle
interno sem que alguém verifique periodicamente se os funcionários estão
cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se o sistema não deveria
ser adaptado às novas circunstâncias.

Para Hedler e Torres (2009), há um distanciamento entre a forma de
realizar a auditoria e a realidade na qual o programa é desenhado. A categoria
avaliação de processos enfatiza a execução, gestão, planejamento do programa e
capacitação da equipe do programa, demonstrando que a equipe necessita de
conhecimentos técnicos especializados sobre programas sociais e políticas públicas
para compreender esses processos. Segundo os mesmos autores (2009), as
auditorias possuem aspectos positivos e pontos que necessitam de melhorias na
forma de sua condução, para assegurar a validade dos seus resultados.
Para Muniz, Neto e Souza (2009), a atual realidade do mercado mundial,
caracterizada pela globalização, fortíssima concorrência e constantes mudanças de
cenários, vem trazendo significativas ameaças à sobrevivência das organizações.
Diante disto, as altas direções das organizações em todo o mundo precisam
desenvolver sistemas de gestão – seja de qualidade, ambiental ou outro –
suficientemente robustos e flexíveis que lhes permitam a manutenção de uma
posição sustentável no mercado. Para tanto, diversas soluções podem ser
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identificadas, como a implementação de normas de sistemas de gestão, a exemplo
da International Organization for Standardization (ISO), ferramentas da qualidade,
métodos de gestão, auditoria da gestão da qualidade, entre outros.
Segundo Mariani (2005), o método PDCA “Plan, Do, Check e Action”,
citado em várias normas ISO, é utilizado pelas organizações para gerir os seus
processos internos de forma a garantir o alcance de metas estabelecidas, tomando
as informações como fator de direcionamento das decisões. A primeira fase
corresponde ao PLAN (planejamento), em que se definem as metas ideais (itens de
controle) do processo analisado, estabelecendo-se os métodos para a sua
consecução. A segunda etapa compreende o DO (execução), sendo necessários a
educação e o treinamento das pessoas envolvidas com a execução efetiva das
ações planejadas. Paralelamente, as informações geradas no processo são
registradas. A terceira etapa é composta do CHECK (verificação) e tem por objetivo
comparar a execução (a partir dos dados registrados) com o planejamento. Aqui se
pode notar se os resultados propostos inicialmente foram ou não alcançados. A
quarta etapa, ACTION, implica ações corretivas e, nesta fase, a partir dos resultados
alcançados, têm-se dois caminhos distintos a seguir: se a verificação mostrou que
não foi possível atingir os resultados propostos, deve-se partir para o estudo de
ações corretivas e a seguir retomar o método PDCA; porém se os resultados
propostos foram atingidos, deve-se, então, padronizar o processo, assegurando,
assim, sua continuidade.
Ademais, a norma ISO 9001:2008 traz em seu requisito 5.6.1 o tópico generalidades da análise crítica pela direção – que cobra da organização a
realização de um planejamento para analisar criticamente o sistema de gestão da
qualidade. Esse planejamento deve incluir:
·

Um agendamento das reuniões de análises críticas com a diretoria. Essas
reuniões devem ocorrer pelo menos a cada ano, para demonstrar o
comprometimento e o interesse da diretoria para com o sistema de gestão.

·

A previsão das informações que deverão ser levadas em pauta durante a
reunião. A essas informações, chamamos de entradas, e são descritas no
requisito 5.6.2 – Entradas para a análise crítica;

·

A previsão das saídas da reunião. Da mesma forma que as entradas, as
saídas estão previstas em um item próprio, o 5.6.3 – Saídas da análise crítica.
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O objetivo principal da reunião de análise crítica pela direção é garantir
que o sistema de gestão da qualidade mantenha a adequação, suficiência e eficácia.
Ou seja, a períodos programados, normalmente uma ou duas vezes ao ano, a
direção deve participar de uma reunião para se pôr a par e garantir que o sistema de
gestão da qualidade esteja conforme o que foi previamente planejado, possui
capacidade para atender a política e os objetivos da qualidade e que produz os
resultados planejados.
A ISO 9001:2008 diz ainda que a reunião de análise crítica pela direção
deve considerar também:
•

avaliação de oportunidades de melhoria;

•

necessidades de mudanças no sistema de gestão da qualidade;

•

a política da qualidade e eventuais necessidades de revisão; e

•

os objetivos e metas da qualidade.

Essa reunião deve gerar uma ata com as decisões e os devidos planos de
ação, que, juntamente com a pauta da reunião, devem ser devidamente arquivados
e mantidos conforme reza o item 4.2.4 – Controle de registros da qualidade.

2.2 INOVAÇÃO
2.2.1 Conceito e tipologia da Inovação
Segundo o Manual de Oslo (2005, p. 23), publicado conjuntamente pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE e Eurostat,
inovação é “a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou
um novo método organizacional” nas práticas de negócios, na organização do local
de trabalho, ou nas relações externas.
Para Vale, Wilkinson e Amâncio (2008, p. 7), Schumpeter “destaca o
papel fundamental da inovação no ato de empreender e no seu impacto no
crescimento econômico”. Distingue entre invenções (novas ideias e conceitos) e
inovações (uma nova combinação de recursos produtivos). Conforme Floriani (2009,
p. 24), a inovação pode ser explicada como “o ato de pensar, produzir e implementar
algo novo ou promover melhorias importantes que permitam diferenciação e o
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atendimento de necessidades ou a criação de demandas”. Por sua vez, Vasconcelos
(2008) atesta que a necessidade de inovação nas organizações tem crescido
constantemente face à globalização, às exigências de desenvolvimento sustentável,
mudanças sociais, à competição acirrada e ao desenvolvimento tecnológico, mesmo
com todos os riscos inerentes aos seus processos.

O conceito de inovação muda conforme sua aplicação. Segundo Tidd et
al. (2008), são quatro as categorias de inovação: inovação de produto, processo,
posição e paradigma.
• Inovação de produto – Consiste em modificações nos atributos do
produto, com mudança na forma como ele é percebido pelos consumidores. Como
exemplo: um automóvel com câmbio automático em comparação ao "convencional".
• Inovação de processo – Trata de mudanças no processo de produção
do produto ou serviço. Não gera necessariamente impacto no produto final, mas
produz benefícios no processo de produção, geralmente com aumentos de
produtividade e redução de custos.
• Inovação de Posição – Refere-se às mudanças no contexto em que os
produtos e serviços são introduzidos.
• Inovação de Paradigma – Consiste nas mudanças nos modelos mentais
subjacentes que orientam o que a empresa faz.

Em sua Pesquisa de Inovação Tecnológica de 2008 (PINTEC) o IBGE
acrescentou mais 2 tipos de inovações:
Inovação organizacional
Compreende a implementação de novas técnicas de gestão ou de
significativas mudanças na organização do trabalho e nas relações externas
da empresa, com vistas a melhorar o uso do conhecimento, a eficiência dos
fluxos de trabalho ou a qualidade dos bens ou serviços. Deve ser resultado
de decisões estratégicas tomadas pela direção e constituir novidade
organizativa para a empresa.

Inovação de marketing
É a implementação de novas estratégias ou conceitos de marketing que
diferem significativamente dos usados previamente pela empresa. Supõe
mudanças significativas no desenho ou embalagem do produto, nos seus
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canais de venda, em sua promoção ou na fixação de preços, sem modificar
as características funcionais ou de uso do produto. Visam abrir novos
mercados ou reposicionar o produto no mercado.

Uma segunda dimensão da inovação “é o grau de novidade envolvido:
incremental ou radical. Para Tidd et al. (2008, p. 32), inovação incremental significa
[...] “fazer o que já fazemos porem melhor”. Representam pequenos
avanços nos benefícios percebidos pelo consumidor e não modificam de
forma expressiva a forma com que o produto é consumido ou produzido.
Por sua vez a inovação radical significa “fazer algo diferente”, uma mudança
substancial na forma como o produto ou serviço é produzido ou consumido
e um “novo para o mundo” e podem acarretar alterações importantes na
forma como o mercado opera.

Para

Moura

et al. (2008), a

inovação incremental gera o acesso

mercadológico e os recursos financeiros para viabilizar uma posterior inovação da
ruptura com maior impacto na competitividade da empresa no mercado global.

2.2.2 Gestão do processo de inovação

Para Mauad, Martinelli e Liboni (2009), vive-se hoje uma era em que as
mudanças ocorrem em ritmo acelerado, inferindo a necessidade de que as
organizações busquem fontes de competitividade baseadas nos critérios de relação
custo-eficiência, de qualidade, de variedade e de capacidade de resposta às
mudanças ambientais. Neste contexto, destaca-se a inovação, que é, cada vez
mais, um fator gerador de competitividade no cenário atual, no qual o conhecimento
dos ciclos de vida e de inovação determina o aprimoramento dos processos de
gestão com a definição de fatores-chave de sucesso que podem ser utilizados pelas
empresas para sobreviverem no ambiente competitivo.
Para

Barbieri

et

al.

(2010),

a

avaliação

das

consequências

socioambientais deve fazer parte dos processos de inovação e não apenas a
avaliação econômica. É de praxe encontrar nos textos sobre gestão da inovação que
a expectativa de um resultado econômico negativo ou abaixo do esperado
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interrompe ou redireciona um processo específico de inovação. A interrupção ou
redirecionamento do projeto também deveria ocorrer com respeito aos resultados
sociais e ambientais negativos ou abaixo do esperado. Os objetivos e o escopo das
pesquisas sobre inovação podem diferir no que diz respeito aos aspectos da
inovação a serem tratados e ao nível de detalhe. Além disso, no tratamento
expandido da inovação de produto e de processo, incluindo as inovações
organizacionais e de marketing, as pesquisas podem adotar uma entre várias
abordagens. Segundo Barbieri et al. (2010, p. 5),
não basta, para as empresas, apenas inovar constantemente, mas inovar
considerando as três dimensões da sustentabilidade, a saber:
• dimensão social – preocupação com os impactos sociais das inovações
nas comunidades humanas dentro e fora da organização (desemprego;
exclusão social; pobreza; diversidade organizacional etc.);
• dimensão ambiental – preocupação com os impactos ambientais pelo uso
de recursos naturais e pelas emissões de poluentes;
• dimensão econômica – preocupação com a eficiência econômica, sem a
qual elas não se perpetuariam. Para as empresas essa dimensão significa
obtenção de lucro e geração de vantagens competitivas nos mercados onde
atuam. O atendimento a essas dimensões torna o processo de inovação
mais sofisticado e exigente, o que requer da organização um maior esforço
para atender tecnicamente esse requisito. Isso leva novas perspectivas para
a gestão da inovação.

Embora a inovação seja cada vez mais vista como uma importante
maneira de assegurar vantagem competitiva e uma maneira mais segura de
defender posições estratégicas, o sucesso não é sempre garantido. A história da
inovação de processos e produtos está cheia de exemplos de ideias aparentemente
boas que falharam – em alguns casos com consequências catastróficas. Em certa
medida, estas falhas demonstram problemas na gestão de processos de inovação.
(TIDD et al., 2008)
Confrontadas com o que é sempre um processo arriscado e incerto, muitas
empresas poderiam ser perdoadas por decidirem não inovar, mesmo
quando as possíveis recompensas parecem atrativas. Entretanto essa
abordagem – a da inatividade – é raramente uma opção, especialmente em
setores de economia turbulentos e de mudanças bruscas. Em essência, a
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menos

que as organizações estejam preparadas para renovar seus

produtos e processos de maneira contínua, suas chances de sobrevivência
estarão seriamente ameaçadas. Dessa forma, a questão não está restrita à
decisão de inovar ou não, mas como fazê-lo com êxito e que lições se
podem aprender a partir da pesquisa e da experiência sobre sucesso e
fracasso, e que padrões a elas relacionados podem ser usados para
orientar ações futuras (TIDD et al. ,2008, p. 59).

Para Tidd et al. (2008), um dos maiores problemas da gestão da inovação
é que precisamos buscar entender um conjunto de fenômenos complexo, incerto e
altamente arriscado. Inevitavelmente, nós os experimentamos e simplificamos
através do uso de modelos mentais – em geral, convertendo-os em modelos lineares
menos complexos que nos permitam explorar as questões de gestão que surgem
com o tempo. Para esses autores, a inovação é uma questão de gestão, na medida
em que há escolhas a serem feitas sobre fontes, e sobre coordenação. Para esses
autores, a maioria das falhas se deve a alguma inconsistência na forma como o
processo é gerido. O sucesso da inovação parece depender de dois ingredientes
básicos: fontes técnicas (pessoal, equipamento, conhecimento, dinheiro etc.) e
competências na organização para gerenciá-las.

A inovação “pode aumentar a

competitividade, mas exige um conjunto de habilidades e de conhecimentos
gerenciais diferentes daqueles comumente utilizados em gestão de atividades
rotineiras” (TIDD et al., 2008, p. 99).
Segundo Mauad et al. (2009), percebe-se que no contexto atual
competitivo existe a busca pela adoção de estruturas mais flexíveis e adaptáveis
para o desenvolvimento de produtos, visando, assim, diminuir o tempo gasto para a
implantação e surgimento de novos produtos, reduzindo, por consequência, os ciclos
de inovação da organização. Para os autores:
Convém salientar que ciclo de vida da empresa não é o mesmo que sua
taxa ou grau ou ainda velocidade de inovação. O ciclo de vida é um
exercício de planejamento de longo prazo do produto e do processo para
fabricá-lo que é influenciado por características de variável inovação
(MAUAD et al., 2009, p. 8).

Para Nascimento, Sin Oih Yu e Sobral (2008), com o reconhecimento do
papel fundamental desempenhado pela inovação na competitividade, ganhou
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destaque a ideia de gerir o processo de inovação na empresa. A prática não é nova.
Basta lembrar o laboratório de Thomas Edison, que data do século 19. Contudo a
ideia da gestão sistemática da inovação nas empresas começa a crescer como tema
da literatura acadêmica após a Segunda Guerra Mundial e, desde os anos 70, vem
crescendo também em importância.
Para Rothwell (1994, p. 8), os processos de inovação podem ser
classificados historicamente em cinco gerações:


Inovação empurrada pela tecnologia (technology-push): é o modelo adotado
nas décadas de 1950 e 1960, nos quais a demanda era usualmente maior do
que a capacidade de produção e a maioria das inovações, empurrada pela
tecnologia, era bem aceita pelos mercados. A technology-push determina que
um maior P&D interno resulte em sucessos dos novos produtos. A inovação
seria empurrada pela tecnologia desenvolvida internamente pela empresa.



Inovação puxada pelo mercado (market-pull): esse modelo é considerado a
segunda geração de inovação. Entre os anos 1960 e 1970, o mercado
começa a ficar mais competitivo, e as empresas passam a avaliar as
necessidades dos consumidores antes de iniciarem soluções tecnológicas
que os satisfaçam.



Modelo composto: nos anos 1970 e 1980, o processo de inovação se
caracteriza por relacionamentos entre agentes internos e externos para
conquistar o acesso a conhecimentos externos na comunidade científica e no
mercado. O autor definiu como a terceira geração, denominando-a de
“coupling model of innovation”, uma combinação entre os dois modelos
anteriores, com uma forte ligação das áreas de marketing e de P&D.



Modelo integrado: a quarta geração é representada pelo modelo integrado
(integrated innovation process), baseado nas características de inovação em
companhias japonesas anos 1980 e 1990. O modelo é caracterizado pela
integração e desenvolvimento paralelo, onde as companhias integram os
fornecedores no processo de desenvolvimento de novo produto, ao mesmo
tempo em que integram as atividades dos diferentes departamentos.



Modelo de redes: a última geração de inovação para Rothwell (1994, p.15) é
caracterizada pelo modelo de sistemas e redes, cuja base é o modelo
integrado. Essa inovação consiste em um processo de rede. Isso decorre do
aumento da utilização de alianças estratégicas, do P&D colaborativo, da
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valorização da cadeia de suprimento, do crescimento de redes entre
pequenas e médias empresas com empresas grandes e do crescimento das
redes entre pequenas empresas.
Com relação aos processos de gestão de inovação em serviços, Cooper e
Edgett (1999 apud SILVEIRA; SANTOS, 2008, p. 5) mencionam que “conforme a
inovação avança, os métodos de gerenciá-la devem mudar”. Os autores afirmam
que as empresas de elevado desempenho se moveram para a terceira geração do
processo de desenvolvimento, conforme definido por Rothwell (1994) acima. As
principais características dos processos de desenvolvimento de terceira geração
fundamentam-se em seis Fs:
1. Flexibilidade: cada projeto pode ser dirigido por um processo conforme
suas necessidades e nível de risco específico. Os estágios podem ser condensados
e as fases (“gates”) combinadas, desde que as decisões sejam conscientes e os
riscos envolvidos compreendidos.
2. Fases condicionais: relacionadas a processos de decisão passíveis de
considerarem possibilidades. Neste caso, as decisões não são somente do tipo
“go/no go”.
3. Fluidez: O processo é fluido e adaptável; os estágios se sobrepõem. As
atividades que demandam mais tempo podem ser iniciadas antes.
4. Foco: O processo é focado, funcionando como um funil. Os projetos
irrelevantes são eliminados e os recursos são realocados aos melhores projetos. Isto
implica em um melhor gerenciamento do portfólio de projetos.
5. Facilitação: Há a presença de um facilitador do processo, para
assegurar que o processo ocorra eficiente e efetivamente.
6. “Forever Green”: Os processos de fases (“stage-gate processes”) estão
sempre em contínuo aprimoramento.

Chiesa, Coughlan e Voss (1996) propõem um modelo de gestão de
inovação

que

incorpora

quatro

processos

centrais: geração de conceitos,

desenvolvimento de produtos, processos de inovação e aquisição de tecnologia.
Esses

processos

são

apoiados

por

três

processos

habilitadores:

o

de

desenvolvimento de recursos financeiros e humanos, sistemas e ferramentas de
gestão, liderança e direção. Para cada processo, os autores propõem indicadores de
desempenho para avaliação.
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Entretanto, qualquer que seja o estágio em que se encontra, autores
como Tidd et al. (2008, p. 61), postulam que o processo de inovação se compõe de
5 fases:
[...] as organizações têm de gerenciar cinco fases quanto à concretização
do processo de inovação e para isso precisam:

· Esquadrinhar e pesquisar seus cenários (interno e externo) para
identificar e processar sinais potenciais de inovação. Podem ser
necessidades de vários tipos, ou oportunidades surgidas de atividades
de pesquisa em algum lugar, ou pressões para se ajustar a alguma
legislação,

ou

o

próprio

comportamento

dos

concorrentes,

mas

representam o conjunto de estímulos aos quais a empresa deve
responder.

· Selecionar estrategicamente, dentre esse conjunto de gatilhos potenciais
para inovação, aquelas coisas que a organização mobilizará recursos
para alcançar. Até a empresa mais bem aparelhada em pesquisa não
pode explorar tudo; então, o desafio consiste em selecionar a demanda
que oferece a melhor chance de desenvolver vantagem competitiva.

· Fornecer recursos para opção – produzir os recursos de conhecimento
necessários para explorá-la (seja criando-os por meio de Pesquisa e
Desenvolvimento – P&D ou adquirindo-os através de transferência de
tecnologia). Isso pode residir na simples questão de comprar na
prateleira, ou explorar resultados de uma pesquisa já concluída – ou
pode exigir uma busca intensa para encontrar as fontes certas. Não é só
uma questão de mobilizar o conhecimento aplicado, mas sim o
conhecimento periférico – normalmente implícito – que é necessário para
fazer a tecnologia funcionar.

· Implementar a inovação, amadurecendo-a desde as simples ideias,
através de vários estágios de desenvolvimento, até o produto final –
como um novo produto ou serviço no mercado externo ou um novo
processo ou método dentro da empresa.

· Refletir – numa quinta fase, opcional – sobre as anteriores e revisar
experiências de sucesso e de fracasso, a fim de aprender como melhor
gerenciar o processo e captar conhecimento relevante a partir da
experiência.
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Ao abordar o desenvolvimento de produtos no setor de serviços de
telecomunicações, Silveira e Santos (2008) afirmam que o processo de inovação é
composto das seguintes fases:
Fase 1: Identificação de oportunidades
Esta fase compreende a geração, captação, interpretação, organização e
a seleção de ideias que possam servir de base de conhecimentos para estimular
iniciativas para criação de novos produtos. Nessa fase, a busca por fontes de ideias
ocorre por meio de contatos e discussões com fabricantes, participação em
congressos e seminários, leitura de relatórios, artigos e tutoriais, além de pesquisas
na Internet.
A ideia é formalizada num documento padrão organizado e classificado
num acervo de ideias. Baseadas neste acervo são elaboradas propostas de novos
desenvolvimentos. Estas propostas deverão ser acompanhadas de justificativas
mercadológicas e estratégias tecnológicas consistentes que subsidiem a decisão na
opção por uma ou outra iniciativa a ser desenvolvida.
Fase 2: Revisão Inicial dos Comitês
O comitê inicial tem como objetivo analisar todas as propostas de novos
desenvolvimentos, que sejam fontes geradoras de novas receitas. São observados
aspectos mercadológicos, adequação ao portfólio vigente e adequação à estratégia
da empresa. A revisão do comitê é dividida em dois grupos. As propostas aprovadas
no primeiro grupo são encaminhadas para o segundo grupo, formado por gerentes e
diretores das áreas de soluções empresarias e negócios empresariais. O segundo
grupo poderá aprovar, rejeitar ou submeter à revisão as propostas apresentadas.
Fase 3: Descrição do Produto
Após a aprovação da proposta de desenvolvimento pelo comitê, a fase
seguinte é a descrição do produto, que deverá conter o desenho preliminar e
protótipos e, consequentemente, permitir uma avaliação inicial de prazo, custo e
aspectos regulatórios para seu desenvolvimento.
Nesta fase, o Gerente de Desenvolvimento poderá realizar em laboratório
(caso necessário) os primeiros protótipos do produto em conjunto com fornecedores.
Este protótipo servirá como base principal para a elaboração final do documento
Descrição de Produto (PD), como uma comprovação do que realmente funciona
e/ou poderá funcionar.
Fase 4: Avaliação
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Realiza-se a apresentação formal do projeto de desenvolvimento para
todas as áreas funcionais envolvidas. Em alguns casos é realizada a simulação em
laboratório do novo produto, a fim de prover a equipe de maiores informações para
melhoria da Avaliação. O objetivo é que sejam avaliados todos os requisitos do
projeto (escopo, tempo, custo, risco, recursos e qualidade) com o intuito de
identificar os impactos positivos e negativos. Em caso de impactos negativos as
áreas deverão apresentar soluções alternativas para minimizar seus efeitos e
antecipar os possíveis ajustes. O documento de Avaliação consolidado é o subsídio
para a elaboração do Plano de Negócios.
Fase 5: Business Plan (Plano de negócios)
Analisa-se a viabilidade financeira do novo projeto, dados de Marketing,
Engenharia/Operações, Tecnologia de Informação (TI), Regulatório e Jurídico que
possibilitem emitir um parecer, sob a ótica de negócio, sobre o novo projeto ou
modificações de um projeto já existente. As informações contidas no documento final
de Plano de Negócios serão utilizadas para estabelecimento de indicadores de
desempenho do novo produto, tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase de
comercialização do novo produto.
O Business Plan é um documento com o escopo padronizado visando
facilitar a análise, possui prazos estabelecidos para cada fase e deve ser produto da
concordância entre o Gerente de Desenvolvimento e o futuro Gerente de Produto.
Fase 6: Revisão do Comitê Executivo
Consiste em um processo formal e rigoroso que demanda reuniões
preparativas por parte dos participantes que apresentarão as propostas de novos
desenvolvimentos. É composto pelos Superintendentes de Negócios, Diretor de
Marketing, Diretor de Ofertas, Superintendente ou representante Financeiro,
Superintendentes de Engenharia e Operações. Todos os Planos de Negócios que
estão na fase de aprovação são apresentados ao comitê executivo que aprova ou
não os projetos. A aprovação é baseada nos critérios de alinhamento estratégico,
viabilidade técnica/ financeira, além da análise da atratividade do produto para o
mercado. Os projetos são priorizados e os respectivos recursos são alocados.
Fase 7: Kick Off (Início)
Nesta fase o novo produto passa a existir oficialmente para o portfólio da
empresa. O projeto aprovado é apresentado para as áreas e é criado o time que
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participará do desenvolvimento do produto projetado com suas respectivas
responsabilidades.
Fase 8: Análise e Projeto
É gerada a documentação do projeto composta por especificações
técnicas de engenharia e TI, operacionais, comerciais, interfaces de plataformas de
rede e protótipo aprovado. Esses documentos servirão como referência para
consulta e acompanhamento do desenvolvimento do produto. Além disso, essa
documentação visa minimizar mudanças posteriores evitando retrabalhos, elevação
de custos e prazos.
Fase 9: Construção
A construção do produto engloba a programação dos sistemas de
informação, a implantação dos equipamentos de plataforma de rede e o
planejamento para a fase de testes, treinamento dos funcionários e planejamento de
marketing.
Fase 10: Testes
Os testes asseguram a qualidade e o desempenho do projeto e diminuem
os riscos no lançamento do produto. Ocorrem em quatro etapas principais:
1. Homologação dos sistemas de informação - atestam a interface e
integração entre os sistemas de informação, sistemas de gerência e plataforma de
rede, bem como avaliam a aceitação do usuário interno;
2. Trial interno do produto - visualizam o impacto em ambiente controlado;
3. Passagem para a produção - os sistemas e plataformas de rede são
integrados e configurados para operação em ambiente de produção.
4. Trial externo do produto e sistemas - visam comprovar o perfeito
funcionamento

do

produto

em ambiente

de

operação. Simulam desde o

cadastramento de um cliente fictício nos sistemas de Order Entry, passando pelas
fases de aprovisionamento, emissão de faturas, relatórios gerenciais etc.
Fase 11: Lançamento
Preparação do ambiente, capacitação e divulgação interna do produto
desenvolvido e a execução do plano de divulgação externa. Após a conclusão dos
testes de produto, com sucesso, ele é disponibilizado no mercado.
Fase 12: Auditoria

33

Com o produto na fase de maturidade, as áreas de Finanças e
Planejamento Comercial farão uma comparação entre as premissas adotadas no
Plano de Negócios e os resultados reais de desempenho deste produto.
Fase 13: Passagem para Regime
Com o produto em operação, resolvidos eventuais problemas, a Gerência
de Desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços, passará oficialmente o produto
para a Gerência de Produto que será a sua gestora.
Qualquer que seja o modelo de processo de inovação adotado é
importante a avaliação de seu desempenho. Para esta finalidade, a Associação
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI, 2010)
propõe, entre outros, a utilização de indicadores como os abaixo listados:
•Tempo para comercialização de novos serviços/produtos;
•Receita

(e

lucro)

gerada

por

lançamento

de

novos

serviços/produtos;
•Economia de custos gerada por melhorias em processos;
•Número de novas ideias geradas na fase de prospecção;
•Taxas de falhas no processo de desenvolvimento no mercado;
•Homem-hora de desenvolvimento por inovação;
•Número de trabalhos publicados por funcionários;
•Número de registros de patentes; e
•Receita de venda de tecnologia.

Outra forma de avaliação de desempenho do processo de inovação,
segundo Tidd et al. (2008, p. 376) é a técnica denominada “benchmarking” por meio
da qual
[...] as empresas estabelecem comparações estruturadas com outras para
testar e identificar novas formas de executar determinados processos ou
explorar

novos

conceitos

de serviços

ou produto.

A

aprendizagem

desencadeada por “benchmarking” pode surgir a partir da comparação entre
organizações similares (mesma firma, mesmo setor), ou pode se originar a
partir da observação de processos ou produtos semelhantes, porém de fora
do setor.
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Conforme afirmam Giovannini e Kruglianskas (2008), as lideranças das
organizações têm importância fundamental na avaliação das expectativas da
sociedade e na criação de um ambiente propício à inovação e à proatividade
compromissada de seus liderados e parceiros. Esse ambiente é criado com
exemplos das lideranças, políticas, normas e incentivos corretamente alinhados e
divulgados.
Entretanto, conforme atestam Bes e Kotler (2011, p. 15), o processo de
inovação é:
[...] um processo desordenado: difícil de mensurar e difícil de administrar. A
maioria das pessoas o identifica quando gera uma onda de crescimento.
Quando as receitas e os lucros declinam durante uma recessão, os
executivos muitas vezes concluem que iniciativas de inovação não valem a
pena. Talvez a inovação não seja tão importante, pensam. Os executivos
dizem que a inovação é muito importante, mas a abordagem de suas
empresas em relação a isso é, em muitos casos, informal, e os líderes
carecem de confiança em suas decisões sobre inovação.

2.3 AUDITORIA DA GESTÃO DOS PROCESSOS DE INOVAÇÃO

Para Moura et al. (2008), a era da informação e da inovação tecnológica,
aliada ao mercado competitivo, obriga as empresas a buscarem inovação constante
nos seus processos de gestão para manterem seus posicionamentos nos setores
em que atuam e superarem a gama de concorrentes novos que emergem
continuamente. Não basta uma empresa possuir um departamento de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) a fim de ter um bom desempenho de inovações, pois tal
desempenho depende da capacidade inovadora da empresa como um todo.
Entretanto, de acordo com Bes e Kotler (2011), para as pessoas
mudarem o modo que trabalham hoje elas devem parar de fazer o que estão
fazendo, retroceder, pensar, repensar suposições, comparar e examinar como
outras organizações que trabalham, pensar a respeito de novas possibilidades,
avaliá-las, projetá-las, refiná-las e testá-las; por fim, levá-las ao restante da
organização como uma tarefa que, então, pode e deve ser adotada como padrão e
aceita como uma nova rotina.
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Para Tidd et al. (2008), é bastante improvável que uma organização com
uma estratégia de inovação não muito clara, com recursos tecnológicos limitados e
sem planos para desenvolvê-los, com fraca gestão de projetos, com poucos
relacionamentos externos e com uma organização rígida, tenha êxito em inovação.
Em contraste, aquela que se centrar em metas estratégicas claras, desenvolver
relações de longo prazo para sustentar o desenvolvimento tecnológico, apresentar
um processo claro de gestão de projeto bem apoiado pela alta gestão e operado em
um clima organizacional inovador, terá mais chance de sucesso.
Na realização de uma auditoria da gestão de processos de inovação “não
há algo tão claro como uma pontuação absoluta. Todavia é possível desenvolver
vários indicadores para evitar julgamentos que seriam, até certo ponto, subjetivos
sobre a capacidade de gestão da inovação de uma empresa” (TIDD et al., 2008, p.
583). De acordo com Tidd et al. (2008, p. 583), as respostas de auditorias da gestão
de inovação procuram descrever
[...] “o jeito de fazer as coisas aqui” – o padrão de comportamento que
descreve como a organização lida com a questão da inovação. Esse quadro
não é exaustivo, mas realmente indica o equilíbrio de fatos e julgamentos
subjetivos que necessitariam ser considerados a fim de alcançar a resposta
realista a uma pergunta:

“Quão bem

esta organização gerencia a

inovação?”.

O Anexo A contém uma lista de 40 itens a serem auditados, sugerida por
Tidd et al. (2008). Essa lista simples de autoavaliação desloca a atenção para
algumas áreas importantes em gestão da inovação. Nela, encontram-se afirmações
que descrevem “o jeito de fazer as coisas aqui” – o padrão de comportamento que
descreve como a organização lida com a questão de inovação.
Segundo Tidd et al. (2008), as 40 perguntas foram agrupadas em cinco
dimensões: estratégia, organização, processos, relacionamentos e aprendizagem.
Para os autores, o propósito da auditoria não é pontuar ou premiar, mas sim
aperfeiçoar o processo de inovação por meio de reflexão sobre as respostas às
questões em cinco áreas-chave:
 a organização possui mecanismos eficazes para o processo de
inovação – para prospectar, selecionar, implementar e capturar?
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 a organização possui uma estratégia de inovação clara? Ela é
comunicada e implementada de forma eficaz?
 o ambiente organizacional provê um clima organizacional que apoia a
inovação?
 a organização constrói e gerencia relacionamentos externos úteis em
parcerias em inovação?
 a organização captura o aprendizado para ajudar no desenvolvimento
da capacidade de gerenciar inovações?

Segundo Chiesa et al. (1996), o processo de auditoria de inovação tem uma
dupla finalidade, qual seja: avaliar o desempenho do processo de inovação e seus
impactos na competitividade da empresa; e avaliar se os processos de inovação
estão implementados e em que grau utiliza as melhores práticas. A auditoria de
desempenho ajuda a identificar necessidades e problemas, mas não explica por que
existem lacunas entre o desempenho atual e o necessário e não prevê um plano de
ação para fechar essas lacunas. A auditoria de processo atende a essas duas
últimas finalidades (CHIESA et al., 1996).
Simons (1995 apud Rocha et al., 2011, p. 5), “para ajudar os gestores a
alcançar o equilíbrio entre o controle efetivo e a criatividade de seus colaboradores”
sugere a utilização de quatro sistemas ou alavancas de controle.
A primeira alavanca é o sistema de crenças ou valores que preconiza
que os princípios da organização são comunicados aos colaboradores por meio
dessa alavanca de controle. Dentre esses princípios citam-se: missão, visão,
valores, cultura, planejamento, entre outros. A segunda alavanca é o sistema de
fronteira que é a busca por oportunidades ou soluções críticas para a organização
por meio da criação de normas mínimas, em pouca quantidade. A terceira é o
sistema de controle diagnóstico ou diagnose que buscando realizar metas
predefinidas, fazem um acompanhamento do previsto com o realizado, essa
alavanca de controle é concebida. Os gestores não concedem muita atenção a essa
alavanca que detecta desvios e propõe medidas corretivas, como parte dos sistemas
de diagnose. A quarta e última é a alavanca do sistema de controle interativo e esse
sistema procura estimular a pesquisa e o aprendizado, propiciando oportunidade aos
colaboradores. A afirmação do autor Gonçalves, et al. (2008), reforça a de Simons
(1995), porque além de contemplar o envolvimento pessoal, diálogo, tem-se a
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criação de um ambiente encorajador a programação da informação, ao aprendizado
organizacional e propicia a prospecção de cenários futuros (SIMONS, 1995 e
GONÇALVES ET AL., 2008).
Para Hallgren (2009), pouco esforço tem sido feito para analisar o efeito
das auditorias de inovação sobre as empresas, e menos ainda para verificar se
essas auditorias podem ser utilizadas de forma mais eficiente. Segundo esse autor,
a abordagem tradicional de auditoria de inovação é dividida em três fases, como
segue:
1. Avaliar as práticas de inovação existentes e de desempenho,
respondendo às perguntas previamente formuladas;

2. Identificar as lacunas e as razões dessas através das comparações das
respostas com um banco de respostas anteriores; e

3. Definir um plano de ação.
Para

Hallgren (2009), a

auditoria

de

inovação deveria valorizar

principalmente a aprendizagem como um processo integrado, devido à necessidade
de alto envolvimento de todos no processo de inovação. Em seus estudos, o autor
concluiu que mais do que o material produzido pela auditoria de inovação, o aspecto
mais importante foi o aprendizado obtido pelos gestores e por todos os
colaboradores quando utilizavam o material.
Entretanto, conforme Van der Wiele et al. (1996 apud HALLGREN, 2009)
descobriram, nem todas as empresas se beneficiam de auditorias tradicionais de
inovação, pois podem faltar recursos, treinamentos adequados aos colaboradores,
ou as empresas podem ser incapazes de implementar a proposta de melhorias
realizada por essa auditoria.
Quadro I – Teórico Analítico dos fundamentos teóricos e fatores utilizados na pesquisa
Base teórica

Conceito Central

Auditoria

A

Fatores de pesquisa

auditoria

auxilia

a

A pesquisa verificou se os

organização a alcançar seus

colaboradores da organização

objetivos

pesquisada conhecem os

através

abordagem

de

sistemática

uma
e

objetivos institucionais. Se eles

disciplinada para a avaliação e

selecionam as inovações com

melhoria

base neles? E se as auditorias

da

eficácia

dos
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processos de gestão de riscos,

melhoram os processos de

de

gestão da inovação?

controle

e

governança

corporativa (AUDIBRA, 2006).
Inovação

Para Tidd et al. (2008), um dos

Nessa pesquisa procurou-se

maiores problemas da gestão

identificar como os gestores de

da inovação é que precisamos

inovações fazem essa gestão e

buscar entender um conjunto

se verificam os sucessos e

de fenômenos complexo,

fracassos para melhorarem

incerto e altamente arriscado.

esses processos de gestão das

Inevitavelmente, nós os

inovações.

experimentamos e
simplificamos através do uso de
modelos mentais – em geral,
convertendo-os em modelos
lineares menos complexos que
nos permitam explorar as
questões de gestão que
surgem com o tempo. Para
esses autores, a inovação é
uma questão de gestão, na
medida em que há escolhas a
serem feitas sobre fontes, e
sobre coordenação. Para esses
autores, a maioria das falhas se
deve a alguma inconsistência
na forma como o processo é
gerido. O sucesso da inovação
parece depender de dois
ingredientes básicos: fontes
técnicas (pessoal,
equipamento, conhecimento,
dinheiro etc.) e competências
na organização para gerenciálas.
Auditoria da Gestão da

Segundo Chiesa et al. (1996), o

Na pesquisa buscou-se verificar

Inovação

processo de auditoria de

se por meio da auditoria da

inovação tem uma dupla

gestão do processo de

finalidade, qual seja: avaliar o

inovação a organização

desempenho do processo de

pesquisada avalia o

inovação e seus impactos na

desempenho de suas
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competitividade da empresa; e

inovações, cria e analisa

avaliar se os processos de

indicadores, melhora os seus

inovação estão implementados

processos, etc.

e em que grau utiliza as
melhores práticas. A auditoria
de desempenho ajuda a
identificar necessidades e
problemas, mas não explica por
que existem lacunas entre o
desempenho atual e o
necessário e não prevê um
plano de ação para fechar
essas lacunas.
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso de finalidade
descritiva. Para Vergara (2009, p. 42), “a pesquisa descritiva expõe características
de determinada população ou de determinado fenômeno e não tem compromisso de
explicar os fenômenos que descreve, servindo apenas de base para tal explicação”.
A pesquisadora foi a campo buscando descrever os entendimentos, falar sobre as
observações diretas realizadas, descrever sempre o contexto do ambiente estudado
e do colaborador, as interações entre entrevistado e ambiente ou ausência dessas e
realizou, ainda, pesquisas documentais.
Para melhor alcançar o objetivo deste estudo, optou-se por uma
abordagem qualitativa, pois com ela foi possível identificar diversos entendimentos
das experiências e conhecimentos individuais, sociais e historicamente construídos,
com o objetivo de entender e verificar se houve um entendimento profundo acerca
de controles internos e inovação. Isso foi alcançado por meio da análise das
percepções dos colaboradores entrevistados. De acordo com Creswell (2010), a
abordagem qualitativa trabalha com uma proposta de pesquisa flexível o suficiente
para incorporar fatos inesperados e explorar novos caminhos de investigação.
Segundo Godoi et al. (2010), o estudo de caso é caracterizado como
descritivo quando apresenta um relato detalhado de um fenômeno social que
envolva, por exemplo, sua configuração, estrutura, atividades, mudanças no tempo e
relacionamento com outros fenômenos. Procura ilustrar a complexidade da situação
e os aspectos nela envolvidos. Estudos de caso são considerados importantes na
medida em que apresentam informações sobre fenômenos pouco estudados,
frequentemente formam uma base de dados para futuros trabalhos comparativos e
de formulação de teoria.
O estudo de caso tem sido amplamente utilizado na área de
comportamento organizacional, especialmente para se compreender processos de
inovação e mudanças organizacionais, a partir da complexa interação entre as
forças internas e o ambiente externo (HARTLEY, 1995 apud GODOI et al., 2010).
O estudo de caso é o método mais apropriado para a investigação de
questões de pesquisa do tipo “como” sobre um conjunto contemporâneo de
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fenômenos acerca dos quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (YIN,
2005).

3.2 EMPRESA PESQUISADA E SUJEITOS DA PESQUISA

O Inmetro

é

uma

autarquia

federal, vinculada ao Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade –
Conmetro, colegiado interministerial. Esse Instituto, criado pela Lei nº 5.966, de 11
de dezembro de 1973, é o órgão executivo central do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro e tem por uma das suas
finalidades regimentais desenvolver atividades de prestação de serviços e
transferência de tecnologia e cooperação técnica, quando voltadas à inovação, à
pesquisa científica e tecnológica em metrologia e avaliação da conformidade.
O Instituto possui suas atividades no Rio de Janeiro, em três locais: em
Xerém, onde ficam os laboratórios; na Rua Santa Alexandrina – Rio Comprido, onde
fica o Gabinete do Presidente; na Rua Estrela – Rio Comprido e possui, ainda, duas
superintendências, em Goiás e no Rio Grande do Sul, e treze escritórios espalhados
pelo território nacional.
O Inmetro é uma organização de referência no serviço público no que
tange à qualidade na sua gestão, tendo em vista que já ganhou alguns prêmios do
Prêmio da Qualidade do Governo Federal – PQGF, sendo que em 2010 conquistou
a categoria Ouro no mesmo.
Nesse contexto organizacional se tornou relevante o reconhecimento da
importância da inovação para o Inmetro e do uso das ferramentas de controle, como
a auditoria, para capturar e codificar as lições aprendidas nos seus processos de
inovação. A importância da inovação para esse Instituto fica comprovada no seu
regimento interno, no qual foi definida uma diretoria para tratar disso, que é a
Diretoria de Inovação e Tecnologia – Ditec, a qual tem as seguintes competências: I
- apoiar as ações da política industrial, estimulando a inovação e a competitividade
do setor produtivo; II - desenvolver estudos de prospecção de áreas estratégicas,
análises de cenários e de tecnologias-chave, para subsidiar a orientação estratégica
e o processo de tomada de decisão no Inmetro, relevantes para a inovação
tecnológica; III - apoiar as demais Diretorias do Inmetro na análise de impactos
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econômicos e financeiros de novos projetos direcionados para a inovação
tecnológica e desenvolvimento de novos produtos; IV - articular-se, em nível
nacional e internacional, com órgãos de pesquisa e entidades do setor produtivo
para o desenvolvimento conjunto de atividades voltadas para a inovação tecnológica
e a modernização do setor industrial; V - coordenar, planejar, dirigir e executar as
atividades de informação tecnológica e de apoio à difusão da informação em
metrologia, normalização, avaliação da conformidade e sobre barreiras técnicas aos
setores: empresarial, tecnológico, acadêmico e científico, contribuindo para o
processo de modernização tecnológica do País; VI - orientar, planejar e coordenar
ações voltadas para o desenvolvimento do Polo Tecnológico e da Incubadora de
Projetos Tecnológicos e de Empresas do Inmetro; VII - planejar, articular e
coordenar ações relacionadas à gestão da inovação, propriedade intelectual e
transferência de tecnologia no Inmetro; e VIII - atuar como Núcleo de Inovação
Tecnológica do Inmetro, gerindo a política de inovação da Autarquia, nos termos
previstos no art. 17 e parágrafo único, do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de
2005.
Os sujeitos selecionados foram o Diretor da Ditec; três da área de gestão
dos processos de inovação da Ditec, quais sejam: o chefe da coordenação geral de
inovação, um analista executivo em metrologia e qualidade e um pesquisador
tecnologista em metrologia e qualidade; dois servidores que atuam com atividade de
auditoria e controle dessa Diretoria: o servidor que é o coordenador da qualidade,
responsável pela auditoria da gestão da qualidade dessa Diretoria, e a servidora,
pesquisadora

tecnologista

em

metrologia

e

qualidade,

que

atua

no

acompanhamento das incubadoras de empresas com projetos de inovação apoiados
pelo Inmetro/Ditec; dois líderes de projetos que se transformaram em inovações do
Inmetro, o Diretor da Metrologia Legal da Diretoria de Metrologia Legal – Dimel e a
pesquisadora tecnologista em metrologia e qualidade da Diretoria de Metrologia
Científica – Dimci.

3.3 COLETA DE DADOS

A presente pesquisa utilizou os seguintes instrumentos para coleta de
dados:
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 Entrevistas semiestruturadas: foram realizadas com a finalidade de
identificar, no Inmetro, a (i) presença de práticas de auditoria da gestão de
processos de inovação; e (ii) a gestão dos processos de inovação. O roteiro
das entrevistas consta do Apêndice A. Segundo Godoi et al. (2010), a
entrevista semiestruturada tem como objetivo principal compreender os
significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas
ao tema de interesse.

As entrevistas foram gravadas, transcritas e incluídas

como um apêndice à pesquisa. Foram entrevistados oito servidores públicos
do Inmetro.
 Análise documental: foram analisados os documentos do Inmetro e dos
processos de inovação selecionados, a fim de obter informações relativas à
gestão dos processos de inovação e de seus controles. Foi usada análise
documental como fonte primária de informações. Yin (2005) adverte que não
se devem tomar os documentos analisados como registros literais, pois, no
estudo de caso, o uso mais importante dos documentos é corroborar e
valorizar as evidências oriundas de outras fontes. O autor afirma que os
documentos apresentam os seguintes pontos fortes: estabilidade, discrição,
exatidão e ampla cobertura dos fatos.
 Observação direta: Godoi et al. (2010) afirmam que a observação tem
papel essencial no estudo de caso qualitativo, porque, por meio de
observações, se procura apreender aparências, eventos, comportamentos.
Esses registros foram anotados em um caderno de anotações e utilizados
como informações adicionais relevantes para o estudo e foram realizadas ao
longo

das

entrevistas

e/ou

em

outros

momentos

definidos

pela

pesquisadora.
 Narrativas: Para Labov (1977), a narrativa é o método de recapitular a
experiência passada através da interseção entre uma sequência de
proposições e outra de situações que ocorreram. Defende-se, então, a
verbalização de experiências como meio de se reportar a situações
passadas as quais estão armazenadas na sua biografia enquanto narrador.
Tais narrativas, guiadas pelas questões do Apêndice B, foram conduzidas
com dois líderes de processos de inovação do Inmetro e descrevem da
forma mais livre possível o desenvolvimento (fases de prospecção, seleção,
implementação e aprendizagem) de duas inovações. Durante as narrativas,
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procurou-se certificar de que os narradores mencionassem os fatores
ligados

a

procedimentos

de

auditoria

que

tenham

interferido

no

desenvolvimento das inovações.
 Questionário estruturado de pesquisa: Para avaliar o processo da
gestão da inovação no Inmetro foi utilizado um questionário (Anexo A)
adaptado de Tidd et al. (2008). Esse questionário foi encaminhado por
correio eletrônico e respondido por cinco servidores: Diretor da Metrologia
Legal, Coordenador da Qualidade, Analista executivo em metrologia e
qualidade e dois Pesquisadores tecnologistas em metrologia e qualidade,
sendo um da Dimci e um da Ditec. Foi calculada a mediana das respostas
dos cinco servidores para cada afirmativa. Posteriormente, foi feita a soma
das 8 afirmativas de cada dimensão e dividida por oito, como propõem Tidd
et al. (2008), alcançando-se, assim, uma nota para cada uma das 5
dimensões.

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para o tratamento dos resultados das entrevistas foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo, a qual, para Vergara (2009), admite a abordagem qualitativa.
Além

disso,

enfatiza

o

que

é

significativo

e

relevante

no

texto, sem,

necessariamente, ser frequente, e focaliza a identificação de peculiaridade e as
relações entre os elementos, admitindo, portanto, a análise das subjetividades. O
texto corresponde aos dados coletados, que podem ser desde cartas e respostas a
questionários abertos até transcrição de entrevistas.
No caso das narrativas foi utilizada a técnica de análise temática, uma
forma de análise de conteúdo que, segundo Vergara (2009, p. 15), “visa identificar o
que está sendo dito a respeito de determinado tema”. A análise temática foi uti lizada
para avaliar, a partir de material transcrito das narrativas, a ocorrência (presença) de
forma manifesta ou latente de temas previamente retirados da teoria. Esses temas,
listados no Apêndice C, são aqueles ligados aos procedimentos e práticas de
controle e de gestão dos processos de inovação. A partir do levantamento da
ocorrência (presença), em termos de frequência e profundidade, desses temas, foi

45

possível

identificar

como

as

ferramentas

de

auditoria

influenciaram

o

desenvolvimento das inovações pesquisadas.

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Yin (2005) explica que apesar de o estudo de caso ser considerado como
uma forma distintiva de investigação empírica, muitos pesquisadores ainda encaram
o método com certas restrições. Dentre as principais críticas a este método as mais
comuns são:


Falta de Rigor Científico: é muito comum que a subjetividade do

pesquisador interfira na coleta de dados, no registro e na análise de
informações, particularmente aquelas obtidas através de entrevista pessoal,
ou mesmo na própria seleção do material a ser incluído na descrição do
caso. Para evitar esse tipo de problema, a entrevista deve buscar obter, na
medida do possível, vários pontos de vista sobre o fenômeno estudado e
registrar da forma mais rigorosa possível o depoimento colhido. No intuito de
tornar o estudo de caso preciso, transcrições das respostas do entrevistado
devem ser utilizadas na descrição do caso. Além disso, a coleta, descrição e
análise dos dados devem ser efetuadas com base no quadro conceitual
previamente elaborado a partir da literatura estudada, que deu sustentação
ao estudo.


Não permitindo generalização estatística. Muitos cientistas afirmam que

não se pode generalizar a partir de um caso único. A resposta para esse tipo
de julgamento é que os estudos de caso, da mesma forma que os
experimentos, são

generalizáveis

a

proposições teóricas, e não a

populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como o
experimento, não representa uma “amostragem”, e, ao fazer isso, seu
objetivo é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não
enumerar frequências (generalização estatística).


Não podem estabelecer relações causais: no entanto podem ser

usados para oferecer evidências para complementar os experimentos, assim
podem ser valorizados como adjuntos aos experimentos mais do que
alternativos a ele.
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Yin (2005) cita a ausência de rigor da pesquisa de estudos de casos, o
que não implica menosprezar a técnica em detrimento de outras. Destaca, ainda,
que, na maioria das vezes, pesquisas que não possuem rigor e sequência de
procedimentos sistemáticos, ou ainda a aceitação de evidências equivocadas ou
tendenciosas, e com isso, podem acarretar conclusões e significações indevidas.
Com relação às entrevistas, Yin (2005) ressalta como pontos fortes desse
método o direcionamento das entrevistas através do enfoque direto do tópico do
estudo de caso e a percepção envolvida. Como pontos fracos, ele faz apenas
recomendações para que sejam evitadas questões mal observadas (vieses),
respostas enviesadas e reflexibilidade, pois, em alguns casos, foram observadas
respostas para favorecer o olhar do pesquisador, ou seja, o entrevistado dá ao
entrevistador a resposta que ele quer ouvir.
Quanto ao questionário de Tidd et al. (2008) para avaliar o processo de
inovação no Inmetro salienta-se que esse não permite generalização estatística em
função do baixo número de respondentes.
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CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo compreende a apresentação dos resultados da pesquisa de
campo

coletados

por meio

de

entrevistas

semiestruturadas, narrativas do

desenvolvimento de duas inovações e questionário de pesquisa, assim como
observação direta da pesquisadora.

4.1 INMETRO
A medida provisória que mudou o significado do nome Inmetro para
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e a que lançou o Plano
Brasil Maior no final de 2011, teve como objetivo “aumentar a competitividade da
indústria nacional, a partir do incentivo à inovação tecnológica e à agregação de
valor...”. Esse Plano estabeleceu um novo marco legal para o Inmetro e, para o
Presidente do Inmetro, “com a nova política industrial, o Brasil tem a chance de
entrar para o rol de países industrializados de Primeiro Mundo e o Inmetro será um
dos principais eixos técnicos do programa brasileiro de inovação”. Já para a
Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff: “Nós não temos a pretensão de ter, com essa
medida, resolvido os problemas. Essas medidas são o nosso primeiro passo em
direção a aumentar a competitividade do Brasil, a partir da inovação, da exigência de
agregação de valor e do combate a práticas fraudulentas reais no que se refere à
concorrência”.
Após a conversão da MP em Lei n° 12.545/2011, sancionada pela
presidenta Dilma Rousseff, o Inmetro começou a se organizar para atender às suas
novas atribuições, como o poder regulamentador de produtos contra práticas
enganosas de comércio e a competência de conceder bolsas de estudo e pesquisa
nas áreas de Ciência e Tecnologia.
No Inmetro, conforme ilustrado na Figura 1, as diretorias e coordenações
estratégicas são chamadas de Unidades Principais – UP. Atualmente são quatorze
UP: Presi, Gabin, Profe, Audin, Cgcre, Caint, Dqual, Dplad, Diraf, Cored, Dimel,
Dimci, Ouvid e Ditec. Na Figura 2 pode ser visto o organograma da Di mci, que é
uma das unidades principais desse Instituto, e que teve o desenvolvimento de uma
de suas inovações narrado por um de seus desenvolvedores:
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Figura 1. Organograma do Inmetro

Fonte: Manual da Qualidade da Digeq – Divisão de Gestão da Qualidade/Inmetro, 2008.

Figura 2. Organograma da Dimci

Fonte: Manual da Qualidade da Dimci/Inmetro, 2012.
Fonte: Manual da Qualidade da Dimci – Diretoria de Metrologia Cientifíca e Industrial/Inmetro, 2012.

4.2 INOVAÇÕES PESQUISADAS

As inovações pesquisadas foram uma inovação tecnológica que resultou
em inovação incremental em processo de pesquisa na área de implantes
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ortopédicos e odontológicos da Dimci e uma inovação organizacional que resultou
da reestruturação da Dimel.
Com relação à inovação na área de implantes ortopédicos e
odontológicos, uma das motivações para a condução dessa pesquisa foram os
dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa sobre as doenças
articulares, após os 60 anos de idade, diagnosticadas no quadril e no joelho, por
exemplo, e que precisam de substituição dessa articulação por próteses.
O Inmetro, confirmando a sua tendência à inovação e seu compromisso
em ajudar e dar suporte à indústria, resolveu desenvolver esse estudo no
Laboratório de Biomateriais e Tribologia – Labit, da Divisão de Metrologia de
Materiais – Dimat da Dimci. Esse estudo foi pioneiro porque o Inmetro é o único
Instituto de pesquisa a realizar análises sobre desgaste de próteses no Brasil,
segundo o coordenador geral de laboratórios e infraestrutura da Dimci.
O objetivo principal era avaliar o desgaste sofrido pelas próteses
analisadas para fornecer aos pacientes que usam próteses de que há mais
segurança de que uma peça não sofrerá folgas ou que o material não soltará
partículas em decorrência do tempo de uso. Primeiro foram feitos os ensaios em
prótese de quadril e, em 2011, estavam previstos os ensaios em próteses de
joelhos.
Outro estudo pioneiro que também está em andamento é o de material de
implante odontológico, cujo objetivo é buscar uma forma de reduzir o tempo
necessário para a integração entre o implante e o osso do paciente, bem como
encontrar um material nacional que concorra com as próteses importadas que
monopolizam o mercado atualmente, aumentando os custos para os dentistas e
para os cidadãos que utilizam ou utilizarão esse material. O objetivo final é obter um
processo que seja feito em larga escala para melhorar a qualidade de vida dos
usuários, segundo o coordenador geral de laboratórios e infraestrutura da Dimci.
Quanto à inovação organizacional – nova estrutura da Dimel –, a ideia é
que a estrutura fosse organizada por processos. Antes da inovação, nove divisões
estavam subordinadas ao Diretor, o que gerava uma série de problemas, como, por
exemplo, um mesmo “cliente” ser tratado de maneiras diferentes e com tempo de
duração para atendimentos diferentes.
A implantação no Inmetro da plataforma Orquestra BPM Enterprise, um
sistema que trata de processos e fluxos, tornou evidente a necessidade de melhoria
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da estrutura organizacional da Dimel. A partir da identificação de 3

processos

essenciais, o processo de regulamentação, o processo de apreciação técnica de
modelos e o processo de supervisão, a Diretoria foi subdividida em duas divisões,
uma divisão de gestão de processos e outra de gestão técnica.
Segundo o Diretor da Dimel, o objetivo da reestruturação foi melhorar o
atendimento a todos os clientes, empresas e a Rede Brasileira de Metrologia Legal e
Qualidade

Inmetro

(RBMLQ-Ie

ter mais

tempo

para

investigar, pesquisar,

desenvolver tecnologia, buscar soluções, melhorar alguns processos, etc.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO DO INMETRO

O objetivo dessa seção é caracterizar o processo de inovação do Inmetro,
atendendo assim ao primeiro objetivo intermediário da pesquisa.

4.3.1 Fase Prospecção do Processo de inovação

Perguntado sobre como e de onde surgem as ideias para as inovações, o
Gestor e Coordenador da Qualidade – CQ Substituto da Ditec (Analista Executivo
em Metrologia e Qualidade – Gestão Pública) respondeu que isto acontece nas
Unidades Principais – UP do Inmetro, mas se concentram nas UP finalísticas (como
por exemplo: Dimel, Dimci, Dqual, Ditec, etc) que são aquelas que atuam
diretamente com metrologia, qualidade e inovação.
Por sua vez, o Gestor da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia –
Cgint mencionou que as ideias para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
surgem nos laboratórios para apoiar a inovação das empresas. “O que pode existir
hoje é o pesquisador antenado que acompanha o mercado, as empresas, a política
e o que ele entende que é importante para o País, ele vai fazer uma pesquisa para
inovação, e passar para algum tipo de indústria/empresa ou incentivá-la”.
Para esse gestor, a iniciativa é individual, não é coletiva, pois ainda estão
sendo desenvolvidos mecanismos para fazer prospecção, fazer avaliação, fazer
análise de viabilidade. Tais iniciativas fazem parte do plano de ação da Ditec, pois
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ele acredita que o papel dessa Diretoria do Inmetro é promover estudos econômicos,
sociais e cenários para subsidiar a tomada de decisão interna e externa à Ditec e ao
Inmetro.
Sobre prospecção, o Diretor da Ditec respondeu que:

Bom, a prospecção é o seguinte: a gente está oferecendo à indústria apoio
no desenvolvimento de novos produtos e processos, e esse apoio
realmente vai ser ligado ao que está sendo executado no Inmetro, atividade
de pesquisa que está acontecendo. O Inmetro, faz pouco tempo, que o
Inmetro faz pesquisa aplicada, porque antes só se dedicava à metrologia,
ensaios e calibrações. Ou seja, foram serviços que foram implementados de
acordo com a necessidade da sociedade e, com o crescimento do Inmetro,
ampliou com a necessidade da sociedade e com o crescimento do Instituto,
novos concursos, com contratação de PhD e o Inmetro e tem agora outra
face de ação. Mas isso faz poucos anos e as áreas que o Inmetro pode
ajudar no momento, assim de desenvolvimento de processos e produtos de
ajudar a indústria brasileira ou nacional, que é aquela que está radicada no
Brasil,

acontece

em

poucas

áreas

principalmente

na

área

de

biocombustíveis, nano produtos, talvez, e nano metrologia e na química
com material de referência que antes não existia antes, é nova e
biotecnologia também. Então, é mais ou menos isso, e à medida que cresce
o laboratório aumenta a capacidade, aí a cooperação com essa indústria vai
aumentar.

No caso das ideias para inovações em empresas incubadas no Inmetro,
as respostas foram que as ideias já vêm com os donos dessas empresas incubadas.
Sobre se são feitas pesquisas dos cenários (interno e externo) no Inmetro
para identificar e processar sinais potenciais de inovação verificou-se que elas são
realizadas na divisão de estudos estratégicos da Ditec. Entretanto, ainda são
embrionárias e estão sendo implementadas por meio de projetos pilotos.
Sobre as fontes das inovações e quem dá o direcionamento da
prospecção, as opiniões foram variadas. Foi mencionado que as demandas por
inovações podem vir do mercado (das empresas, da sociedade), da necessi dade de
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novas tecnologias, das pessoas que trabalham no Inmetro, principalmente das áreas
de pesquisas, ou do governo (dos programas e/ou projetos de governo).
Com relação aos procedimentos e técnicas que a instituição utiliza para
facilitar a prospecção de ideias para inovações, o Gestor da divisão de estudos
estratégicos da Ditec (Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade) afirmou
que os funcionários do Inmetro são estimulados a observarem as boas práticas de
outras organizações e de outras unidades dentro do próprio Instituto. Essas práticas
têm sido o vetor de inspiração da inovação interna e é um processo bem estruturado
(falando em relação às ações de benchmarking).

A área do Rodnei, depois que ele chegou e estruturou a metodologia e
foram feitos dois estudos, então, estão concluindo agora, então eles já
iniciaram a prospecção externa, eles entrevistam as pessoas do setor
industrial, da área que diz respeito, e teve um trabalho de célula de PH e
estão fazendo estudo de avaliação de impacto, externamente tem e a
tendência é crescer e seria para apoiar a inovação nas indústrias que seria
o conceito de inovação do Schumpeter. Teve o painel Inova & Ação das
inovações

internas

que

foi

organizado

por

um

grupo

de trabalho

encabeçado pela Yakira e agora está sendo integrado em um portal, onde o
Inmetro irá divulgar as suas inovações de gestão pública para servir de
referência para outros órgãos públicos e as tecnológicas também... O
benchmarking estruturado é uma ferramenta tida como uma inovação
interna em gestão/organizacional, inclusive eu participei de um estudo de
benchmarking que estamos concluindo agora na Ditec... e eu diria que deve
ser regional, no mundo eu não sei, e vai entrar no portal também esse
processo

de

benchmarking

inovador

estruturado

do

Inmetro

e

foi

apresentado no painel Inova & Ação (Analista Executivo em Metrologia e
Qualidade – Gestão Pública – Gestor e Coordenador da Qualidade – CQ
Substituto da Ditec).

Para o Gestor da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia – Cgint a
prospecção será mais intensa quando o programa chamado de “empresa visitante”
estiver implantado, como o mesmo citou: “Isso a gente irá convidar/está convidando
algumas empresas... e a empresa é convidada para conhecer o Inmetro para elas
verem o que o Inmetro tem a oferecer [...]”.
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O Gestor da divisão de estudos estratégicos da Ditec (Pesquisador
Tecnologista em Metrologia e Qualidade) disse que o Inmetro tem como formas de
prospecção de inovações: a prática estruturada de benchmarking, a grande
interação entre os pesquisadores das unidades principais, as parcerias com
universidades que enviam seus doutores e mestres e a participação de técnicos do
Instituto em fóruns e congressos nacionais e internacionais.
O Diretor da Ditec disse que, com relação às prospecções, a forma como
o Inmetro as realiza é por meio de:

...pesquisas, mas tem que ter recursos, se não tiver recursos não há
pesquisas. Então, digamos, nas áreas que a gente tem recursos vão se
desenvolver novas atividades, e em metrologia, porque aqui é um Instituto
de metrologia e a gente acompanha o nível da qualidade das calibrações e
a gente faz tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico da
indústria e, evidentemente, o Inmetro tem essa coisa de ligação com outros
Institutos de metrologia. Inclusive os pesquisadores aqui participam das
conferências internacionais, que é muito importante para se manterem
atualizados, e isso é necessário para ter contato com os pares de fora, e
isso é absolutamente necessário...a gente sempre vai atender a tudo que a
gente possa fazer, então não é uma questão da Ditec mesmo, é uma
questão de várias divisões que nós temos, como mecânica, ótica, química e
a diretoria de programas com a biotecnologia. Tem uma gama muito
grande.

Verifica-se, portanto, no que tange às ferramentas e mecanismos
(internos e externos) para a prospecção de inovações, que as respostas foram
semelhantes.

Todos citaram a intranet, o networking dos pesquisadores dos

laboratórios do Inmetro, o intraempreendedorismo, o benchmarking, as parcerias
feitas entre o Inmetro (laboratórios) e indústrias, através de acordos de cooperação
técnica e, ainda que embrionárias as análises de tendências em algumas indústrias
por parte da divisão de estudos estratégicos da Ditec.
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4.3.2 Fase Seleção do Processo de inovação

Sobre o processo de seleção de idéias, foi respondido que ele está a
cargo da Unidade Principal do Inmetro que fará ou apoiará a inovação, e que a Ditec
não interfere nisso. Entretanto tal processo ainda não se encontra adequadamente
estruturado.
Segundo o coordenador da qualidade substituto, com relação às idéias
provenientes de incubadoras a seleção é realizada pela Ditec, por meio de editais
públicos. Posteriormente é verificado se os laboratórios correlacionados ao projeto
de incubação podem apoiá-lo.
Para o Gestor da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia – Cgint a
seleção normalmente fica a cargo do pesquisador que gostaria de ter liberdade total
nessa decisão. Entretanto em um Instituto de pesquisa a seleção deveria privilegiar
o interesse do País. Assim sendo, ele afirma:

... o que eu acho que vai acontecer cada vez mais é o seguinte: na medida
em que a “casa” diz, quando o Presidente diz, o Inmetro quer dar apoio ao
desenvolvimento, apoio ao País, tem que ter algo para estabelecer as
linhas, as estratégias... mas é normalmente a instituição vai com as linhas
que trabalha, a instituição vai chegar cada vez mais e diz que vai dar apoio
ao desenvolvimento das

empresas, para que elas se tornem mais

competitivas para o mercado externo. Então, o Inmetro vai ver as demandas
das empresas e transmitir aos seus laboratórios, isso todo Instituto tem que
estar antenado com as necessidades do sistema produtivo, tem que chegar
e estar bastante ligado à empresa, às indústrias. Eu vejo assim, um Instit uto
como o Inmetro tem que ter uma visão diferente, aos anseios da sociedade
que vão ser através das empresas. Fazer contatos com seus laboratórios
para ir mudando a visão do pesquisador, porque tudo depende do
pesquisador (Gestor da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia –
Cgint).
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O Gestor da Divisão de Estudos Estratégicos da Ditec relatou que todas
as áreas deveriam, ao menos, tomar as suas decisões baseadas no mapa
estratégico, nos objetivos da instituição, seguindo uma diretriz governamental, ou
uma nova política. Entretanto, esse gestor acredita que algumas áreas têm
processos de seleção mais autônomos, os quais embora não formalizados, seguem
as diretrizes estratégicas do Inmetro.
Quanto ao alinhamento das idéias selecionadas com a estratégia
organizacional, o Diretor da Ditec relata: “Não sei por que a seleção é da área de
pesquisa, mas sempre se procura estar alinhado às diretrizes do Inmetro e da
sociedade”.
Como resposta à pergunta se o desafio consiste em selecionar idéias
para inovações que oferecem a melhor chance de desenvolver vantagem
competitiva para a sociedade/a indústria nacional, todos os entrevistados disseram
que sim, e que, por isso, a Ditec está estruturando as suas normas internas e
ampliando o seu contato com a indústria nacional nas áreas que podem ser
apoiadas pelo setor de P&D do Inmetro.
Quanto à verificação se no Inmetro, para cada ideia proposta para
inovação, é feito um plano de negócios, ou análise de viabilidade, se é feita uma
análise da existência no Inmetro de competências relacionadas às ideias a serem
desenvolvidas, ou, se ocorre a identificação de riscos potenciais, o Gestor e
Coordenador da Qualidade informou que atualmente, a análise de viabilidade das
inovações é feita por meio de projetos pilotos, e que embora algumas inovações
estejam alinhadas aos negócios do Inmetro, outras são selecionadas de acordo com
o interesse dos próprios pesquisadores.
O Gestor da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia – Cgint disse
que a intenção é que o Inmetro e as empresas parceiras façam conjuntamente todo
o plano de negócios das inovações.
Ainda sobre o processo de seleção de inovações a serem desenvolvidas
o Gestor da divisão de estudos estratégicos (Pesquisador Tecnologista em
Metrologia e Qualidade) respondeu que:
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A divisão de estudos estratégicos tem basicamente dois processos
operacionais, o primeiro é promover o estudo de avaliação de impacto e o
outro é promover o estudo de monitoramento de cenários tecnológicos.
Ambas as áreas têm como objetivo fornecer elementos, subsídios para
tomada de decisão, tanto da própria Ditec quanto fora dela. Então, nós já
fizemos estudos para outras diretorias e em parcerias com outras diretorias,
também para tentar apoiar a decisão e também estudos internos. Então...
de uma forma simplificada, o nosso papel aqui é promover estudos
econômicos, sociais e cenários para subsidiar a tomada de decisão interna
e externa ao Inmetro; Interna e externa na Ditec...

Com relação a quem participa da fase de seleção das inovações no
Inmetro, todos os entrevistados responderam que são as próprias áreas, as UP,
embora acreditem que a Ditec venha a participar também no futuro.
Com relação aos acordos de cooperação entre o Inmetro e algumas
empresas para desenvolver uma inovação, as UP são apoiadas pela Procuradoria
Federal no Inmetro. Atualmente a Ditec está tentando interagir mais com essas UP,
por

meio

do

fornecimento

de

pareceres,

principalmente,

sobre

questões

relacionadas a patentes, e de realização de estudos de avaliação de impacto e de
viabilidade.

4.3.3 Fase Implementação do Processo de inovação

Na implementação das inovações, quando inquiridos sobre quais são os
procedimentos, ferramentas, práticas que o Inmetro utiliza para desenvolver uma
inovação, os sujeitos da pesquisa responderam que os mais utilizados são os
acordos de cooperação técnica, os projetos de incubação e o projeto empresa
visitante.
O Gestor e Coordenador da Qualidade Substituto da Ditec relatou que
cabe à Ditec verificar as cláusulas dos acordos de cooperação técnica relacionadas
à propriedade intelectual por que é uma atribuição regimental dessa diretoria e que
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com o projeto empresa visitante a Ditec deve participar mais de todas as fases da
gestão da inovação. O gestor citou ainda que:
... já está sendo mais planejada essa parte de acordos de cooperação,
agora a gente está sendo consultado sobre patentes, sobre planejamento, e
antes quando era de outra UP, a gente só era consultado quando tinha
problema (Analista Executivo em Metrologia e Qualidade – Gestão Pública –
Gestor e Coordenador da Qualidade – CQ Substituto da Ditec).

Sobre

propriedade

intelectual, o

Gestor da Divisão de Estudos

Estratégicos da Ditec também relatou que:

Na

verdade,

existe uma política interna de proteção intelectual

e

transferência de tecnologia, da qual a Ditec é a responsável, que na
verdade estabelece os mecanismos, as diretrizes, não só na própria Ditec,
mas para todo o Inmetro, em relação à proteção da propriedade intelectual
que, basicamente, é um dos insumos importantes para a promoção de
inovação, esse conhecimento protegido... garante justamente uma futura
transferência, e, além disso, nós também trabalhamos com essa questão da
gestão

dessa

transferência

da

tecnologia,

isso

no

âmbito

interno

(Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Gestor da divisão
de estudos estratégicos da Ditec).

Para o Diretor da Ditec, a implementação de idéias se apóia basicamente
nas pesquisas aplicadas realizadas pelo Inmetro, porém percebe-se que essas
atividades

referem-se

a

esforços

de

desenvolvimento

de

tecnologias

que

posteriormente serão incorporadas em inovações em produtos.
Sobre quais procedimentos, ferramentas o Inmetro utiliza para o
lançamento de uma inovação, foi respondido que os esforços se concentram em
publicidade por meio de painéis internos apresentando as inovações do Inmetro.
Alguns servidores fazem apresentações em palestras e congressos sobre o que o
Instituto está realizando. Às vezes saem matérias em revistas e jornais, as
publicações de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais e que estão
sendo criadas duas ferramentas, uma é banco de dados com registro das pesquisas
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em andamento e já concluídas para conhecimento interno de todos, e outra será o
portal de inovação.
Inquiridos sobre a utilização de ferramentas usuais de implementação de
inovações como simulação, protótipos, regras de design, bancos de dados, testes do
consumidor, prototipagem, testes de marketing, estratégias de marketing, apoio ao
cliente e lançamento no mercado interno, os entrevistados mencionaram apenas a
prototipagem de inovações em produtos, realizada em laboratórios, e o uso de
bancos de dados.
Com relação a se o Inmetro, sozinho, desenvolve as inovações ou
colabora

com

clientes,

fornecedores,

com

universidades,

os

entrevistados

mencionaram que normalmente o Inmetro trabalha em parceria com organizações
externas (por meio dos acordos de cooperação técnica), ou com empresas
incubadas, e com universidades (parcerias com pesquisadores).
Quanto

à

origem

dos

recursos

necessários

(dinheiro,

pessoas,

equipamentos) e ao envolvimento antecipado de todos os interessados, os
entrevistados responderam que os recursos necessários para ajudar na pesquisa ou
desenvolvimento vêm de fomento, normalmente da Finep, que dos próprios
laboratórios do Inmetro que em geral são

dotados de funcionários qualificados

(doutores e técnicos) e e de equipamentos e instrumentos adequados.

4.3.4 Fase Aprendizagem do Processo de inovação

Sobre os procedimentos, ferramentas, práticas que a instituição utiliza
para capturar o que aprendeu ao desenvolver uma inovação, o Gestor e
Coordenador da Qualidade – CQ Substituto da Ditec (Analista Executivo em
Metrologia e Qualidade – Gestão Pública) informou que na incubadora é utilizada
como ferramenta a pesquisa de pós-incubação e uma pesquisa de satisfação, que
subsidiam a Ditec a melhorar seus processos de inovação desenvolvidos com as
empresas incubadas. A pesquisa de pós-incubação visa verificar como, essas
empresas que tiveram o apoio do Inmetro, estão no mercado, se estão tendo lucros,
se geraram empregos, nelas são obtidos vários dados quantitativos e qualitativos.
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Nas pesquisas de satisfação as empresas incubadas respondem ao Inmetro
perguntas relacionadas à sua satisfação em relação ao apoio dado por esse Instituto
às suas inovações.
No caso dos acordos de cooperação técnica, o respondente mencionou
que não é possível capturar o que se aprendeu com o desenvolvimento de uma
inovação utilizando esses acordos, pois o conhecimento que fica é o pedido de
depósito de patente, normalmente em cotitularidade de patentes com os parceiros
envolvidos em cada acordo.
O Gestor da Coordenação Geral de Inovação e Tecnologia – Cgint
informou que está sendo estruturado um banco de dados tecnológicos para
armazenar informações sobre as inovações do Inmetro e mapear o processo de
patentes, com a finalidade de apoiar a tomada de decisão do Inmetro sobre o que
deve ser patenteado.
Foi respondido, ainda, que:

Em alguns casos...que existe a patente, no registro de patente você
descreve a tecnologia, sua função, onde ela é aplicada, então, gera uma
memória, da forma do processo, como fazer aquele processo... No caso do
desenvolvimento em conjunto entre o Inmetro e empresa, como, por
exemplo, na incubadora, nós temos alguns relatórios que são realiz ados lá
pelos técnicos da própria incubadora, mensurar/coletar alguns indicadores,
por exemplo, como é que é a satisfação, com vários processos da
incubadora, de seleção, pré-seleção, pós-incubação, como é o resultado do
produto... Talvez a incubadora tenha mais... de como eles fazem este
registro... Acredito que tenha alguns relatórios ... antes de incubar, a
empresa interessada submete um projeto, o que que ela pensa em fazer e
tal... Mas o projeto, nós temos isso arquivado aí. Toda empresa que passou
pela incubadora do Inmetro submeteu uma proposta sobre o que ela iria
fazer,

quanto

tempo...

(Pesquisador

Tecnologista

em

Metrologia

e

Qualidade – Gestor da divisão de estudos estratégicos da Ditec).

Foi questionado se o Inmetro revisa as experiências de sucesso e de
fracasso no desenvolvimento de inovações, a fim de aprender como melhor
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gerenciar o processo e captar o conhecimento relevante a partir da experiência. A
resposta foi que, no caso das incubadoras, a Ditec já possui um processo
estruturado para isso.
Quanto à forma como o Inmetro explicita (codifica) o conhecimento tácito,
foi respondido que ocorre por meio de registros das atividades de desenvolvimento
conduzidas tanto na incubadora, quanto nos laboratórios, sendo que nesses últimos,
tais registros são decorrentes da exigência de aderência dos mesmos à norma ISO
17025.
Com relação à presença de auditorias de processos de inovação,
procedimentos de investigação de causas de falhas e sucessos da gestão da
inovação, checks lists para identificar o que é preciso para melhoria da gestão
desses processos, bancos de dados de inovações e de mecanismos para apoiar a
transformação de inovação em patentes, obteve-se a seguinte resposta do Gestor e
Coordenador da Qualidade Substituto:

Na Ditec tem análises críticas internas, em que avaliamos tudo, mas tem as
auditorias do sistema de gestão da qualidade e da Auditoria Interna –
Audin... mas na gestão da qualidade usam solicitação de documentos,
entrevistas. A Ditec é responsável pelas patentes no Inmetro... (Analista
Executivo em Metrologia e Qualidade – Gestão Pública – Gestor e
Coordenador da Qualidade – CQ Substituto da Ditec).

Para o Diretor da Ditec, os pontos fortes e fracos das inovações são
avaliados somente nas auditorias internacionais de gestão na Dimci, e essas
utilizam como base as normas ISO - International Organization for Standardization.
Essas auditorias são realizadas pelo BIPM – Bureau International des Poids et
Mesures

que

auditam

as

normas

internas

do

Inmetro

para

verificar as

conformidades, não-conformidades e oportunidades de melhoria nos processos
internos da Dimci, principalmente no que tange às normas ISO.
Sobre os impactos das duas inovações pesquisadas, verificou-se que elas
colaboraram para melhoria de produtividade na indústria, de aumento na geração de
empregos pelo aumento de faturamento, e de melhoria dos processos internos. No
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caso das incubadoras de empresas, o Inmetro realiza um acompanhamento pósincubação para mensurar os resultados dos processos de inovações das empresas
incubadas.
Quanto ao registro e a divulgação de inovações desenvolvidas no Inmetro
(selo Procel, sinalizadores de aeroportos etc) o Diretor da Ditec informou que:
[...] Muitas vezes, não foram registrados, e, aí, a gente também quer
divulgar isso melhor na internet. Vai ter um portal de inovação e essas
coisas vão constar, de uma maneira que a gente perde um pouco de tempo
escrevendo, mas os outros ficam alertas ao que o Inmetro já faz, isso de
apoio à inovação, e ver a gente com outros olhos. Porque o Inmetro está
conhecido em todo Brasil pelo selo Procel, quando você vai comprar uma
geladeira todo mundo quer “A”. Então, isso já foi para a indústria, um
incentivo, também, porque elas ganharam prêmios, todo mundo quer ficar
no “A”... dá um incentivo de ficar mais eficiente energeticamente e isso vai
acontecer com material de construção, que vai ser classificado, e vão surgir
novos materiais e incentivar essa indústria a melhorar... precisa sempre um
processo metrológico e o Inmetro vai dar apoio a isso, ajuda no processo da
inovação.

Com relação aos indicadores de desempenho do processo de inovação
foi relatado pelo coordenador substituto da qualidade da Ditec que esta diretoria
tentou incluir o de número de patentes por ano, como indicador, no novo contrato de
gestão do Inmetro, renovado em 2012, mas não houve tempo hábil para isso.
Quanto aos fatores de sucesso do processo de inovação, um dos mais
citados foi a importância que a alta administração do Inmetro tem concedido ao tema
inovação. Alem de o presidente do Instituto estar sempre citando a importância da
inovação em suas palestras, ele também criou um grupo de trabalho para mapear as
inovações e posteriormente melhorar esse processo. Outros fatores de sucesso
também mencionados foram a facilidade de comunicação e as parcerias do Instituto
com a comunidade científica e uma razoável facilidade em obter recursos para
pesquisa e desenvolvimento por meio de recursos de fomento.
Acerca do processo de inovação como um todo, o coordenador da
qualidade da Ditec mencionou que as fases de prospecção e aprendizagem do
processo de inovação são adequadamente conduzidas no Inmetro. Por sua vez a
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fase seleção é descentralizada e não padronizada (cada UP tem sua maneira de
conduzi-la). Com relação à implementação, ela ainda seria incipiente.

4.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA AUDITORIA DE INOVAÇÃO DO
INMETRO

O objetivo dessa seção é identificar a influência da auditoria nos
processos de desenvolvimento de inovações, atendendo assim ao segundo objetivo
intermediário da pesquisa.
Acerca de como o Inmetro faz para que os colaboradores tomem
conhecimento da missão, visão e valores do Inmetro, de modo a promover um
alinhamento

entre

idéias

para

inovações

e

objetivos

organizacionais,

os

entrevistados responderam que o Inmetro dissemina-os por meio de emails,
reuniões internas, mas que talvez a recepção desse conhecimento pelos servidores
fique prejudicada pelo excesso de informação que circula dentro e fora da Instituição
e/ou pela grande diversidade de atuação das UP. Assim, a gestora do
acompanhamento das incubadoras no Inmetro acredita que a “identidade” da
Instituição ainda não está clara para os colaboradores.
Sobre

o

acompanhamento

e

monitoramento

dos

processos

de

desenvolvimento de inovações, foi relatado pelo Coordenador da Qualidade que os
projetos da Ditec são acompanhados por um gestor dessa diretoria e que os
resultados são apresentados e discutidos em reuniões, geralmente mensais. Está
sendo feito um blog com todas as informações dos projetos gerenciados por essa
diretoria e há, ainda, um banco de dados com informações de pesquisas realizadas
no Inmetro que servirá, também, para melhorar a proteção da propriedade
intelectual.
Regimentalmente, sobretudo das inovações tecnológicas, é a Ditec, mas ,
historicamente,

ela

não estava acompanhando porque ela não era

consultada, mas agora nós estamos fazendo, começando. Quanto às
inovações organizacionais é que a Ditec está tomando conhecimento do
que foi levantado, até então, pelo grupo da Yakira. No caso das
incubadoras, a própria incubadora faz esse acompanhamento, mas agora
que o processo de incubação vai ter norma, antes só tinha a etapa de
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seleção pelo edital e criaram um sistema, mas eles fazem em média, eu
acho, que é trimestral e marcava-se um dia com cada empresa incubada e
fazia o acompanhamento do plano de trabalho, em que tinha tudo lá
(previsto e realizado). Eu acho que eles usavam o MS Project para registrar.

A Gestora do acompanhamento da incubadora no Inmetro respondeu que
o acompanhamento dos projetos na incubadora é realizado por meio de reuniões,
geralmente trimestrais, conforme ela citou: “verificamos se existe algum problema
que ele está enfrentando no momento... e que a gente possa solucionar... no sentido
de identificar a fluidez e o cumprimento de cronograma e do plano de trabalho. Se
está sendo feito, se está sendo cumprido de uma maneira tranquila”.
No caso de inovações não desenvolvidas na incubadora, a Ditec tem
estimulado e criado normas para o registro da propriedade intelectual e para a
transferência de propriedade. Reconhece-se que é preciso, ainda, uma cultura
interna no Inmetro para esse tipo de acompanhamento e o suporte da Ditec às
outras Unidades Principais – UP do Inmetro.
Quanto à(s) estratégia(s) que o Inmetro utiliza, atualmente, para auditar
os processos/projetos de inovação obtiveram-se as seguintes respostas:
A inovação no Inmetro é muito assim, vamos fazer... não sei nem se o
Inmetro tem, assim, um cuidado, porque o pesquisador, por exemplo, ele é
um bolsista, entra aqui, está alocado a um projeto que provavelmente é uma
coisa nova que vai ser desenvolvida, e ele vai usar os laboratórios para
desenvolver/aperfeiçoar o produto que ele está desenvolvendo e, muitas
vezes, ele termina um projeto e põe embaixo do braço e vai embora, ou
então publica um artigo. (Coordenador da qualidade da Ditec).

[...] eu diria que podem existir algumas estratégias, e algumas iniciativas,
que não sei se são estratégias, porque estratégia é de longo prazo, mas o
que eu estou vendo se desenhar é o portal de inovação, que, talvez, a partir
dele se pense mais no processo de gestão da inovação como um todo e se
tenha uma estratégia de inovação bem definida. Nem sei se tem uma
estratégia única, escrita e formal, acho que cada área tem a sua, o
Presidente Jornada disse que era para seguirmos o manual de Oslo, que é
muito mais amplo e completo do que o conceito de Schumpeter, que só
considera as tecnológicas. Então, eu diria que não existe uma estratégia
única, definida, sabe aquele direito consuetudinário, tipo da Inglaterra, eu
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acho que é por costumes, tem uma lei ali, outra aqui, e era mais tácita,
agora é que vai ficar explicita, por conta do portal do Inmetro de inovação,
tem algumas definições segmentadas. Eu acho que vai surgir com o portal
da inovação uma estratégia mais consolidada, definida, está sendo definida,
já tem algumas coisas, mas segmentadas, por isso o portal está sendo
definido por um grupo que tem gente de várias UP (Coordenador substituto
da qualidade da Ditec).

Sobre a existência de um setor (ou função) específico para essa tarefa de
controle e monitoramento da gestão das inovações, quais são suas competências,
qual é o grau de independência do setor e se há conflitos entre o setor e o pessoal
encarregado da auditoria, as respostas foram divergentes. Um dos entrevistados
acredita que o setor responsável era a coordenação geral e inovação tecnológica
(Cgint) da Ditec, e todo o controle era feito ali, outro acha que cada UP tem a sua
área para isso, outro citou que o grupo de trabalho criado pelo Presidente do Inmetro
é responsável por isso e citou-se, ainda, que se a inovação for tecnológica será feito
pela Ditec.
Sobre o papel da Digeq, como coordenadora/gestora das auditorias de
gestão da qualidade, a maioria dos entrevistados relata que esta Diretoria deveria
trabalhar em parceria com a divisão de planejamento estratégico para aprofundar a
auditoria na parte analítica, verificar/analisar indicadores. Os depoimentos abaixo
apontam nessa direção:
A Digeq analisa a partir do que você diz a ela que tem, então, do que é real,
como vamos saber se não está lançado no sistema planest. Então, a
auditoria é baseada em que? Então, eles se contradizem, ou eu não fui
correto ao dar a informação para a auditoria ou não coloquei isso certo no
planest. O que se quer numa auditoria é ver o que isso representa, o que
faz o Inmetro crescer, o que faz o Brasil crescer, mesmo sendo um
grãozinho, porque fazemos parte do todo, então, falta muito essa análise
por processos para se fazer mesmo uma auditoria de gestão (Coordenador
da Qualidade da Ditec).

[...] a auditoria precisa ser repensada, precisaria ser repensado no sentido
de ser mais profunda, mais analítica, analisar muito mais os processos do
que ela faz, mais do que ver se o formato, se a vírgula está certa. Mas
análise crítica não, análise crítica vai ver o resultado, tudo que é bom você
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não precisa... não existe muito debate, mas, na análise crítica, você vê o
que está faltando, o que não está bom. Então, você tem que avaliar, tem
que criticar, controlar, e as pessoas têm que assumir sua parte, um de
frente para o outro assume sua parte, é o ponto mais positivo, ajustar para
melhorar, aí sim, está fechando o PDCA. Agora vamos refazer para que a
gente possa voltar a analisar depois. (Coordenador da Qualidade da Ditec).

Sobre as normas do Inmetro relacionadas aos seus processos internos,
foi respondido pelos entrevistados que elas são importantes para a gestão e para o
seu controle. As falas a seguir revelam tal posição:
Sim, há aderência a diretrizes e normas legais – o controle interno
administrativo deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas,
leis, regulamentos e procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de
gestão sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a
finalidade da unidade/entidade.

...e isso é outra coisa que o Inmetro, através da sua confiabilidade de
medições que faz e de acordo com as normas internacionais, e que esses
produtos feitos no Brasil são aceitos no mercado internacional...

...e historicamente a gente não é procurado, e de uns tempos para cá a
Ditec começou a ter um impacto maior, temos uma Nig (norma interna) que
é um processo estruturado para pedido de patentes, esse sim está
totalmente estruturado, tem um formulário da Ditec e tudo é dito na norma
que eu acho que é a Nig-Ditec 003...

...Bom, você tem alguma norma que fala sobre isso? Aí você vai definir,
detalhar o procedimento, normalizar, como deve ser feito e aí todo mundo
atua, todo mundo sabe que é assim que tem que fazer, esse é meu ponto
de vista...

...Claro, você tem que cumprir alguns requisitos, formatos, mas o que eu
acho fundamental da norma são quais os documentos de referência que
você utiliza e os procedimentos...
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...nós fizemos normas de todos os processos que já tinham processos
estabelecidos aí fica melhor e o Sedin também, eram unidades mais
estruturadas...

...No

caso

das

incubadoras,

a

própria

incubadora

faz

esse

acompanhamento, mas agora que o processo de incubação vai ter norma...
...aceitam muito bem as condições determinadas em normas e graças a
isso a gente aqui no Inmetro escolheu estabelecer a condição de ensaio
ideal...

...a gente tem condições de fazer seis ensaios, ou seja, seis próteses,
liberar resultados de perda de massa, que é o mínimo que exige a norma,
para qualificação da prótese quanto a desgaste...

Por outro lado, vários colaboradores entendem que atualmente existe no
Inmetro um excesso de normas, o que prejudica o processo de disseminação das
mesmas por toda a Instituição. Verifica-se também que as melhorias em processos
têm sido mais rápidas que as atualizações de normas, o que tem levado muitas
delas a ficarem desatualizadas. Essa percepção é revelada nas falas a seguir:
...sempre fui um defensor de restrição de normas, não de restrição de
normas, mas eu falo em redução no número de normas, mas provavelmente
o Inmetro tem mais de 1000 normas, e eu acho é muita coisa, e aí quando
se começa a definir muita coisa assim, demais assim, eu acho que ela
começa a ser muito menos... ela perde força... qualquer coisa é norma...
perde o que seria uma norma, efetivamente, porque uma norma é para ser
cumprida, mas ela deixa de ser cumprida por quê? Pelo excesso, e muda
tudo, Aí olha agora a gente precisa mandar por email, então, vamos
procurar aquilo, a partir de agora vale aquilo, a norma é restritiva a
apreciação pública, tem um ritual até que seja validada e do jeito que se faz
normas, não era para se fazer porque não te afeta em nada. Aí eu não
gosto muito dessa quantidade porque ela perde a importânc ia do que seja
norma.

...O prejuízo disso é as pessoas não darem a importância que deveriam dar
às normas, porque no final das contas as pessoas podem ter a impressão
de que aquelas normas foram criadas apenas para prejudicá-las, porque no
dia que eu quero falar mal de você eu olho na norma e digo que você não
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faz aquilo e ninguém faz, e fica uma coisa punitiva, e a norma tem que ser
de incentivo, de melhoria, ajuda, acho que são muitas normas e a parte
mais importante das normas, que é a parte de requisitos, documentos...

...Porque não adianta fazer uma coisa e estabelecer metas que são
subavaliadas ou superavaliadas, entendeu?... então... não cumpriu as
metas... puxa vida, você disse que ia fazer 100 e fez 95... será que o não
atingimento é uma coisa assim... tão relevante?... então se coloca: não
atingiu a meta... isso não é análise de coisa nenhuma, tem que estar
acompanhada de uma explicação daquilo, eu vejo muito essa dissociação
entre o planejamento estratégico e a gestão da qualidade. A Digeq analisa a
partir do que você diz a ela que tem, então, do que é real, como vamos
saber se não está lançado no sistema planest.

...Bom, você tem alguma norma que fala sobre isso? Aí você vai definir,
detalhar o procedimento, normatizar, como deve ser feito e aí todo mundo
atua, todo mundo sabe que é assim que tem que fazer. Esse é meu ponto
de vista. Mas hoje é muito mais ... ver o manual da qualidade do Inmetro e
da unidade e depois com as normas de cada unidade e entrevistam a área
para ver cada procedimento, e eles perguntam como você faz, e eu não
vejo isso como avaliação muito boa...

... A norma quando é feita é feita para contribuir porque se define tudo na
norma, tem tudo na norma, fica o como fazer lá, então ajuda bastante,
agora, por outro lado, falando até como auditor (que estou fazendo auditoria
em treinamento), eu vejo que os setores não atualizam suas normas, muitos
não atualizam, algumas normas estão desatualizadas, às vezes a pessoa já
está fazendo o processo dela de forma diferente...

...no início as normas ajudaram bastante, ajudou a estruturar a coisa, a
gestão no Inmetro quando começou foi assim, foi fazendo normas e, então,
foi muito válido e ainda é, mas a gestão hoje do Inmetro é gestão por
processo, a análise dos fluxos/mapeamento dos processos, a gestão por
mapeamento por processos está trazendo resultados mais imediatos, que
são mais ágeis para melhoria da gestão e começaram a usar mais ela...

...então, as pessoas deixaram até de lado um pouco as normas, primeiro se
vai fazer o processo, o mapeamento, e depois se atualiza a norma, e nesse
tempo a norma fica desatualizada, e o que temos é que se você quer inovar,
inovação mínima ou média, eles alegam que se você tiver que seguir a
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norma, atualizar todo ano, eles aqui consideram que isso atrapalha o
processo de inovação, se você seguir o rigor, eles preferem ganhar uma
não-conformidade.

Sobre se o Inmetro possui um ambiente encorajador ao aprendizado, e se
propicia oportunidades de prospecção de idéias, os entrevistados relataram que sim,
porque há muitos eventos promovidos pela Instituição, algumas chefias estimulam
muito, constantemente gestores de outras empresas fazem apresentações no
Inmetro, o Instituto participa do Gespública, do PQGF, dentre outras formas de
possibilitar esse ambiente. Entretanto, apesar de existirem boas iniciativas, ainda há
problemas como o de gestão desse processo como um todo por parte da
Coordenação de Recursos Humanos – Codrh do Inmetro. Como exemplo, foi citado
que é necessário fazer seminários com todas as UP para que elas apresentem as
suas gestões operacionais e estratégicas. Alguns dizem que o Inmetro não conhece
o Inmetro porque existem muitos silos, foi dito que alguns laboratórios também são
muito fechados, às vezes ocorre o contingenciamento do orçamento. Segundo um
dos entrevistados, há previsão de melhorias nessa gestão pelo Codrh em 2012 e em
2013.
Quanto ao que cada entrevistado acha da prática atual da auditoria da
gestão da inovação, se gera benefício(s) ou prejuízo(s) para o Inmetro e se há
registros de alterações de rumo de processos de desenvolvimento de inovações
decorrentes da auditoria, obtiveram-se as seguintes respostas:
Nessa área ainda não tem uma... uma... um histórico de auditorias que
venha a somar para modificar ou trazer melhoria nos processos. Nós
fizemos duas auditorias, e as duas anteriores a essa foram só em unidades
como a Divit, mas esse ano nós fizemos em todas as unidades, mas o
objetivo foi de buscar um diagnóstico, não seguindo os princípios de
auditoria, foi para avaliação e definição, eu falei escreve tudo que você
encontrou aqui. Uma auditoria foi feita pelo Gil, que é um a amigo meu
muito inteligente e fez um trabalho muito legal, para a gente foi muito
importante, ele fez um diagnóstico, não considero que foi uma auditoria, e
ele apontou no que estamos errando, o que precisamos melhorar, e o João
também participou da auditoria da coordenação da qualidade da Ditec. Eu
chamaria de uma só auditoria, mas englobando duas partes, porque a
auditoria da coordenação da qualidade é uma novidade que a Digeq
começou esse ano, mas para mim foi excelente, porque pro nível que a
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gente estava eu achei bom... mas pra gente foi bom, foi de uma ajuda
grande e foi agora, tem duas semanas. A própria auditoria desse ano vai ser
em cima de alguma coisa mais estruturada, mas montada com a realidade
daqui, em termos de indicadores, de participação, depois desse diagnóstico
vai melhorar bastante (Coordenador da Qualidade da Ditec).

O coordenador substituto da qualidade da Ditec mencionou, também, os
processos de análise crítica, por meio de reuniões em que são avaliadas as
inovações tecnológicas e os processos e, a partir dessas reuniões, se discutem
melhorias na gestão dos processos de inovação.
A Gestora do acompanhamento das incubadoras no Inmetro respondeu
que: “A Ditec inteira está, é um compromisso muito nosso com isso, constantemente
avaliando o que a gente faz como gestores de inovação e o que as empresas que a
gente apoia na incubação, por exemplo, estão fazendo também, eu acho que isso é
uma preocupação que está presente na diretoria, sim”.
Sobre

se

o

Inmetro

busca

realizar

as

suas

metas

predefinidas/estabelecidas e se detecta desvios e, quando o faz, propõe medidas
corretivas, a resposta foi que o Inmetro ainda precisa melhorar muito a sua gestão
de uma maneira geral, não somente a de inovação, apesar de ter recebido prêmio
ouro no PQGF. Foi relatado também que sofre influência política para escolha de
seus cargos de alta gerência, como todos os órgãos públicos, o que dificulta uma
gestão mais técnica.
Os respondentes entendem que instrumentos como o contrato de gestão,
os indicadores institucionais e principalmente as consequências do não atingimento
dos mesmos pelo Inmetro, que podem chegar até a reduzir a remuneração dos
servidores, colaboram para a melhoria da gestão dos processos. Entretanto esses
mesmos respondentes afirmam que há um excesso de rigor na busca do alcance de
metas e indicadores e que há também um excesso de indicadores. Há, além disso,
os planos de trabalho individuais, que são de cumprimento obrigatório para que se
possa receber a integralidade da gratificação de desempenho que é uma parte
significativa da remuneração. Alegam, ainda, que tudo isso em certa medida
desestimula a inovação porque
[...] você não vai querer perder tempo com inovação, pois fica preocupado
em atingir as metas e o definido no seu plano de trabalho, então isso não
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estimula... mas, em relação ao sistema corporativo planest (de metas e
indicadores), que tem mais de duzentos indicadores, tem indicadores de
cada UP, aí tudo bem... se começou a colocar indicador demais, aí parou de
coletar e tem vários indicadores que não são analisados e não geram
recursos para a tomada de decisão. Aí a coisa vira moda, então tem que ter
cuidado para ver o que é necessário, termos indicadores ou indicadores de
esforço para mostrar que estamos trabalhando com foco em resultados.
Agora, nós colocamos os indicadores das incubadoras, fizemos a coleta,
mas o de transferência de tecnologia nós não alcançamos, porque é
extremamente difícil e não é questionado o porquê pela Diple (planejamento
estratégico) e a gente também não chama a Diple e ela não procura a
gente. E não sei se alguém vai ver isso, se a auditoria da gestão da
qualidade, ou a Audin (auditoria interna) que vai ver. A resposta geral é sim,
porque poucos órgãos públicos fazem esse acompanhamento de metas
como o Inmetro, como no governo federal só o Inmetro tem contrato de
gestão, mas internamente precisa ser melhorado. Não é à toa que
ganhamos faixa e prêmio ouro no PQGF, e faixa ouro é aquele órgão que
se destacou, pra fora ele mostra muito resultado, mas dentro tem muita
dificuldade para medir (Coordenador substituto da Qualidade da Ditec).

Quanto à formalização dos procedimentos utilizados para auditoria, aos
instrumentos/ferramentas utilizados (check lists, indicadores de desempenho etc.) e
com qual periodicidade ela é conduzida, o coordenador da qualidade respondeu que
os conteúdos das normas são analisadas bem como o seu cumprimento. Para isso,
são utilizadas as análises documentais, comparações entre os vários documentos
existentes e as entrevistas. O coordenador substituto da qualidade da Ditec
respondeu que as auditorias são realizadas pela Digeq que utiliza entrevistas,
reuniões, análises documentais, observações, análises das normas e que a sua
periodicidade é anual.

Por sua vez, a Gestora do acompanhamento das

incubadoras no Inmetro respondeu que:
[...]

São

esses...

pesquisa,

acompanhamento,

pesquisa

de

acompanhamento, dos projetos incubados. A básica mesmo, o principal
também para a inovação. A pesquisa, que a gente pode chamar de
pesquisa, impressões, identifica o grau de satisfação com os processos ... é
mais uma pesquisa gerencial, para que a gente melhore a nossa gestão
desses processos aí. Não tem a ver com inovação em si.
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Com relação a se os colaboradores que avaliam a gestão dos
processos/projetos de inovação são treinados em auditoria, o coordenador da
qualidade respondeu que sim e que há projetos para melhorar essa parte de
treinamento, mas ainda é ruim. Já o coordenador substituto da qualidade respondeu
que: “A gente que é da área de apoio de gestão da Ditec, a gente é bem preparado,
faz cursos todo ano, a gente é bem preparado. Eu diria que sim, sim eles estão
sempre em treinamento, é continuo”.
Com relação à prática de auditoria da gestão da inovação no Inmetro e ao
que é verificado normalmente nessa auditoria (o escopo), o coordenador da
qualidade da Ditec respondeu que são feitos acompanhamentos mensais e
discussões para verificar como se pode melhorar a gestão da inovação nessa
diretoria e que cada área deve avaliar seus projetos e processos de inovação.
Atualmente, também há um blog para facilitar a troca de informações relacionadas a
inovações, porém acredita-se que o excesso de informações que circulam no blog e
emails pode fazer com que as pessoas não se atenham ao que é importante de fato.
Com relação a se o Inmetro utiliza relacionamentos com terceiros
(empresas/universidades/etc.) para melhorar a gestão dos seus processos, foi dito
que sim, com as universidades, com outras empresas (por meio do benchmarking),
com Institutos de Metrologia de outros países de referência, como o NIST dos EUA,
ou com o PTB da Alemanha, com outros parques tecnológicos, com outros
pesquisadores, etc.

4.5 A INFLUÊNCIA DA AUDITORIA DE INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES DO INMETRO

O objetivo dessa seção é identificar a influência da auditoria nos
processos de desenvolvimento de inovações, atendendo assim ao terceiro objetivo
intermediário da pesquisa. Essa influência foi levantada a partir da análise temática
das

narrativas

feita

pelos

colaboradores

que

acompanharam de

perto o

desenvolvimento de duas inovações selecionadas: uma inovação tecnológica que
resultou em inovação incremental em processo de pesquisa na área de implantes
ortopédicos e odontológicos da Dimci e uma inovação organizacional que resultou
da reestruturação da Dimel. Em outras palavras, procurou-se verificar a presença de

72

fatores (temas) ligados a procedimentos de auditoria que tenham interferido no
desenvolvimento das inovações.
Com relação à reestruturação da Dimel, o diretor afirmou que a principal
motivação para desenvolver um novo modelo de gestão foram os problemas com os
clientes e as diversas maneiras como eram resolvidos:
Isso gerava uma série de problemas, a gente tinha um mesmo cliente, às
vezes de áreas diferentes, e era tratado, o processo dele, era tratado de
forma, às vezes, completamente diferente, algumas bem organizadas em
termos de infraestrutura. Assim, vamos dizer, de rigor, digamos assim,
outras bem, bem, bem desorganizadas, em relação ao rigor de como tratar
o assunto, até tive problemas com auditoria, por exemplo (risos). Então, isso
é, quer dizer, a questão, desse tipo era visível a forma como era t ratada,
duração de uma apreciação técnica de modelo, totalmente, atuava de uma
forma tal, tratava de uma forma que um não poderia durar muito mais do
que deveria e a outra muito menos do que deveria, coisas assim.

A desorganização acima mencionada gerou problemas com a auditoria
interna (tema) que apontava em seus relatórios algumas recomendações para
melhorias dos processos internos da Dimel. O tema controle também aparece na
narrativa do diretor da Dimel como ferramenta de auxilio à gestão do Instituto e
supervisão de órgãos e empresas que trabalham em parceria com o Inmetro. Para
esse Diretor, sua diretoria precisava se estruturar melhor, aperfeiçoar os seus
controles e sua gestão por processos:
Então, eu observei o seguinte: que basicamente a gente trabalhava assim
com

três

processos,

processos

de

regulamentação,

processos

de

apreciação técnica de modelos e o processo de supervisão, supervisão
tanto da rede, nos aspectos de que a rede venha a fazer, como dessas
empresas que são autorizadas a fazer alguma parte do nosso controle,
digamos assim, só que a gente não estava bem, não estava estruturado
dessa forma. Quer dizer, estava na metade, digamos assim, então a gente
tinha uma divisão de regulamentação que estava estruturada num visão de
processo de regulamentação, o processo de supervisão também a gente
tinha já uma divisão que cuidava dela, mas o importante de apreciação
técnica de modelo, que é o que tinha mais divisões tratando, separadas por
área de conhecimento, mas tratando do mesmo processo.
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Em sua fala, também aparece a preocupação com os riscos de insucesso
da inovação. Como a inovação foi recentemente implantada, os efeitos esperados
na melhoria de gestão ainda não se fizeram sentir. Segundo o respondente:
Precisava se fazer alguma coisa, não sei se era essa, ou se uma outra, mas
alguma coisa precisava ser feita. Mas, assim, eu acho que ainda não tá
consolidada, ainda não pode-se dizer que foi um sucesso, acho que tá
sendo, ainda corre alguns riscos.

O tema controle aparece também no relato da pesquisadora da Dimci
sobre o projeto de inovação incremental de implantes ortopédicos e odontológicos.
Ela cita a importância de se registrar os procedimentos por meio das normas ISO.
Em especial ela cita que é preciso criar um padrão para o soro que deve ser usado
em uma pesquisa que esta sendo realizada nessa diretoria e que poderá gerar uma
inovação.
Então,

existe

muito

interesse em

desenvolver novos

materiais

em

polietileno, e com novos materiais evitar esse desgaste rápido, e a gente faz
testes em relação a isso. Tem uma parte que estamos verificando também
para o comitê de normalização internacional que a gente participa quanto ao
tipo de soro que deve ser usado, porque no ser humano existe o líquido
sinovial, e que tem uma quantidade de proteínas e alguém, no passado,
associou esse soro ao soro bovino, mas não se sabe se esse é o ideal,
porque o soro humano tem uma quantidade de proteína que não é muito
clara. O pessoal da ISO quer definir uma quantidade de proteína para
manter controle nesse soro, mais adequada para realiar os ensaios em
próteses.

A pesquisadora acima mencionada também relata que no laboratório são
utilizadas normas para testar alguns materiais, para padronizar os ensaios. Isso é
uma evidência da presença do tema normatização, ou seja, a pesquisadora cita os
procedimentos que deve ser seguidos para atender à metodologia das auditorias
internacionais de gestão.
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A gestão do projeto é feita por uma área de apoio para isso nessa Diretoria.
No laboratório, quando alguns materiais são testados por meio das normas
da literatura científica.
Então, a gente aqui, hoje, tem uma capacidade instalada para fazer ensaios
de simulação de desgaste de próteses de quadril, a gente tem condições de
fazer seis ensaios, ou seja, seis próteses, liberar resultados de perda de
massa, que é o mínimo que exige a norma, para qualificação da prótese
quanto a desgaste.

...então a gente aqui simula 5 milhões de passos do ser humano de 1
segundo, fazendo todos os tipos de movimentos possíveis de articulaç ão e
esses movimentos são previstos por norma e são vários tipos de
movimentação que são estudados e para cada movimento na literatura
científica, há um desgaste diferenciado e a gente aqui no Inmetro faz todos
os estudos de carga, etc, de acordo com as normas, para tornar nosso
ensaio uma referência e termos dados comparativos, usando normas ISO,
internacionais

mesmo

e

essas

normas

estão

em

processo

de

nacionalização pela ABNT, já estão se tornando NBR.

O diretor da Dimel afirmou ainda que:
Na verdade, antes de implementar eu fui ao presidente, falei da intenção,
quer dizer, eu reuni o grupo e a gente discutiu essa reestruturação, se era
viável, o que ele achava, e tudo o mais. Paralelo a isso eu discuti com o
Presidente, estava discutindo internamente isso, e depois da estruturação
pensada, eu voltei ao presidente, por quê? Porque eu precisava, por
exemplo, de levar ao ministério, para fazer a alteração, mais do que o
ministério, tem que ir mais além ainda, então eu levei essa questão e teve o
apoio do Presidente, integral.
...Então abrir a possibilidade, mais do que abrir, incentivar a possibilidade
das pessoas, a buscarem aperfeiçoamento, interagir com o meio exterior
que trata do assunto, com organizações congêneres, assim, mostrar o
quanto essa necessidade de desenvolver projetos, e quanto isso é bom
para o Inmetro, é bom para cada um envolvido com esse processo.

Observa-se nessa fala a ênfase em uma abordagem de auditoria que
valorize a aprendizagem como um processo integrado, em especial a partir de um
alto envolvimento da alta administração nos processos de inovação.

75

4.6 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO DO INMETRO

Os resultados a seguir representam um reforço a avaliação do processo
de inovação do Inmetro a partir da aplicação do questionário de pesquisa (Anexo A)
adaptado de Tidd et al. (2008), com a finalidade de atender ao objetivo secundário
da pesquisa.
Ao lado de cada uma das quarenta questões do questionário, agrupadas
em cinco dimensões, foram listadas as medianas das respostas dos respondentes.
Os números da última linha representam os escores obtidos para o
processo de inovação do INMETRO em cada uma das dimensões do processo. O
valor máximo para cada dimensão é sete.
Quadro 2 – Mediana das respostas dadas pelos entrevistados
Estratégia

Processos

Organização

Relacionamentos

Aprendizagem

(questões):totais (questões):totais (questões):totais

(questões):totais

(questões):totais

1:

4

2: 3

3: 4

5:

4: 4

6:

3

7: 3

8: 4

10: 4

9: 4

11: 4

12: 3

13: 4

14: 5

15: 4

16: 4

17: 4

18: 3

19: 3

20: 4

21: 4

22: 4

23: 3

24: 5

25: 5

26: 4

27: 3

28: 3

29: 5

30: 4

31: 5

32: 3

33: 4

34: 4

35: 5

36: 4

37: 3

38: 5

39: 4

40: 4

Somas

32

26

30

34

34

Divide

4

4

4

3

3

4

por 8:
Fonte: a autora, 2012.

Na divisão por oito na tabela acima foram usados apenas números
inteiros.
Por esse modelo de Tidd et al. (2008) ter-se-ia uma gestão de inovação
adequada caso todas as cinco dimensões tivessem obtido o resultado 7, quando da
aplicação do questionário (Anexo A), formando um desenho de um pentágono
perfeito.
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Figura 3 - Pentágono de Tidd et al.:
Processos
Estratégia

Organização

Relacionamentos
Aprendizagem

Pentágono do Inmetro:

Estratégia

Processos

Organização

Relacionamentos
Aprendizagem

Quadro 4. Resumo dos principais relatos dos pesquisadores:
Categoria

Subcategoria

Caracterização

Prospecção

do processo de

processo

Principais fatores relatados
do

Segundo o Gestor e Coordenador da Qualidade – CQ
Substituto da Ditec (Analista Executivo em Metrologia
e Qualidade – Gestão Pública) respondeu que isto

inovação

acontece nas Unidades Principais – UP do Inmetro,
mas se concentram nas UP finalísticas.
Seleção do processo

Sobre o processo de seleção de idéias, foi respondido
que ele está a cargo da Unidade Principal do Inmetro
que fará ou apoiará a inovação, e que a Ditec não
interfere nisso. Entretanto tal processo ainda não se
encontra adequadamente estruturado.
Segundo o coordenador da qualidade substituto, com
relação às

idéias provenientes de incubadoras a

seleção é realizada pela Ditec, por meio de editais
públicos.

Posteriormente

é

verificado

se

os

laboratórios correlacionados ao projeto de incubação
podem apoiá-lo.
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Implementação

Na implementação das inovações, quando inquiridos
sobre

quais

são

os

procedimentos,

ferramentas,

práticas que o Inmetro utiliza para desenvolver uma
inovação, os sujeitos da pesquisa responderam que os
mais utilizados são os acordos de cooperação técnica,
os projetos de incubação e o projeto empresa visitante.

Aprendizagem

Sobre os procedimentos, ferramentas, práticas que a
instituição utiliza para capturar o que aprendeu ao
desenvolver uma inovação, o Gestor e Coordenador
da Qualidade – CQ Substituto da Ditec (Analista
Executivo

em

Metrologia e Qualidade

– Gestão

Pública) informou que na incubadora é utilizada como
ferramenta a pesquisa de pós-incubação e uma
pesquisa de satisfação, que subsidiam a Ditec a
melhorar seus processos de inovação desenvolvidos
com as empresas incubadas.
Procedimentos

Procedimentos

e

Instrumentos

Instrumentos

da Auditoria de

Auditoria

Inovação

do Inmetro

do

de

e

Quanto à formalização dos procedimentos utilizados

da

para auditoria, aos instrumentos/ferramentas utilizados

Inovação

(check lists, indicadores de desempenho etc.) e com
qual periodicidade ela é conduzida, o coordenador da

Inmetro

qualidade respondeu que os conteúdos das normas
são analisados bem como o seu cumprimento. Para
isso,

são

utilizadas

as

análises

documentais,

comparações entre os vários documentos existentes e
as entrevistas. O coordenador substituto da qualidade
da Ditec respondeu que as auditorias são realizadas
pela Digeq que utiliza entrevistas, reuniões, análises
documentais, observações, análises das normas e que
a sua periodicidade é anual.
Influencia

da

Influencia

auditoria

de

de inovação

inovação

da

auditoria

Uma certa desorganização da DIMEL gerou problemas
com a auditoria interna (tema) que apontava em seus
relatórios algumas recomendações para melhorias dos
processos internos da Dimel. O tema controle também
aparece na narrativa do diretor da Dimel como
ferramenta

de

auxilio

à

gestão

do

Instituto

e

supervisão de órgãos e empresas que trabalham em
parceria com o Inmetro. Para esse Diretor, sua
diretoria precisava se estruturar melhor, aperfeiçoar os
seus controles e sua gestão por processos
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CAPÍTULO V - ANÁLISE DE RESULTADOS

Neste capítulo foi realizada a comparação dos resultados da pesquisa de
campo com as proposições dos autores visitados no capítulo II (referencial teórico).
Esta comparação foi realizada em relação à caracterização do processo de inovação
do Inmetro, aos procedimentos e instrumentos de auditoria de inovação do Instituto
e, finalmente, à influência da auditoria no processo de desenvolvimento de
inovações.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO DO INMETRO

Conforme preconizado por Tidd et al. (2008, p. 37 e p. 43), o processo de
inovação do Inmetro utiliza diversos procedimentos e instrumentos para prospeção
de idéias, tais como: o networking dos pesquisadores dos laboratórios do Inmetro; o
intraempreendedorismo que é estimulado para as inovações pela alta direção do
Inmetro; a participação dos pesquisadores em congressos e conferências nacionais
e internacionais; as parcerias feitas entre o Inmetro (laboratórios) e indústrias e
universidades

(onde

são

assinados

os

acordos

de

cooperação

técnica),

benchmarking

estruturado, bem como análises de tendências em algumas

indústrias. No caso da incubadora de empresas no Inmetro a prospecção não se
aplica, porque as empresas serão serem incubadas no Inmetro já levam suas
próprias ideias.
Com relação à seleção das ideias a serem desenvolvidas, verifica-se uma
grande discordância com o preconizado pela teoria. Os servidores entrevistados
relataram que no Inmetro a seleção normalmente é realizada pela área onde será
desenvolvida e implementada a inovação, até mesmo no caso das incubadoras de
empresas. Assim, as escolhas das inovações que serão desenvolvidas, às vezes,
estão relacionadas aos objetivos estratégicos do Inmetro ou do Brasil, e outras
vezes estão mais relacionadas a interesses individuais dos pesquisadores e/ou de
outros servidores.

Com relação ao conhecimento necessário para explorar as inovações o
Inmetro utiliza bastante a tecnologia desenvolvida em pesquisas aplicadas, inclusive
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tentando transferi-la para empresas interessadas na respectiva área da pesquisa.
Entretanto, esse processo de transferência é visto como muito complexo e ainda não
rendeu o esperado pelo Instituto.
Quanto às fontes de recursos para desenvolver as inovações foi relatado
pelos

gestores

que

o

Inmetro

dispõe

de

pesquisadores, de

laboratórios

razoavelmente estruturados, mas que quando são necessários novos equipamentos,
materiais ou até mesmo de ampliação desses laboratórios, os recursos financeiros
são obtidos por meio de recursos financiados pela Finep.
Com relação à fase implementação do processo de inovação, ela é
realizada por cada diretoria. Entretanto, quando as inovações são repassadas para
as empresas/indústrias ou quando são implementadas pelas empresas incubadas
no Inmetro a etapa de implementação pertence à esfera de responsabilidade das
empresa.
Normalmente, as áreas fins e laboratórios do Inmetro se utilizam de
acordos de cooperação técnica com indústrias e universidades ou até com outros
órgãos do governo para desenvolver a inovação. A Ditec apenas apoia a
implementação das inovações das incubadoras de empresas no Inmetro.
Um dos entrevistados afirmou que a Ditec pretende intervir de forma mais
acentuada na gestão dos processos de inovação, fazendo com que os acordos de
cooperação técnica passem pela Ditec antes de serem assinados pela área, para
que possa ser realizada uma análise do acordo e para que seja definida a questão
da patente. Ademais, afirmou que nem todas as fases da gestão da inovação
recebem no presente o mesmo tratamento, porém a Ditec esta tentando corrigir isso
com o projeto da empresa visitante:
[...] Com o projeto empresa visitante a Ditec deve participar mais de todas
as fases e depois a indústria/empresa que vier aqui no Inmetro buscando
nosso apoio à inovação poderá escolher se quer fazer acordo de
cooperação,

fazer projeto de incubação ou fazer parte do parque

tecnológico... já está sendo mais planejada essa parte de acordos de
cooperação, agora a gente está sendo consultado sobre patentes, sobre
planejamento, e antes, quando era de outra UP, a gente só era consultado
quando tinha problema (Analista Executivo em Metrologia e Qualidade –
Gestão Pública – Gestor e Coordenador da Qualidade – CQ Substituto da
Ditec).
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Segundo Silveira e Santos (2008), antes da fase de lançamento da
inovação são utilizados testes que asseguram a qualidade e o desempenho do
projeto e diminuem os riscos no lançamento do produto. Eles ocorrem em quatro
etapas principais: Homologação dos sistemas de informação; Teste interno do
produto; Passagem para a produção e Teste externo do produto e sistemas. Com
relação à fase de lançamento, os autores a definem como a preparação do
ambiente, capacitação e divulgação interna do produto desenvolvido e a execução
do plano de divulgação externa. Após a conclusão dos testes de produto, com
sucesso, ele é disponibilizado no mercado.
Com relação às proposições acima, verifica-se pouca convergência com a
teoria, pois não são utilizados pelo Inmetro os testes anteriormente citados e nem
testes de protótipos por usuários, teste de comercialização, não é desenvolvida
qualquer estratégia de marketing, bem como não é desenvolvido o apoio ao cliente.
Para Hallgren (2009), a nova abordagem de auditoria de inovação
valoriza a aprendizagem (a considera muito importante) como um processo
integrado, devido à natureza do envolvimento da alta administração nos processos
de inovação. A aprendizagem surge a partir de vários aspectos da auditoria nesses
processos. Sobre a fase aprendizagem do processo de inovação, Tidd et al. (2008,
p. 61) acreditam que é preciso
Refletir – numa quinta fase, opcional – sobre as anteriores e revisar
experiências de sucesso e de fracasso, a fim de aprender como melhor
gerenciar o processo e captar conhecimento relevante a partir da
experiência.

No Inmetro há pouca convergência com as proposições acima, tendo em
vista que a reflexão e aprendizagem para gerenciar melhor e captar o conhecimento
está estruturada apenas nas incubadoras de empresas por conta das pesquisas de
satisfação e de avaliação que estão sendo aplicadas nas empresas pós-incubadas
para monitorar como essas empresas estão no mercado. No caso das áreas
finalísticas do Inmetro ainda não existe um processo institucional e uniforme,
algumas diretorias fazem auditorias de gestão do desenvolvimento dos processos
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por meio de análises críticas das inovações para que haja essa reflexão e
aprendizado.
Em desacordo com a ênfase colocada pela ANPEI (ANPEI, 2010) e por
Chiesa, Coughlan e Voss (1996) na utilização de indicadores para avaliação de
desempenho do processo de inovação, pouco foi mencionado pelos respondentes
sobre indicadores de desempenho do processo de inovação, sobre investigação dos
fatores de sucesso do processo de inovação e sobre obstáculos ao processo de
inovação. O único indicador coletado na Ditec sobre inovação é o de número de
patentes e na Dimci tem o número de trabalhos/artigos publicados.
Sobre os fatores de sucesso de uma inovação foi mencionado que no
Instituto o sucesso deve-se à facilidade de comunicação e às parcerias com a
comunidade científica e uma razoável facilidade em obter recursos para pesquisa e
desenvolvimento por meio de recursos de fomento. No que concerne aos obstaculos
só foi citado que os recursos obtidos de fomento são insuficientes ou que há atraso
na liberação dos mesmos por conta da burocracia.
De forma resumida, percebe-se que a ausencia de poucos indicadores
relacionados ao processo de inovação surge como uma grande falha do processo de
inovação do Inmetro.

5.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA AUDITORIA DE INOVAÇÃO DO
INMETRO

A Auditoria de inovação é um método comprovado para melhorar a
inovação. Ela examina os principais indicadores, determina pontos fortes e fracos e
identifica formas de melhorar a inovação de toda a organização (CHIESA et al.,
1996). No Inmetro percebe-se, pelas respostas dos entrevistados, que o mesmo tem
ferramentas para verificar os pontos fortes e fracos, como o mapeamento de
processos, as análises críticas realizadas pela Ditec e por outras unidades da
Instituição, a adoção e melhoria das normas internas e reuniões mensais e/ou
trimestrais.
Especificamente no que concerne às análises críticas, o coordenador da
qualidade da Ditec relatou acreditar que elas são a forma mais adequada para se
verificar quais as melhorias necessárias. Para ele, a análise critica da gestão dos
processos de desenvolvimento das inovações é uma forma de auditar. Na Ditec,
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entretanto, isto é feito apenas em relação ao processo de desenvolvimento de
tecnologias e não de inovações.
No que se refere à prática do PDCA, um método importante para a
melhoria contínua também dos processos de inovação, o entrevistado relatou que
em termos de planejamento (P) o Inmetro está ótimo, mas com relação à fase
execução (D) é preciso melhorar. Foi mencionado que a fase execução é
constantemente perturbada por constantes revisões provocadas mudanças de
gestão e também dos programas de governo, a exemplo do Plano Brasil Maior, que
implicou em várias mudanças de rumo do Instituto. Quanto à fase controle (C) do
processo, relataram que ele é realizado por meio de um acompanhamento trimestral,
quando se compara o que foi previsto com o realizado, entretanto há que se ter mais
ação preventiva. Em termos da fase ação (A), o Coordenador Substituto acredita
que o Inmetro está bem, e que isto é percebido quando se o compara com outros
órgãos públicos no que se refere à gestão pública. Porém o entrevistado ressalvou
que em termos de inovação, a Fiocruz (órgão público referência em inovação de
fármacos) encontra-se melhor posicionada.
Quanto à prática atual da auditoria da gestão da inovação, se ela gera
benefício(s) ou prejuízo(s) para o Inmetro e se há registros de alterações de rumo de
processos

de

desenvolvimento

de

inovações

decorrentes

da

auditoria, o

coordenador da qualidade da Ditec relatou que ainda não há um registro histórico
dos resultados de auditorias que possa comprovar o papel relevante desses
resultados no processo de melhoria da gestão da inovação.
A Ditec quer participar mais da gestão da inovação tecnológica e agora
está

tomando

conhecimento

das

inovações

organizacionais

também.

Nas

incubadoras a ferramenta utilizada para realizar a gestão dos projetos das empresas
incubadas é o acompanhamento do andamento das atividades por meio de
reuniões, geralmente trimestrais, com os gestores dessas empresas. Atualmente,
como formas de melhoria dos seus processos internos, utilizam-se pesquisas de
satisfação com as empresas pós-incubadas para medir como o Inmetro as apoiou no
desenvolvimento das inovações.
Para incentivar as inovações, a Ditec tem estimulado a criação e melhoria
de normas que norteiem os procedimentos de registro da propriedade intelectual,
transferência de propriedade intelectual, avaliação de impacto e de viabilidade.
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Nas respostas dos entrevistados da área de controle e de auditoria da
Ditec não foi verificada a utilização de um banco de dados com respostas anteriores
para comparar com as presentes respostas e nem a definição de um plano de ação
para avaliar as práticas de inovação existentes, o que contraria frontalmente as
proposições de Hallgren (2009, p. 12).
Para Hallgren (2009), a nova abordagem de auditoria de inovação
valoriza a aprendizagem (a considera muito importante) como um processo
integrado, devido à natureza do envolvimento da alta administração nos processos
de inovação. A aprendizagem surge a partir de vários aspectos da auditoria nesses
processos. Segundo Hallgren (2009), a auditoria tradicional de inovação poderia ser
muito bem adaptada para melhorar o desenvolvimento de produtos e processos
tecnologicamente orientados, mas a nova abordagem de auditoria enfatiza o alto
envolvimento e participação de todos na inovação. A abordagem de auditoria
tradicional utiliza como resultado o feedback, que é uma lista das melhorias
sugeridas para a empresa, enquanto que na nova abordagem da auditoria de
inovação há etapas essenciais, como o início e a seleção dos projetos.
Com relação à utilização pelo Inmetro de relacionamentos com terceiros
(empresas/universidades/etc.) como mecanismo para melhorar a gestão dos seus
processos, verificou-se que eles estão centrados em universidades, outras
empresas (por meio da ferramenta – benchmarking), e Institutos de Metrologia de
outros países de referência, como o NIST ou com o PTB da Alemanha.
A partir dos resultados dos parágrafos anteriores, percebe-se a baixa
utilização de vários sistemas e instrumentos oferecidos pela teoria para auditar
processos de inovação. Ou seja, falta a utilização integrada dos mesmos para obter
análises melhores e aperfeiçoar o apoio do Inmetro ao seu processo de inovação.
As falas a seguir caminham nessa direção:
[...] eu acho que a Digeq poderia trabalhar mais de outra forma, com outras
unidades do Inmetro, como a Diple (de planejamento estratégico) no meu
ponto de vista... Ahh, mas podem dizer que esse sistema não é bom, e
então vamos melhorar esse sistema, porém você não pode dizer se ele é
bom ou ruim, você tem a informação lá, e, tendo a informação, você pode
fazer uma avaliação dos processos, do projeto ...A Digeq trabalha muito
com a parte de projetos e processos, com o mapa estratégico, mas como a
Diple e a Digeq estão dissociados, no final das contas as pessoas que
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começam a fazer auditoria começam sem conhecer o auditado, sem essa
visão, sem o mapa, a árvore de processos, porque ali vão constar todos os
projetos e processos, e aí se pegam os processos e faz uma avaliação...
Avaliando pela ISO você pode chegar a uma coisa maior, mas se não tem
um mapa dos processos da unidade, como se vai fazer auditoria? Como
está sendo controlado? Qual a responsabilidade por cada coisa? Se os
indicadores, os resultados são satisfatórios ou não? Então, a auditoria é
baseada em quê? (Coordenador da qualidade da Ditec).

...Esse ano, inclusive, foi feito um trabalho de auditoria dos coordenadores
para ver como eles estão atuando, como deveria atuar e nós na Ditec não
fomos tão bem assim, mas faz parte, a gente percebeu que tem muita cois a
que precisa melhorar, foi com base na ISO 9001 na parte dos controles, das
responsabilidades, a parte de inovação, agora nós temos uma norma nova
da ABNT, que é a 14.000:2011, de inovação, ela é muito parecida com a
9001, mas tem mudanças na parte de controle...

A Digeq não viu nada da ISO 14000 sobre inovação, nem sei se eles
sabiam, a gente é que falou que a gente sabia da norma, mas ainda não
estudamos nada sobre isso.

5.3 A INFLUÊNCIA DA AUDITORIA DE INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES DO INMETRO

Hallgren (2009) sugere que o material produzido pela auditoria de
inovação não é tão importante quanto se espera, pois a questão mais relevante é o
processo de aprendizado obtido pelos gestores e por todos os colaboradores ao
passarem pelo processo de auditoria. O autor preconiza então uma nova forma de
auditoria de inovação que tenta envolver os funcionários e deixá-los decidir sobre os
resultados da auditoria. Quando perguntados se o Inmetro possui um ambiente
encorajador

ao

aprendizado

organizacional,

os

entrevistados

concordaram

afirmando que há muitos eventos promovidos aos quais são convidados gestores de
outras empresas a fazerem apresentações no Inmetro sobre processos de gestão.
Além disso, o Instituto também participa do Gespública e do PQGF.
Por outro lado, essas iniciativas de favorecimento do processo de
aprendizagem organizacional se chocam com aspectos do Inmetro que prejudicam
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tal aprendizagem. Como exemplo, foi citado que não é usual a troca de
conhecimento entre as UP sobre suas gestões operacionais e estratégicas; que o
Inmetro não conhece a si próprio, porque existem muitas separações entre as
diretorias; e que alguns laboratórios também são muito fechados, constituindo-se em
feudos organizacionais.
Segundo Simons (1995 apud Rocha et al., 2011, p. 5), missão, visão,
valores, cultura, planejamento, entre outras “formas de agir” da organização, devem
ser comunicados aos colaboradores. Similarmente, por meio de fixação de uma
quantidade mínima aceitável de normas, que não cerceiem a criatividade, os
colaboradores devem ser estimulados a buscarem oportunidades e soluções de
problemas para a organização. No Inmetro há pouca convergência com a primeira
das proposições acima, tendo em vista que os entrevistados responderam que o
Inmetro dissemina sua forma de agir por meio de emails, e reuniões internas, porém
sua assimilação pelos servidores fica prejudicada pelo excesso de informação que
circula dentro e fora da Instituição ou pela grande diversidade de atuação das UP.
Assim, a gestora do acompanhamento das incubadoras no Inmetro acredita que a
“identidade” da Instituição ainda não está clara para os colaboradores.
Com relação à segunda proposição, percebe-se que o Inmetro normatiza
seus processos internos e por meio disso entende estar criando oportunidades de
melhorias e soluções para os problemas e falhas. Entretanto percebem-se nas falas
dos entrevistados menções à preocupação com relação ao equilíbrio entre o controle
propiciado pelas normas e a criatividade. Para eles é importante encontrar esse
equilíbrio para que não haja prejuízo aos processos de inovação da Instituição.
Ressalte-se que a palavra norma foi citada 47 (quarenta e sete) vezes pelos
entrevistados.
Para Chiesa et al. (1996), quando a competência da auditoria enfoca o
ambiente criado para fomentar a inovação, o processo de auditoria prioriza as ações
passo-a-passo necessárias para desenvolver e implementar uma inovação. O
processo de auditoria inclui “não apenas uma fase de medição, mas também
seleção e execução” (HALLGREN, 2009, p. 22). No Inmetro, para a maioria dos
entrevistados, existe um processo para selecionar, executar, desenvolver e
implementar as inovações, sejam suas próprias inovações, aquelas de algumas
empresas parceiras ou ainda as das empresas incubadas apoiadas por ele.

86

Entretanto, esse processo ainda não é institucionalizado e uniformizado, pois cada
unidade principal trata do processo de inovação segundo uma ótica própria.
Concluindo essa seção, percebe-se que a inexistência de relatórios do
processo de auditoria da gestão de inovação contendo sugestões de melhorias nos
processos de inovação, bem como as poucas menções aos temas relacionados á
auditoria, durante as narrativas de desenvolvimento das inovações, evidenciam que
a influência da auditoria da gestão da inovação ainda é bem pequena no Inmetro.
Em certa medida, esse resultado converge com a afirmativa de Van der Wiele et al.
(1996 apud HALLGREN, 2009) de que nem todas as organizações se beneficiam de
auditorias tradicionais de inovação, pois podem faltar recursos, treinamentos
adequados aos colaboradores, ou as empresas podem ser incapazes de
implementar a proposta de melhorias realizada por essa auditoria.

5.4 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO DO INMETRO

De acordo com o modelo de avaliação de Tidd et al. (2008) ter-se-ia uma
gestão de inovação adequada quando todas as cinco dimensões tivessem obtido o
escore máximo 7, quando da aplicação do questionário (Anexo A), formando um
desenho de um pentágono perfeito. Assim, com relação aos resultados obtidos,
podem ser feitas as seguintes considerações:
 Quanto à existência de mecanismos eficazes para o processo de
inovação – para prospectar, selecionar, implementar e capturar - obteve-se
o escore 4. Considerando também as respostas dos gestores às
entrevistas, o escore obtido sugere que o Inmetro está em mais da metade
do caminho para possuir mecanismos eficazes para o processo de
inovação, principalmente no que tange às fases de seleção e de
captura/aprendizagem.
 Quanto à explicitação e comunicação de sua estratégia de inovação, o
escore 4 obtido sugere que a organização não possui uma estratégia de
inovação clara e, consequentemente, que ela não é comunicada e nem
implementada de maneira eficaz.
 Com relação se a Instituição provê um clima organizacional que apoia
a inovação, o escore 4 indica que a Instituição já possui um clima
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organizacional que apoia a inovação, mas ainda tem um caminho a trilhar
para melhorar.
 Com relação a se organização constrói e gerencia relacionamentos
externos úteis aos processos de inovação, o escore 5 sugere, em paralelo
com o que foi citado nas entrevistas, que o Inmetro estabelece muitas
parcerias com indústrias, com universidades, com outros órgãos públicos.
 Quanto a se a organização captura o aprendizado para ajudar no
desenvolvimento da capacidade de gerenciar inovações, o escore 5 indica
que a Instituição captura o aprendizado para ajudar no desenvolvimento da
capacidade de gerenciar inovações, embora ainda tenha que aprimorar
esse gerenciamento.
Para Tidd et al. (2008), é bastante improvável que uma organização com
uma estratégia de inovação não muito clara, com recursos tecnológicos limitados e
sem planos para desenvolvê-los, com fraca gestão de projetos, com poucos
relacionamentos externos e com uma organização rígida, tenha êxito em inovação.
Em contraste, aquela que se centrar em metas estratégicas claras, desenvolver
relações de longo prazo para sustentar o desenvolvimento tecnológico, apresentar
um processo claro de gestão de projeto bem apoiado pela alta gestão e operado em
um clima organizacional inovador terá mais chance de sucesso.
Segundo o Gestor e Coordenador da Qualidade – CQ Substituto da Ditec:
[...] agora é que está tendo uma ideia de prospecção, se planeja um acordo
de cooperação, mas não se planeja a inovação, não é feita uma gestão da
inovação com todas as etapas. Com o projeto empresa visitante a Ditec
deve participar mais de todas as fases e depois a indústria/empresa que
vier aqui no Inmetro buscando nosso apoio à inovação poderá escolher se
quer fazer acordo de cooperação, fazer projeto de incubação ou fazer parte
do parque tecnológico... já está sendo mais planejado essa parte de
acordos de cooperação, agora a gente está sendo consultado sobre
patentes, sobre planejamento, e antes, quando era de outra UP, a gente só
era consultado quando tinha problema.

Ademais, quando foi perguntado sobre como a gestão dos processos de
inovação no Inmetro é avaliada, o Coordenador da qualidade da Ditec relatou que
são feitas reuniões mensais para fazer essa avaliação, e que, atualmente, há um
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blog para facilitar a troca de informações.

Para o Coordenador substituto da

qualidade da Ditec:
[...] de uns tempos pra cá deu um salto enorme, mas ainda tem muito a ser
feito, ainda está em estruturação, em prospecção estamos bem, a seleção a
gente não faz porque está diluída em várias UP, aprendizagem a gente faz
bastante, mas está faltando ainda a implementação, mas a gente continua
tentando melhorar as outras etapas, eu diria que nosso foco ainda tem que
ser na implementação, tem muito o que fazer.

A Gestora do acompanhamento das incubadoras no Inmetro acrescentou
que:
[...] do ponto de vista da Ditec, a gente tá fazendo um estudo para fazer o
melhor processo possível, implementando melhorias, tentando compreender
esse

mundo

da metrologia,

da P&D (pesquisa e desenvolvimento)

metrológica e como pode ser melhor avaliada. Então, é uma coisa muito
nova, e eu trabalho com gestão da inovação há muitos anos já, e gestão de
inovação, com base em P&D metrológica é uma novidade. Novidade no
Brasil, que o Inmetro só se aventurou aí nessa coisa, assim, muito
recentemente. Tradicionalmente, o Inmetro era um outro Instituto... a gente
está no caminho certo. Processos claros, definindo métricas apropriadas e
também sempre corrigindo as pesquisas, com essas melhorias no processo.
Acredito que a Ditec inteira está comprometida com isso, e eu respondo por
todos nós.
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo principal descrever a contribuição
da auditoria para o processo de inovação do Inmetro.
Com relação à forma como o Inmetro gerencia o processo de
desenvolvimento de suas inovações, objeto da auditoria de inovação, os resultados
da pesquisa indicam que as ferramentas e procedimentos que o Inmetro utiliza na
fase prospecção de idéias para inovações são basicamente aqueles preconizados
pela teoria. Ou seja, análise de cenários; networking; estímulo a ações de
intraempreendedorismo; a participação dos pesquisadores em congressos e
conferências nacionais e internacionais; as parcerias feitas entre o Inmetro
(laboratórios) e indústrias e universidades; uso de benchmarking estruturado, bem
como análises de tendências de algumas indústrias são as fontes usuais de idéias
para inovações. Com relação á fase seleção de ideias, são utilizadas ainda que de
forma incipiente, estudos de impacto e viabilidade. Por essa razão, as escolhas das
idéias que serão desenvolvidas, ora se relacionam aos objetivos estratégicos do
Inmetro, ora estão mais relacionadas aos interesses das áreas, ora aos interesses
individuais dos pesquisadores.
No que concerne à fase implementação das idéias, verificou-se que o
Inmetro, por meio de acordos de cooperação técnica, utiliza empresas e
universidades ou até outros órgãos do governo para desenvolver a inovação, porém
procurar transferir para esses parceiros a tecnologia desenvolvida em pesquisas
aplicadas conduzidas em seus laboratórios. Entretanto, com relação ao lançamento
das inovações, verificou-se pouca convergência com as proposições teóricas. Ou
seja, não foram verificadas atividades como: testagem de protótipos por usuários,
testes de comercialização, desenvolvimento de estratégias de marketing, nem ações
de apoio ao usuário das inovações.
Um desalinhamento com a teoria também se verifica na fase aprendizagem
do processo de inovação, pois o processo de reflexão sobre erros e acertos de
desenvolvimento de inovações é conduzido apenas na incubadora de empresas.
Isso é feito por meio de pesquisas de satisfação e de avaliação para monitorar o
desempenho das empresas e de suas inovações após deixarem a incubadora.
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As evidências acima apontam para a inexistência de um processo de
inovação institucionalizado, ou seja, ainda é embrionário e informal. Em certa
medida esse resultado é corroborado pelos resultados da avaliação do processo de
inovação do Inmetro obtidos a partir da aplicação do questionário de pesquisa
(Anexo A) adaptado de Tidd et al. (2008). Tais resultados apontam para a pouca
presença de mecanismos eficazes para prospecção e seleção de idéias,
implementação de inovações e captura do aprendizado do desenvolvimento de
inovações; sugerem que a organização ainda não possui uma estratégia de
inovação clara; que ainda não existe um clima organizacional favorável às
inovações; que

já

implementa

ações

para

construção

de

parcerias para

desenvolvimento de inovação, ainda que elas não estejam em nível adequado; e
que tem implementado iniciativas, ainda que decorrentes de auditorias de sistema
de gestão de qualidade (e não de auditorias de inovação), que permitem aprender
com o processo de desenvolvimento de inovações.
Sobre as ferramentas utilizadas pelo Inmetro para auditar/controlar a
gestão de processos de inovação, verificou-se pouca convergência com as
proposições teóricas. Os poucos instrumentos verificados nessa direção foram o
mapeamento de processos (entre eles os de inovação), os estímulos à criação e ao
aprimoramento de normas, principalmente aquelas relacionadas ao registro da
propriedade intelectual, e as análises críticas para avaliação do sistema de gestão
de qualidade que acabam também envolvendo os processos de inovação. Ciclos
PDCA são utilizados para melhoria de processos, porém foi mencionado que a fase
execução (Do) tem sido frequentemente perturbada por constantes revisões
provocadas mudanças de gestão e alterações de programas de governo. Verificouse também a ausência de preocupação dos gestores com relação aos efeitos de
sistemas de controle sobre o processo de criatividade dos colaboradores. Não foram
verificados também registros históricos em bancos de dados dos resultados de
auditorias que possam ser utilizados para orientar melhorias aos processos de
inovação. O que se percebe de fato é a existência de práticas de auditoria de
sistemas de gestão da qualidade que não necessariamente alcançam os processos
de inovação em suas idiossincrasias.
Em

decorrência

do

acima

exposto,

há

pouco

estímulo

à

institucionalização do processo de inovação. Isso faz com que cada unidade
principal do instituto desenvolva inovações segundo uma ótica própria. A
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inexistência de relatórios de processos de auditoria da gestão de inovação contendo
sugestões de melhorias nos processos de inovação, bem como as poucas menções
aos

temas

relacionados

à

auditoria,

obtidas

durante

as

narrativas

de

desenvolvimento das inovações pesquisadas, evidenciam que a influência da
auditoria da gestão da inovação ainda é bem pequena no Inmetro, mesmo porque a
própria auditoria de gestão de inovação é ainda incipiente, conforme mencionado no
parágrafo acima.
Os resultados da pesquisa indicaram, portanto, que nem o processo de
inovação nem o processo de auditoria da inovação se encontram institucionalizados
no Inmetro.
A preocupação do Inmetro com qualidade transparece em seu próprio
nome: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, sendo ele inclusive
a organização no Brasil responsável por credenciar as empresas certificadoras de
sistemas de qualidade ISO 9001. Paradoxalmente a preocupação legítima do
Instituto com normatização talvez esteja prejudicando o correto entendimento do que
seriam os procedimentos e instrumentos adequados a uma auditoria de inovação.
Mesmo não se referindo diretamente à questão inovação, aparecem frequentemente
relatos de entrevistados reclamando do excesso de normas. Se por um lado, o baixo
grau de institucionalização dos processos de inovação e de auditoria de inovação
não permitiu alcançar o objetivo da pesquisa de descrever a contribuição da
auditoria para o processo de inovação da organização pesquisada, por outro lado os
objetivos intermediários de (i) caracterizar o processo de inovação da organização
pesquisada, (ii) identificar os procedimentos e instrumentos utilizados na auditoria
do processo de inovação da organização pesquisada, e (iii) descrever a influência da
auditoria no processo de desenvolvimento de duas inovações da organização
pesquisada foram alcançados e permitiram coletar informações valiosas para a
organização pesquisada.
Espera-se que os resultados da pesquisa, aliados à percepção do alto
envolvimento da presente administração do Instituto com a temática inovação,
possam favorecer em futuro próximo a transformação dos processos de inovação e
dos processos de auditoria de inovação em rotinas organizacionais, livrando estes
dois importantes processos das fraquezas decorrentes da forma improvisada com
que eles têm sido abordados atualmente.
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6.2 LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como limitação principal o método escolhido, conforme
citado no item 3.5, pela impossibilidade de generalizar os resultados obtidos através
da análise desse estudo de caso. Assim, a conclusão dessa pesquisa deve ser vista
como o início de um longo caminho para um entendimento mais amplo do tema –
auditoria da gestão dos processos de inovação. Além disso, a organização
pesquisada não tem um processo de gestão da inovação e de auditoria de inovação
institucionalizado.

6.3 RECOMENDAÇÕES

Com o resultado das análises desenvolvidas neste estudo pretende-se
estimular mais pesquisadores a explorarem o tema e os seus desdobramentos, ou
seja, as práticas de auditoria da gestão dos processos de inovação e as ferramentas
utilizadas nas auditorias de inovação. Pode-se pesquisar ainda sobre a gestão do
conhecimento em instituições públicas de pesquisa – IPP e gestão da inovação em
IPP.
Isso por que, no Brasil, identificaram-se poucos estudos sobre isso e na
literatura não há, também, uma quantidade razoável para ajudar nesses estudos e
nas pesquisas acadêmicas. Ademais, o tema inovação é cada vez mais importante
para a sociedade, as empresas e o governo para garantir com ela o aumento da
competitividade do Brasil frente ao mercado mundial globalizado.
Ademais, sugere-se que o Inmetro procure avançar na construção de um
processo institucionalizado de organização do conhecimento.

93

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.C. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2010.

ARAÚJO, I.P.S. Auditoria operacional. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL – AUDIBRA. Práticas
para o Exercício Profissional da Auditoria Interna – Estrutura Geral, out., 2006.
Disponível em: <http://www.audibra.org.br>. Acesso em: 10 nov. 2011.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE
EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI. Indicadores de desempenho em inovação, jul.,
2010. Disponível em: <http://www.anpei.org.br>. Acesso em: 11 nov. 2011.
ATTIE, W. Auditoria – conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2010.

BARBIERI, J.C. A contribuição da área produtiva no processo de inovações
tecnológicas. Revista de Administração de Empresas, v. 37, n. 1, p. 66-77, 1997.

BARBIERI, J.C.; VASCONCELOS, I.F.G.; ANDREASSI, T.; VASCONCELOS, F.C.
Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. Revista de
Administração de Empresas, v. 50, n. 2, p. 2-5, 2010.

BES, F.T. de; KOTLER, P. A bíblia da inovação: princípios fundamentais para levar a
cultura da inovação contínua às organizações. São Paulo: Leya, 2011.

BOYNTON, W.C.; JOHNSON, R.N.; KELL, W.G. Auditoria. São Paulo: Atlas, 2007.

_____. Controladoria Geral da União. Instrução Normativa N.º 01, de 06 de abril de
2001.
Disponível
em:
http://www.cgu.gov.br/Legislacao/Arquivos/InstrucoesNormativas/IN01_06abr2001.p
df>. Acesso em: 12 nov. 2011.
CHIESA, V.P.; COUGHLAN, V.C. „Development of a technical innovation audit‟.
Journal of Product Innovation Management, v. 13, n. 2, p. 105-136, 1996.
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
1994. Disponível em: <http://www.coso.org>. Acesso em: 10 nov. 2011.

94

CREPALDI, S.A. Auditoria contábil: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2009.

CRESWELL, J.W. Projeto de pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FARIA, J.H.; MENEGHETTI, F.K. Burocracia como organização, poder e controle.
Revista de Administração de Empresas, v. 51, n. 5, p. 14-15, 2011.

FINEP.
Disponível
em:
<http://www.finep.gov.br/dcom/brasil_inovador/arquivos/manual_de_oslo/prefacio.ht
ml>. Acesso em: 12 nov. 2011.

FLORIANI, R. Identificação de inovações e seus reflexos nos índices de
rentabilidade de empresas brasileiras de capital aberto. 2009. 180 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa de Pós-Graduação em Ciências
Contábeis, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009.

FREEMAN, C. The economics of industrial innovation London: Frances Pinter, 1982.

GIOVANNINI, S.; KRUGLIANSKAS, I. Fatores críticos de sucesso para a criação de
um processo inovador sustentável de reciclagem: um estudo de caso. Revista de
Administração Contemporânea, v. 12, n. 4, p. 18, 2008.

GODOI, C.K.; MELLO, R.B.; SILVA, A.B. Pesquisa qualitativa em estudos
organizacionais – paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2010.

GONÇALVES, R. C. M. G. et al. O Controle Orçamentário em Ambiente Interno
Voltado à Inovação – Estudo de caso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS,
15. 2008, Curitiba. Anais. Curitiba: CBC, 2008. p.1-11.
HALLGREN, E.W. „How to use an innovation audit as a learning toll: a case study of
enhancing high involvement‟. Creativity and innovation management, v. 18, n. 1, p.
48-58, 2009.

HEDLER, H.C.; TORRES, C.V. Meta-avaliação de auditorias de natureza
operacional do Tribunal de Contas da União. Revista de Administração
Contemporânea, v. 13, n. 3, 2009.

95

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa de
Inovação Tecnológica - Pintec, 2008. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso
em: 10 jan. 2012.

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS INTOSAI. Disponível em: <http://www.intosai.org/en/portal/about_us/>. Acesso em:
12 nov. 2011.

LABOV, W. The transformation of experience in narrative syntax. In: LABOV, W.
Language in the inner city: studies in the Black English Vernacular. Oxford: Brasil
Blackwell; 1977. p. 354-96.

MARIANI, C.A. Método PDCA e ferramentas da qualidade no gerenciamento de
processos industriais: um estudo de caso. Revista de Administração e Inovação, v.
2, n. 2, p. 110-126, 2005.

MAUAD, T.M., MARTINELLI, D.P., LIBONI, L.B. A dinâmica da inovação no
desenvolvimento do ciclo de vida das organizações: um estudo de caso. Semead,
Facef - Pesquisa. v. 12, 2009.

MOURA, G.L., et al. Aprendizado em redes e processo de inovação dentro de uma
empresa: O caso Mextra. Revista de Administração de Empresas – eletrônica, v. 7,
n. 1, p. 5-7, 2008.

MUNIZ, J., NETO, A.F., SOUZA, L.P. Análise crítica do processo de auditoria da
qualidade no setor aeroespacial. Congresso Nacional de Excelência em Gestão,
2009.

NASCIMENTO, P.T.S., SIN OIH YU, A., SOBRAL, M.C. As orientações estratégicas
da inovação em produtos populares. Revista de Administração Contemporânea, v.
12, n. 4, p. 10, 2008.

REDING, K.F. et al. Internal auditing: assurance & consulting services. Altamonte
Springs: IIARF, 2007.

ROCHA, I.; HEIN, N.; LAVARDA, C. E. F. L.; NASCIMENTO, S. A presença da
entropia da informação no controle orçamentário em ambiente inovador. Revista de
Administração e Inovação, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 81-105, 2011.

96

ROTHWELL, R. Towards the fifth-generaton innovation process. International
Marketing Review, v. 11, n. 1, 1994.

SILVEIRA, F.F.; SANTOS, A.M. A gestão da inovação tecnológica em uma empresa
do setor de serviços de telecomunicações. Semead - USP, 2008.

TANIS, D.; CRUZ, H.N. Modelo revolucionário para tempo de duração de patentes e
inovação. Revista de Administração e Inovação, v. 5, n. 1, 2008.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da inovação. Porto Alegre: Bookman,
2008.

VALE, G.M.V.; WILKINSON, J.; AMÂNCIO, R. Empreendedorismo, inovação e
redes: uma nova abordagem. Revista de Administração de Empresas – eletrônica, v.
7, n. 1, p. 7, 2008.

VASCONCELOS, M.C.R.L. A inovação no Brasil em comparação com a
Comunidade Europeia: uma análise sobre os desafios e oportunidades, com base
em indicadores. In: Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, 25., Brasília.
Anais: ANPAD, p. 1-15, 2008.

VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo:
Editora Atlas, 2009.

YIN, R.K.. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.

97

APÊNDICES

98

APÊNDICE A – Roteiro para entrevista semiestruturada

PARTE A - GESTÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO
As perguntas têm o propósito de identificar a gestão do processo de inovação do INMETRO
ao partir de entrevistas com o diretor da Ditec, o chefe da coordenação geral de inovação, 1
(um) analista executivo em metrologia e qualidade e 1 (um) pesquisador tecnologista em
metrologia e qualidade.
FASE PROSPECÇÃO
De onde surgem as
ideias para inovações
em produtos ou
processos?

Esquadrinhar e pesquisar seus cenários (interno e externo) para
identificar e processar sinais potenciais de inovação.
Podem ser necessidades de vários tipos, ou oportunidades surgidas
de atividades de pesquisa em algum lugar, ou pressões para se
ajustar a alguma legislação – mas representam o conjunto de
estímulos aos quais a instituição deve responder.

Quais procedimentos a Direcionamento - Mercado x Tecnologia
instituição utiliza para Espaço de busca: limitados ao conhecimento tecnológico e
facilitar a prospecção mercadológico da empresa.
de ideias para
inovações?
Fontes: Mercado (servidores), Tecnologias, Inspiração, Customização,
Usuários, Cópia, Regulação governamental, Acidentes ou falhas,
Previsões, Criatividade de colaboradores, mudanças demográficas,
sucessos, fracassos inesperados.
Ferramentas e Mecanismos: INTERNO: intranets, networking formal e
informal, intraempreendedorismo, apoio tácito a projetos. EXTERNO:
caçadores de ideias, projeções de mudanças e tendências, Web,
experimentação, reserva de recursos para mudanças.
Técnicas: cenários, interação com clientes, interação com
universidades e centro de pesquisa, extrapolação de índices de
desempenho, técnicas não lineares e benchmarking.
SELEÇÃO
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Entre várias ideias,
Selecionar estrategicamente, dentre esse conjunto de gatilhos
como são selecionadas potenciais para inovação, aquelas coisas que a instituição mobilizará
as que serão
recursos para alcançar.
desenvolvidas?
Até a empresa mais bem aparelhada em pesquisa não pode explorar
tudo; então, o desafio consiste em selecionar a demanda que oferece
a melhor chance de desenvolver vantagem competitiva.
Plano de negócios;
Análise de viabilidade.
Alinhamento com a estratégia da instituição;
A inovação pretendida ajudará a atingir os objetivos estratégicos
Quais procedimentos a estabelecidos (crescimento, ajuda as empresas brasileiras a
instituição utiliza para crescerem).
selecionar a(s) ideia(s) A instituição tinha conhecimento suficiente acerca da inovação ou ao
que será(ão)
menos uma ideia de como integrar o conhecimento necessário?
desenvolvida(s)?
Equipamentos? Investimento?
Identificação dos riscos potenciais
Técnicas ou mecanismos de seleção: Cenários/protótipos, checklists
dos critérios considerados.
Quem participa dessa fase de seleção?
(áreas envolvidas, usuários-chave, fornecedores)
Fornecer recursos para opção – produzir os recursos de conhecimento
necessários para explorá-la (seja criando-os por meio de Pesquisa e
Desenvolvimento - P&D ou adquirindo-os através de transferência de
tecnologia).
Isso pode residir na simples questão de comprar na prateleira, ou
explorar resultados de uma pesquisa já concluída – ou pode exigir
uma busca intensa para encontrar as fontes certas.
Não é só uma questão de mobilizar o conhecimento aplicado, mas sim
o conhecimento periférico – normalmente implícito – que é necessário
para fazer a tecnologia funcionar.
IMPLEMENTAÇÃO
Quais procedimentos, Implementar a inovação, amadurecendo-a desde as simples ideias,
ferramentas, práticas o através de vários estágios de desenvolvimento, até o produto final –
Inmetro utiliza para
como um novo produto ou serviço para a sociedade ou um novo
desenvolver uma
processo ou método dentro da instituição.
inovação?
Desenvolve sozinho ou colabora com:
Quais os
(clientes, fornecedores, com universidades).
procedimentos,
Gestão de projetos (há alguém com certificado PMI).
ferramentas que o
Inmetro utiliza para os Como adquire os recursos necessários:
lançamentos de uma (dinheiro, pessoas, equipamentos)
inovação?
Envolvimento antecipadamente de todos os interessados?
Ferramentas: simulação, protótipos, regras de design, sistemas de
informações, teste do consumidor (protótipos), teste de marketing,
estratégia de marketing, apoio ao cliente e lançamento no mercado
interno.
APRENDIZAGEM
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Quais procedimentos,
ferramentas, práticas
que a instituição utiliza
para capturar o que
aprendeu ao
desenvolver uma
inovação?

Refletir – numa quinta fase, opcional – sobre as anteriores e revisar
experiências de sucesso e de fracasso, a fim de aprender como
melhor gerenciar o processo e captar conhecimento relevante a partir
da experiência.

Como evita a fuga de
conhecimento tácito?

Auditorias
Investiga causas para falhas e sucessos (pontos fortes e fracos)
Utiliza checklists
Armazena em sistemas (banco de dados)
Transforma em patentes.

Como explicita
(codifica) o
conhecimento tácito (a
experiência)?

FINALIZAÇÃO
Qual a inovação em
produto/processo mais
relevante em termos
de vantagem
competitiva que o
Inmetro gerou para a
sociedade?
Por que essa inovação
se destacou?
Qual o colaborador que
acompanhou de perto
o processo de criação
desse produto/serviço?

PARTE B - AUDITORIA DA GESTÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO
As perguntas têm o propósito de identificar e descrever quais são as ferramentas e
procedimentos utilizados pelo Inmetro para auditar/controlar a gestão de processos de
inovação, a partir de entrevista com: o coordenador da qualidade, o coordenador substituto da
qualidade, ambos responsáveis pela auditoria/controle da gestão e a pesquisadora
tecnologista em metrologia e qualidade que acompanha os processos de inovação nas
incubadoras.
DIMENSÃO – ESTRATÉGIA
Como são
acompanhados/monitorados os processos
de desenvolvimento de
inovações?

O monitoramento/acompanhamento é feito por meio de avaliação e
apreciação dos controles internos das inovações ao longo do tempo, e
através de auditorias para saber se os controles internos estão sendo
efetivos ou não. O monitoramento por meio de acompanhamento
contínuo das atividades quanto com avaliações pontuais, como é o
caso da auto-avaliação, revisões eventuais e auditoria interna.

Quais são os
instrumentos/meios de
controle utilizados pelo
Inmetro para gerir as
inovações? Que
ferramenta é usada
para testar a eficácia
desses controles?

Os meios/instrumentos e ferramentas são: a forma de organizações,
políticas, sistemas, procedimentos, instruções, padrões, comitês,
planos de contas, estimativas, orçamentos, inventários, relatórios,
registros, métodos, projetos, segregação de funções, sistema de
autorização e aprovação, conciliações, análises, formulários, manuais
de procedimentos, treinamento etc.
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Qual (is) a(s)
estratégia(s) que o
Inmetro utiliza
atualmente para gerir
os processos/projetos
de inovação?

A estratégia é expressa de maneira clara; assim, todos conhecem as
metas de melhoria.
Possuímos
processos
adequados
para
examinar
novos
desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado e determinar o que
eles significam para a estratégia de nossa empresa.
Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos
e a estratégia geral do negócio.
Nas inovações organizacionais: através da inserção das mudanças
internas da empresa, no que tange à maneira de gerenciar; elaborar
estratégias corporativas distintas; implantação de novos programas
estratégicos de gestão, tais como programa de qualidade.
DIMENSÃO – ORGANIZAÇÃO

Existe um setor (ou
Coordenação da qualidade
função) específico para Auditoria da gestão da qualidade
essa tarefa de controle
e monitoramento da
gestão das inovações?
Quais são suas
competências? Qual é
o grau de
independência do
setor? Há conflitos
entre o setor e o
pessoal encarregado
da auditoria?
O Inmetro busca por
Sim, pois é uma solução identificada para melhoria da gestão, como a
oportunidades de
implementação de normas de sistemas de gestão.
melhoria ou soluções
para a instituição por Sim, há aderência a diretrizes e normas legais – o controle interno
meio da criação de
administrativo deve assegurar observância às diretrizes, planos,
normas mínimas?
normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos, e que os
atos e fatos de gestão sejam efetuados mediante atos legítimos,
relacionados com a finalidade da unidade/entidade.
DIMENSÃO – APRENDIZADO
Os colaboradores do
Inmetro conhecem a
sua missão, visão,
valores, cultura,
planejamento, entre
outros princípios? Se
sim, como o Inmetro
faz os colaboradores
tomarem
conhecimento?

Sim, por meio da auditoria de processos, que é um método de
auditoria geral e aborda os atributos holísticos como a cultura, a
criatividade, estruturas, implementação e outros que fazem parte da
inovação.
Fornecer recursos para opção – produzir os recursos de conhecimento
necessários para explorá-la (seja criando-os por meio de Pesquisa e
Desenvolvimento – P&D ou adquirindo-os através de transferência de
tecnologia). Isso pode residir na simples questão de comprar na
prateleira, ou explorar resultados de uma pesquisa já concluída – ou
pode exigir uma busca intensa para encontrar as fontes certas. Não é
só uma questão de mobilizar o conhecimento aplicado, mas sim o
conhecimento periférico – normalmente implícito – que é necessário
para fazer a tecnologia funcionar.

102

O Inmetro possui um
ambiente encorajador
ao aprendizado
organizacional,
propicia a prospecção
de cenários futuros?

Sim, procura estimular a pesquisa e o aprendizado, propiciando
oportunidade aos colaboradores.
Sim, o processo de aprendizado obtido pelos gestores e por todos os
colaboradores é importante. Na auditoria de inovação tenta-se
envolver os funcionários e deixá-los decidir sobre parte da auditoria.

Esquadrinhar e pesquisar seus cenários (interno e externo) para
identificar e processar sinais potenciais de inovação. Podem ser
necessidades de vários tipos, ou oportunidades surgidas de atividades
de pesquisa em algum lugar, ou pressões para se ajustar a alguma
legislação, ou o próprio comportamento dos concorrentes – mas
representam o conjunto de estímulos aos quais a empresa deve
responder.
O que acha da prática Boa. O sucesso da inovação parece depender de dois ingredientes
atual da auditoria da
básicos: fontes técnicas (pessoal, equipamento, conhecimento,
gestão da inovação?
dinheiro etc.) e competências na organização para gerenciá-las.
Gera benefício(s) ou
prejuízo(s) para o
Refletindo – numa quinta fase, opcional – sobre as anteriores e revisar
Inmetro? Há registros experiências de sucesso e de fracasso, a fim de aprender como
de alterações de rumo melhor gerenciar o processo e captar conhecimento relevante a partir
de processos de
da experiência.
desenvolvimento de
inovações decorrentes
da auditoria?
DIMENSÃO – PROCESSOS
O Inmetro busca
realizar as suas metas
predefinidas/estabelecidas? Detecta
desvios e, quando o
faz, propõe medidas
corretivas?

Sim, a estratégia de inovação é expressa de maneira clara; assim,
todos conhecem as metas de melhoria.
Sim, por meio da auditoria interna, que é uma atividade de avaliação
independente e de assessoramento da administração, voltada para o
exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas
de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas, em
relação às atribuições e aos planos, às metas, aos objetivos e às
políticas definidos para as mesmas.
Quais são os
A lista de itens a serem auditados não é importante, o necessário é a
procedimentos
capacidade para utilizá-la, a fim de realizar uma ampla investigação
utilizados para
dos fatores que afetam o sucesso e o fracasso da inovação e de como
auditoria? Estão
a gestão do processo será melhorada.
formalizados na
O uso que essa ferramenta poderia ter é de um modelo de auditoria
empresa? Descreva os para verificar o que ocorreu de certo e errado, em caso de inovações
instrumentos/ferraespecíficas, ou como forma de compreender por que as coisas
mentas utilizados
acontecem de determinada maneira.
(checklists, indicadores Sim, através da auditoria, que é um método comprovado para
de desempenho etc.). melhorar a inovação. Ele examina os principais indicadores, determina
Qual é a periodicidade pontos fortes e fracos e identifica formas de melhorar a inovação de
da auditoria?
toda a organização.
Avaliação do plano de negócios: as informações contidas no
documento final de Plano de Negócios serão utilizadas para
estabelecimento de indicadores de desempenho do novo produto,
tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase de comercialização
do novo produto.
Contra que padrões
Contra os padrões de organizações de referência no mercado e de
são comparados os
diretrizes das ISO.
processos de gestão
de inovações utilizados
no Inmetro?
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Os bloqueios, fatores
de sucesso na gestão
das inovações, são
identificados e
registrados?
Os colaboradores que
avaliam a gestão dos
processos/projetos de
inovação e os que
trabalham com
auditoria são
treinados?

A questão não está restrita à decisão de inovar ou não, mas como
fazê-lo com êxito e que lições se podem aprender a partir da pesquisa
e da experiência sobre sucesso e fracasso, e que padrões a elas
relacionados podem ser usados para orientar ações futuras.
Sim, o treinamento é um recurso fundamental.

É imprescindível haver uma política de pessoal que contemple: a)
seleção e treinamento de forma criteriosa e sistematizada, buscando
melhor rendimento e menores custos; b) rodízio de funções, com
vistas
a reduzir/eliminar possibilidades
de fraudes; e c)
obrigatoriedade de funcionários gozarem férias regularmente, como
forma, inclusive, de evitar a dissimulação de irregularidades;
Qual é a prática da
Auditoria/avaliação da gestão do processo de inovação verificando
auditoria da gestão da todas as suas etapas/fases: prospecção, seleção, implementação e
inovação no Inmetro? aprendizagem.
O que é verificado
normalmente nessa
A fixação de objetivos, a identificação de eventos, as atividades de
auditoria (escopo)?
controle, as informações e comunicações e o monitoramento não
fazem parte do escopo deste trabalho.
Em alguns casos é realizada a simulação em laboratório do novo
produto, a fim de prover a equipe de maiores informações para
melhoria da Avaliação. O objetivo é que sejam avaliados todos os
requisitos do projeto (escopo, tempo, custo, risco, recursos e
qualidade) com o intuito de identificar os impactos positivos e
negativos. Em caso de impactos negativos as áreas deverão
apresentar soluções alternativas para minimizar seus efeitos e
antecipar os possíveis ajustes. O documento de Avaliação
consolidado é o subsídio para a elaboração do Plano de Negócios.
Como avalia a gestão Implementando a inovação, amadurecendo-a desde as simples ideias,
dos processos de
através de vários estágios de desenvolvimento, até o produto final –
inovação no Inmetro? como um novo produto ou serviço no mercado externo ou um novo
processo ou método dentro da empresa. Através da auditoria.
DIMENSÃO – RELACIONAMENTOS
O Inmetro utiliza
Sim, usa-se muito o benchmarking.
relacionamentos com
terceiros
Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa
(empresas/universipara ajudar a desenvolver nosso conhecimento.
dades/etc.) para
melhorar a gestão dos
seus processos?
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APÊNDICE B – Roteiro a ser utilizado nas narrativas do desenvolvimento das
inovações selecionadas
Perguntas
Possíveis abordagens
As narrativas foram conduzidas com dois líderes de processos de inovação do Inmetro e
procuraram descrever, da forma mais livre possível, o desenvolvimento (fases de prospecção,
seleção, implementação e aprendizagem) de duas inovações. Durante as narrativas, procurou-se
certificar de que os narradores mencionassem os fatores ligados a procedimentos de auditoria que
tenham interferido no desenvolvimento das inovações.
INÍCIO
Conte a história da
inovação
(reestruturação

da

Dimel e da pesquisa
na

área

de

implantes
ortopédicos

e

odontológicos).
PROSPECÇÃO
Como surgem as Previsão de mercado:
ideias para a criação Mudanças: demográficas, tecnológicas, políticas (energia alternativa) e
do
processo /da ambientais (aquecimento global e mudança no clima).
pesquisa
do Técnicas: cenários, curva S, interação com clientes, universidades e centros
produto? De quem de pesquisa (seminários educativos, observação do cliente, contato com
(colaboradores,
pesquisadores e professores, seminários, parceria com laboratórios de
mercado,
pesquisa).
universidades)?
Previsão tecnológica: Monitorando tecnologias emergentes e de ponta.
Busca integrada no futuro:
Foi utilizado algum Técnicas: cenários - aprendendo com os outros: comparação com outras
procedimento,
empresas, com o mercado, exame de projetos de melhores práticas,
ferramenta,
engenharia reversa, benchmarking, pesquisa, painéis com clientes, internet,
mecanismo
para seminários, outras formas de contato.
facilitar
a
prospecção
de Usuários: podem fornecer insights para novos rumos.
ideias?
Técnica: envolvimento/interação continuada, visitas, painéis, fóruns, internet
(salas de bate-papo, SAC), envolvimento com usuários líderes.
Colaboradores da empresa: “gatilhos internos”
Avalia o impulso que Técnicas: Comunidade de práticas, intranet, cenários, incentivo à interação,
a inovação irá gerar encontros informais.
no futuro?
Inovação recombinante: transferência ou recombinação de novas ideias e
novos contextos.
Gestão de erros: aprender a lidar com o falso-negativo. Criar a partir do que
parece ser distorção ou desvio.
Inspiração:
SELEÇÃO
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Havia ideias para Plano de negócios;
outros produtos ou Análise de viabilidade.
melhorias
que

Alinhamento com a estratégia da organização;
competiam com a

Contribuição da inovação para a sobrevivência e crescimento
ideia
para
o
da empresa;
processo
de

A inovação pretendida ajudará a atingir os objetivos
reestruturação/e da
estratégicos estabelecidos (crescimento, participação no
pesquisa de novo
mercado e aumento da margem de lucro).
produto?

A empresa tinha conhecimento suficiente acerca da inovação
ou ao menos uma ideia de como integrar o conhecimento
necessário? Equipamentos? Investimento?
Por que a ideia para

Facilidade de entrada no mercado? Tempo estimado.
a reestruturação/da
Concorrentes.
pesquisa do produto

Identificação dos riscos potenciais
foi selecionado(a)?
Quem participa dessa fase de seleção? (áreas envolvidas, usuários -chave,
fornecedores).
Técnicas ou mecanismos de seleção: cenários/protótipos, check-lists dos
critérios considerados.
IMPLEMENTAÇÃO
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Como
ocorreu
o Gestão por projetos.
desenvolvimento da Ferramentas: simulação e protótipos, regras de Design, sistemas de
reestruturação e da informações.
pesquisa
do
produto?
Utilização de conhecimento/tecnologia interna e externa.
Ocorreram
Áreas envolvidas no desenvolvimento do produto/Multidisciplinar
dificuldades
para (envolver todas as áreas empresa mais terceiros interessados - vendedores,
implementação
clientes e outros interessados em experimentos conjuntos). Envolvimento do
dessa inovação?
usuário. Conhecimento tácito. Suas necessidades e educação.
Como
foram Teste do consumidor (protótipos). Teste de marketing
solucionadas?
Estratégia de marketing. Plano de marketing. Apoio ao cliente. Lançamento no
mercado interno.
Foram estabelecidas
parcerias
para a
implementação
da
inovação?
Houve
modificação
no projeto original?
Como
surgiu
a
necessidade
de
modificação?
Alguma
colaboração?
Em algum momento
a empresa pensou
em
abortar
o
projeto?
Foi necessária a
aquisição
de
tecnologia/conhecim
ento
de
fontes
externas?
Como? Onde?
O
projeto
foi
financiado
com
recursos do Inmetro
ou de outras fontes?
Como
ocorreu
o
preparo
para
o
lançamento
da
reestruturação e do
produto
no
mercado?
APRENDIZAGEM

107

Como
o
Inmetro Auditoria.
avaliou o processo
de desenvolvimento
da reestruturação e Métodos de aprendizagem: P&D interno, engenharia reversa, licenças,
da
pesquisa
do colaboradores de empresas inovadoras, publicações/encontros técnicos,
produto?
quebra de patente.
O Inmetro possui
mecanismos
eficazes de busca,
seleção
e
desenvolvimento?
Adquiriu
conhecimento?
Como explicita o
conhecimento
tácito? É codificado?

Como
avaliou
o
sucesso
do
produto/processo?
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APÊNDICE C – Lista de temas
Tema

Qualificação
do tema

Definição das qualificações

Referência

É o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão
Instrução
pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a Normativa da SFC
Auditoria
aplicação de recursos públicos por entidades de
n° 01/01
Auditoria pública/govern
direito público e privado, mediante a confrontação
amental
entre uma situação encontrada com um determinado
critério técnico, operacional ou legal.
Auditoria da Respostas de auditorias da gestão de inovação: Tidd et al. (2008)
gestão dos procuram descrever “o jeito de fazer as coisas aqui”,
processos de o padrão de comportamento que descreve como a
inovação
organização lida com a questão da inovação.
É um método comprovado para melhorar a inovação.
Ele examina os principais indicadores, determina
pontos fortes e fracos e identifica formas de melhorar
a inovação de toda a organização. Permite que se
Auditoria de
melhore significativamente a cultura e o processo de Chiesa et al. (1996)
inovação
inovação do negócio e que desbloqueiem os talentos
criativos de seus colaboradores e construa uma
organização inovadora, empreendedora e que acolhe
e inicia a mudança.
Valoriza a aprendizagem (a considera muito
Nova
importante) como um processo integrado, devido à
abordagem de natureza do envolvimento da alta administração nos
Hallgren (2009)
auditoria de processos de inovação. A aprendizagem surge a
inovação
partir de vários aspectos da auditoria nesses
processos.
Auditoria
de Concentra-se sobre os resultados de cada núcleo e o
desempenho processo de habilitação e de todo o processo de
inovação tecnológica e seu efeito sobre a
competitividade.
Ajuda,
ainda,
a
identificar
Chiesa et al. (1996)
necessidades e problemas, mas não explica por que
existem lacunas entre o desempenho atual e
necessário e não prevê um plano de ação para
fechar essas lacunas.
Abordagem
- Esses scorecards fornecem uma visão geral dos
scorecards
pontos fortes da empresa e fracos no que diz
Chiesa et al. (1996)
inovação
respeito à gestão da inovação técnica, destacando
as áreas que requerem uma análise aprofundada.
Abordagem
Identifica não só os processos, mas as áreas dentro
baseada
em de cada um, dando uma atenção especial a cada
Chiesa et al. (1996)
auditoria
em uma.
profundidade
Auditoria
da É uma solução identificada para melhoria da gestão,
gestão
da como a implementação de normas de sistemas de Muniz, Neto e
qualidade
gestão, como, por exemplo, as International
Souza (2009)
Organization for Standardization (ISO).
É um método de auditoria geral e aborda os atributos
Processo de holísticos como a cultura, a criatividade, estruturas,
Chiesa et al. (1996)
auditoria
implementação e outros que fazem parte da
inovação.
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Incluem, mas não se limitam a: forma de
Attie (2010)
organizações, políticas, sistemas, procedimentos,
instruções, padrões, comitês, planos de contas,
Controles Meios para os estimativas, orçamentos, inventários, relatórios,
internos
controles
registros, métodos, projetos, segregação de funções,
sistema de autorização e aprovação, conciliações,
análises, formulários, manuais de procedimentos,
treinamento etc.
1ª Alavanca de Os princípios da organização são comunicados aos Simons (1995)
controle
- colaboradores por meio dessa alavanca de controle.
Sistema
de Dentre esses princípios citam-se: missão, visão,
crenças
ou valores, cultura, planejamento, entre outros.
valores
2ª Alavanca de Busca por oportunidades ou soluções críticas para a Simons (1995)
controle
- organização por meio da criação de normas
Sistema
de mínimas.
fronteira
3ª Alavanca de Buscando realizar metas predefinidas, essa alavanca Simons (1995)
controle
- de controle é concebida. Os gestores não concedem
Sistema
de muita atenção a essa alavanca, que detecta desvios
controle
e propõe medidas corretivas, como parte dos
diagnóstico ou sistemas de diagnose.
diagnose
4ª Alavanca de Esse sistema procura estimular a pesquisa e o Simons (1995)
controle
- aprendizado,
propiciando
oportunidade
aos
Sistema
de colaboradores. Além de contemplar o envolvimento
controle
pessoal,
diálogo, criação de um ambiente
interativo
encorajador
a
programação
da
informação,
aprendizado organizacional, propicia a prospecção
de cenários futuros.
É qualquer ação executada pela administração, pelo Instituto
dos
conselho de administração e outros, para gerenciar Auditores Internos
os riscos e aumentar a probabilidade de que os (IIA)
Controles
objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados. A
Internos
administração desenvolve planos, organiza e dirige a
execução de ações suficientes para proporcionar
razoável certeza do cumprimento de seus objetivos e
metas.
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a) Ambiente de controle: é a consciência que a
Committee of
entidade possui sobre controle interno. O ambiente
Sponsoring
de controle é efetivo, quando as pessoas da entidade Organizations of
sabem de suas responsabilidades, o limite de suas
the Treadway
autoridades e possuem o comprometimento de
Commission
fazerem suas atribuições de maneira correta. A alta
(COSO)
administração deve deixar claro para seus
comandados quais são as políticas, código de ética e
código de conduta a serem adotados;
b) Avaliação de riscos: A existência de objetivos e
metas é condição fundamental para a existência dos
controles internos. Depois de estabelecidos os
objetivos, devem-se identificar os riscos que
ameaçam o seu cumprimento e tomar as ações
necessárias para o gerenciamento dos riscos
identificados;
Componentes c) Atividade de controle: Atividades executadas de
maneira adequada, que permitem a redução ou
interrelacionados administração dos riscos identificados anteriormente.
dos controles Podem ser atividades de controle e desempenho e
devem ser transmitidas a todos os integrantes da
internos
entidade;
d) Informação e Comunicação: dá suporte aos
controles internos, transmitindo diretrizes do nível da
administração para os funcionários ou vice-versa em
um formato e uma estrutura de tempo que lhes
permitem executar suas atividades de controle com
eficácia;
e) Monitoramento: É a avaliação e apreciação dos
controles internos ao longo do tempo, sendo o
melhor indicador para saber se os controles internos
estão sendo efetivos ou não. O monitoramento é
feito tanto através do acompanhamento contínuo das
atividades quanto por avaliações pontuais, como é o
caso da autoavaliação, revisões eventuais e auditoria
interna.
Delegação
de
poderes
e
definição
de IN da SFC n° 01/01
responsabilidades - a delegação de competência,
conforme previsto em lei, será utilizada como
instrumento de descentralização administrativa, com
vistas a assegurar maior rapidez e objetividade às
decisões. O ato de delegação deverá indicar, com
precisão, a autoridade delegante, delegada e o
Princípios de
objeto da delegação.
controle
Em qualquer unidade/entidade, devem ser
internos
observados: a) existência de regimento/estatuto e
organograma adequados, onde a definição de
autoridade e consequentes responsabilidades sejam
claras e satisfaçam plenamente as necessidades da
organização; e b) manuais de rotinas/procedimentos,
claramente determinados, que considerem as
funções de todos os setores do órgão/entidade.
Relação custo/benefício - consiste na avaliação do IN da SFC n° 01/01
custo de um controle em relação aos benefícios que
ele possa proporcionar.
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Segregação de funções - a estrutura das IN
unidades/entidades deve prever a separação entre
as funções de autorização/aprovação de operações,
execução, controle e contabilização, de tal forma que
nenhuma
pessoa
detenha
competências
e
atribuições em desacordo com este princípio.
Qualificação adequada, treinamento e rodízio de IN
funcionários - a eficácia dos controles internos
administrativos está diretamente relacionada com a
competência, formação profissional e integridade do
pessoal. É imprescindível haver uma política de
pessoal que contemple: a) seleção e treinamento de
forma criteriosa e sistematizada, buscando melhor
rendimento e menores custos; b) rodízio de funções,
com vistas a reduzir/eliminar possibilidades de
fraudes; e c) obrigatoriedade de funcionários
gozarem férias regularmente, como forma, inclusive,
de evitar a dissimulação de irregularidades;
Instruções devidamente formalizadas - para atingir IN
um grau de segurança adequado é indispensável
que as ações, procedimentos e instruções sejam
disciplinados e formalizados através de instrumentos
eficazes e específicos; ou seja, claros e objetivos e
emitidos por autoridade competente.
Controles sobre as transações - é imprescindível IN
estabelecer o acompanhamento dos fatos contábeis,
financeiros e operacionais, objetivando que sejam
efetuados mediante atos legítimos, relacionados com
a finalidade da unidade/entidade e autorizados por
quem de direito.
Aderência a diretrizes e normas legais – o controle IN
interno administrativo deve assegurar observância às
diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e
procedimentos administrativos, e que os atos e fatos
de gestão sejam efetuados mediante atos legítimos,
relacionados com a finalidade da unidade/entidade.

da SFC n° 01/01

da SFC n° 01/01

da SFC n° 01/01

da SFC n° 01/01

da SFC n° 01/01
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APÊNDICE D – Transcrições
de entrevistas
semiestruturadas
Entrevistado: Hans Peter –
Diretor da Ditec - GESTÃO
DO
PROCESSO
DE
INOVAÇÃO

QUESTÕES

PROSPECÇÃO

Bom, a prospecção é o seguinte, a gente está oferecendo
De onde surgem as ideias para à indústria apoio no desenvolvimento de novos produtos e
inovações
em
produtos
ou processos, e esse apoio realmente vai ser ligado ao que
processos no Inmetro? Ou para está sendo executado no Inmetro, atividade de pesquisa
apoio à inovação?
que está acontecendo. O Inmetro, faz pouco tempo que o
Inmetro faz pesquisa aplicada, porque antes só se
dedicava à metrologia, ensaios e calibrações, ou seja,
foram serviços que foram implementados de acordo com a
necessidade da sociedade e com o crescimento do
Inmetro, ampliou com a necessidade da sociedade e com
o crescimento do Inmetro, novos concursos, com
contratação de PhDs e o Inmetro e tem agora outra face
de ação, mas isso faz poucos anos e as áreas que o
Inmetro
pode
ajudar
no
momento,
assim
de
desenvolvimento de processos e produtos de ajudar a
industria brasileira ou nacional, que é aquela que está
radicada no Brasil, acontece em poucas áreas
principalmente na área de biocombustíveis, nano produtos
talvez, e nano metrologia e na química com material de
referência que não existia antes, é nova, e biotecnologia
também , então é mais ou menos isso, e à medida que
cresce o laboratório aumenta a capacidade, aí a
cooperação com essa indústria vai aumentar.

Quando o Inmetro vai fazer parceria Sim, é a indústria que inova e não o Inmetro, o Inmetro dá
com a indústria é para produtos ou as condições, os laboratórios, só apoia, como por
processos inovadores?
exemplo, daquele microscópio caro e que a manutenção
também é muito cara, uma pequena indústria não poderia
arcar com uma despesa desse equipamento e às vezes é
preciso ver nano partículas e ai não consegue e tendo o
Inmetro para apoiá-la essa indústria vai poder inovar mais,
através das medições e através de seu corpo científico
também. Então, inovação aqui nós temos, uma inovação
diferente aqui, que são as inovações organizações, é uma
coisa interna que acontece pela sinergia das pessoas,
nova maneira de atuar, sendo mais efetivo e, aí sim,
podemos chamar de inovações, mas aqui na Ditec
realmente em termos de inovação estamos ligados à
inovação de produto e processo, ou seja, tecnológica e
não gerenciais e nem internas. Vamos ficar cuidadosos
com o tema inovação.
Aquele produto novo de implantes
ortopédicos e ortodônticos aquilo ali
surgiu de ideias dos pesquisadores
do laboratório?
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Eu não sei quando surgiu, por quem, aí tem que falar com
o Prof. Achete, de como foi. Eu acho o seguinte, o Inmetro
atua na saúde, quer dizer, a missão do Inmetro não é só
qualificação de produto, é também ver o bem do cidadão e
os implantes, hoje, são importados e com valores altos e
aparentemente você acha que poderia reproduzir aquilo
facilmente, mas não é assim, viu, tem que estudar
aspectos de superfície, o desgaste, e são questões de
pesquisa e estão pesquisando e pegando os materiais e
comparando com os que vêm de fora para descobrir
implantes duradouros, porque você faz implantes hoje e
daqui a dois anos não tem mais, então foi um processo
eletroquímico da superfície, tem que ver a pureza do
material, a porosidade, e teve muitos problemas, então o
que se faz, tem uma máquina lá que praticamente
reproduz as condições de desgaste, é uma pesquisa
aplicada, quer é pesquisar um produto com condições
boas de desgastes e seriam avaliados durante alguns
meses, não é científica fundamental, porque essas quem
fazem são as universidades e essa aplicação é muito
importante para a inovação, porque você passa de uma
descoberta, e ainda não tem esse passo, porque é preciso
fazer uma pesquisa aplicada e pega um produto e verifica
esse produto, então você pega e analisa e tudo mais que
naturalmente vem e, para ter inovação, tem que ter
também o aumento da produtividade, ou o número de
empregados que isso gera, ou uma retribuição positiva
para a sociedade. O processo inovador tem que dar um
valor adicional, tanto social quanto econômico e tudo mais
e o Brasil ainda importa muita coisa e, evidentemente, a
balança comercial tem que ser verificada, você não pode
importar mais do que se exporta porque aí acaba como a
Grécia, que tem problemas com a democracia, dá
problemas como corrupções e protestos e desordens, isso
que a gente quer evitar.

É, hoje tudo hoje falam de inovação, e eu quero cada vez
Das pesquisas aplicadas pode usar menos porque hoje é usada demais e se usa errado,
surgir, em algum momento, alguma eu acho que inovação é coisa de fábrica e quem não faz
inovação?
inovação está condenado à morte, e quando não é
preciso, como no caso da água mineral, você tem uma
fonte, porque não tem muita inovação a se fazer, talvez
até a demanda por esse produto aumente no mercado,
quem sabe né, água, então, é uma commodity.

São realizadas pesquisas de seus Sim, nos congressos que os pesquisadores vão, vendo as
cenários (interno e externo) para ações e programas do governo.
identificar
e
processar
sinais
potenciais de inovação?

Podem ser necessidades de vários
tipos, ou oportunidades surgidas de Por necessidade da
atividades de pesquisa em algum pesquisas aplicadas.
lugar?

sociedade

e pode surgir das
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Quais as fontes e quem dá o Os dois.
direcionamento
Mercado ou
Tecnologia?
Espaço de busca: limitado ao
conhecimento
tecnológico
e
mercadológico
da
empresa:
Mercado (servidores), Tecnologias,
Inspiração,
Customização,
Usuários,
Cópia,
Regulação
governamental,
Acidentes
ou
falhas, Previsões, Criatividade de
colaboradores,
mudanças
demográficas, sucessos fracassos
inesperados?
Quais procedimentos a instituição As pesquisas, né, mas tem que ter recursos, se não tiver
utiliza para facilitar a prospecção de recursos não há pesquisas, então, digamos, nas áreas
ideias para inovações?
que a gente tem recursos vão se desenvolver novas
atividades, e em metrologia, porque aqui é um Instituto de
metrologia, e a gente acompanha o nível da qualidade das
calibrações e a gente tem que acompanhar o
desenvolvimento
tecnológico
da
indústria
e,
evidentemente, o Inmetro tem essa coisa de ligação com
outros Institutos de metrologia, inclusive os pesquisadores
aqui participam das conferências internacionais, que é
muito importante, para se manterem atualizados, e isso é
necessário para ter contato com os pares de fora, e isso é
absolutamente necessário. Aí hoje, evidentemente,
surgem novas demanda, e vem de fora, é do país,
inclusive como nós somos conectados ao MDIC, aí nos
seguimos as recomendações do Ministério, e sente as
necessidades que o país tem que se desenvolver e nesse
ano nós temos o plano Brasil Maior, que atende a vários
tipos de indústrias diferentes e o governo está levantando
as necessidades mais urgentes, como fazer, e
evidentemente que o Inmetro procura atender essas
exigências e acho que dentro do possível a gente sempre
vai atender a tudo que a gente possa fazer, então não é
uma questão da Ditec mesmo, é uma questão de várias
divisões que nós temos, como mecânica, ótica, química e
a diretoria de programas com a biotecnologia, tem uma
gama muito grande.
Quais
as
ferramentas
e
mecanismos: INTERNO: intranets,
networking
formal
e
informal, As ideias são das empresas, nós ajudamos a desenvolvêintraempreendedorismo,
apoio las.
tácito
a
projetos.
EXTERNO:
caçadores de ideias, projeções de
mudanças e tendências, Web,
experimentação,
reserva
de
recursos para mudanças?

Quais
as
técnicas:
cenários,
interação com clientes, interação
com universidades e centros de No Inmetro está se usando o benchmarking.
pesquisa, extrapolação de índices
de desempenho, técnicas não
lineares e benchmarking?
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QUESTÕES

SELEÇÃO

Entre várias ideias, como são A demanda sempre vem de fora, então, digamos o que
selecionadas
as
que
serão nós aqui, na Ditec, estamos pensando são aquelas
desenvolvidas?
indústrias que procuram desenvolver algum produto ou
processo e precisam de suporte que o Inmetro possa
oferecer, então, nós não propomos a ideia não, isso a
indústria tem que fazer.

E nas incubadoras, como são feitas E nós temos uma incubadora de projetos que é um
as seleções das que o Inmetro irá sentido um pouco diferente das incubadoras das
universidades, que essas irão ajudar a abrir empresa,
apoiar?
fazer uma microempresa, para ver se procura alguém que
financie, alguma coisa assim, ou BNDES ou FINEP. Mas
aqui no Inmetro nós não temos aquele reservatório de
estudantes que está fazendo mestrado ou doutorado, até
porque nós temos poucos doutores ainda no Inmetro,
começa pelo número de laboratórios e temos em torno de
190 doutores, sendo 4 doutores em cada laboratório, e é
muito pouco, se formos ver os Institutos de pesquisa lá
fora tem uns 1000 ou 2000 pesquisadores. Então, não se
pode pensar que o Inmetro pode fazer tudo, não é
possível, então na incubadora nós temos uma empresa já
constituída que quer desenvolver um produto e eles vêm
buscar nosso apoio para desenvolvê-lo, e nós incubamos
o projeto, então é uma coisa bem mais objetiva do que
formar uma nova empresa, que é muito complicado
porque todas as incubadoras das universidades não são
organizadas pelas universidades, portanto tem as
fundações e nós aqui não temos uma fundação no
Inmetro. Então, qualquer coisa que a empresa faz aqui ela
tem a sua contabilidade e não ganha apoio, digamos
financeiro, do Inmetro, isso não, e sim existe um contrato
de colaboração. Então, é um pouco diferente do que as
universidades fazem, mas eu acho isso, nós estamos
querendo, digamos, com esse aumento de demanda que
o Inmetro recebeu nos últimos anos, de laboratórios, de
fazer análises e que a gente aumente o número dessas
empresas consideravelmente, né.
Nós não fazemos as escolhas das empresas que serão
incubadas, nós repassamos ao laboratório que irá apoiar,
a Dimci, a Dipro, e os pesquisadores é que decidem, e se
eles não puderem apoiar, então a gente não vai fazer essa
incubação, tem sempre que ter essa duplicidade de
interesse. A gente não vai fazer isso, nós somos mais
intermediários, e eles têm mais conhecimento de como
farão o apoio a essas empresas, têm toda uma estrutura
de convite, de visitas aos laboratórios, para conhecerem
os pesquisadores.
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Seleciona estrategicamente, dentre A escolha é dos coordenadores dos laboratórios, né, não
esse conjunto de gatilhos potenciais pode fazer por baixo, não pode pegar um bolsista e dizer
para inovação, aquelas coisas que olha você vai fazer isso, tem uma estrutura e tem uma
a instituição mobilizará recursos hierarquia e tem uma visão de futuro do Inmetro que tem
para alcançar?
que ser seguida, tem uma ideia e pronto, tem que ter o
crivo das chefias. E temos pessoas que podem avaliar o
mercado, o impacto e depois o acompanhamento, tem
uma análise posterior para ver o que a gente aprendeu,
administração de tudo isso e isso é muito importante, do
que errou para fazer diferente. O desejo é que as
incubadoras façam grandes negócios, e nós temos alguns
exemplos bem-sucedidos nas incubadoras e outros nem
tanto, mas outros têm uma prospecção muito boa, como
em biotecnologia e em fármacos, e a gente tem uma
esperança muito grande, e essa área é muito importante,
principalmente nessa parte de fármacos, porque se pode
ter uma inovação de fármacos, porque se pode ter a
reação dos fármacos, que é diferente, que pode até ser
tóxico. Então, se a gente tem um material de referência,
tem um método de análise, uma padronização, então, isso
ajuda na produção de fármacos e equipamentos mais
baratos para a população, porque tem remédios muito
caros, então, temos que baratear os medicamentos, a
gente está ligado a essas questões sociais e evidente que
a gente também gostaria de apoiar grandes indústrias,
que podiam ser até multinacionais, que empregam muitas
pessoas, cientistas e tudo mais, porque a tendência é que
essas multinacionais que a gente vê no mundo todo, não
têm mais um centro no país de origem e tem empresas
que são tão brasileiras quanto as eminentemente
brasileiras, porque se mudou até a visão sobre empresas
e nesse ponto mudou muito toda a condução das
empresas, do setor automotivo, as indústrias de fora foram
muito inovadoras com álcool e tudo mais, mas as
inovações
foram
desenvolvidas
no
Brasil,
de
biocombustíveis, e não no exterior. Tem um projeto com a
Dimci e Fiat que está indo muito bem. Então, tem essa
expectativa que a gente possa, até na parte de cosméticos
que tem indústrias brasileiras, como a Natura e O
Boticário, essas empresas hoje já tem filiais no exterior, já
estão internacionalizadas, e isso é outra coisa que o
Inmetro, através da sua confiabilidade de medições que
faz e de acordo com as normas internacionais, e que
esses produtos feitos no Brasil são aceitos no mercado
internacional. Então, tem a parte que o Inmetro está
agindo, que é a articulação internacional da Caint, é mais
política, digamos, mas tem as medições e fazem os
laboratórios do Inmetro e tal, mas que, então, tem todo um
sistema do Inmetro, né, que não é só a Dimci, não é só a
Dqual, não é só a Cgcre, o Inmetro como um todo está
buscando dar mais suporte à indústria, e então nós, na
parte técnica, a gente mantém contato com todos os
diretores.
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Então, quando vem uma comissão de fora a gente se
junta com as outras UP de interesse da comissão e vai
direcionar para a UP que deve estar em contato. Agora
tem um grupo chinês que tem interesse em iluminação,
quanto à questão de luminárias, então, vai a Dqual e o
pessoal da Caint, então a gente só toma conhecimento
disso e vê o interesse dos outros e o interesse brasileiro, e
acho que isso faz/é muito importante. Aí você vê as outras
áreas crescendo, como aqueles painéis do Inmetro
mostrando as inovações, inovação hoje tem que incentivar
isso, inovação é entre várias pessoas, tem o particular, o
governo com sua legislação, os players, tem a parte da
indústria e mais o Inmetro com sua parte tecnológica, de
uma rede de comunicação, e se tu vires a possibilidade
tem que fazer, tem que estar ativo nessa parte, então não
é uma pessoa que vem com uma ideia, é todo um
processo. É muito importante ter as interconexões entre
as várias UP e aqui nosso presidente sempre foi muito
categórico em cada palestra que ele transmite isso, da
necessidade, na parte técnica, da confiabilidade das
medições, metrologia não é só uma técnica de medição, é,
também, uma ciência de medição e essa ciência tem que
acompanhar as necessidades, as novas coisas, agora
você vê novas maneiras de querer medir a energia e tem
aquela proposta e todo mundo tá correndo para criar o
sistema de luminárias smarts grids e aqui na área de
telecomunicações nós temos gente dedicada a isso, mas
essa área tem que crescer e tem que tomar parte de
softwares, hardwares, e tudo isso é muito difícil, veja que
temos o computador e temos uma conexão, uma entrada
chamada USB, e qualquer computador na Europa, na
China e em qualquer lugar que você vá você vê tudo igual,
por quê? Porque antes se pensou em como seria e se
definiu um padrão e, então, qualquer cabo e pendrive vai
caber e isso se chama, quando se faz isso, é uma fase
pré-competitiva e todos discutem a quantidade de pinos e
chegaram a um consenso. Então, isso já ajuda, porque se
tu muda um pino ou conector também muda, e isso já e
uma grande ajuda porque qualquer coisa diferente em
conector e em cada coisa nova tu tem esse tipo de coisa,
como essas smarts grids, vai ser uma inovação e vai ter
um mercado muito grande, mas se tem que definir
algumas coisas antes, e o Inmetro vai fazer parte disso e
aí tem que ter conversa com o governo, com fabricantes e
tudo mais, então, quando a gente está estudando uma
nova tecnologia você tem esse tipo de acontecimento e a
gente tem que estar a par de todo o conhecimento. Uma
TV, por exemplo, você não vê uma TV diferente aqui e
uma no Rio Grande do Sul, então, essas coisas têm que
ser definidas, tem que ver como se vai fazer, tem que ver
com a normatização e a sociedade decide o que ela quer
e o governo até o martelo, mas, então, tem que ter um
alinhamento de coisas que implica numa fabrica ou coisa
assim, então o Inmetro tem uma missão bem ampla.
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É, é, por exemplo, na UFRJ realmente foi o pessoal, e aí
tem várias grandes empresas como a GE, Siemens e
outras que fizeram grandes integrações lá, mas como uma
ideia do petróleo, tudo que tem a ver com a prospecção do
petróleo, mas nós não estamos nessa fase, estamos na
fase mais ampla, não vai ser petróleo, vão ser diferentes
áreas
como
a
mecânica,
a
elétrica,
a
de
telecomunicações, ai nós esperamos ter nossos clientes
nessa parte, porque o Inmetro tem a parte política, tem a
parte de dinâmica de fluidos nós temos nossos contatos,
mas eu não posso falar sobre isso.

Não, acontece o seguinte: eu não sei, o pessoal tem uma
O desafio consiste em selecionar a certa aproximação, um certo método de fazer isso, mas
demanda que oferece a melhor ainda não está muito assim, mas a empresa tem que
chance de desenvolver vantagem querer vir, porque não se vai forçar ninguém, isso não é
competitiva para a sociedade?
uma coisa que se pode forçar, inclusive eles têm que
pagar as passagens deles e coisa assim, e nem temos
condições de fazer isso porque não está em nosso
orçamento, mas foi uma resposta positiva, é uma coisa
que a gente tem que, digamos, tomar com muito cuidado,
como nosso parque tecnológico, o que queremos
construir, porque não podemos oferecer mais do que
temos, o parque tecnológico tem que ser construído, tem
que ter suporte tecnológico e por enquanto nós temos a
incubadora, e teve um edital que saiu e tem uma empresa
já em contato de incubar um projeto, vamos ver.

Sim, também.

Tem plano de negócios?
Faz análise de viabilidade?
Tem alinhamento com a estratégia
da instituição?

A inovação pretendida ajudará a
atingir os objetivos estratégicos
estabelecidos (crescimento, ajuda Não sei, porque a seleção é da área de pesquisa, mas
as
empresas
brasileiras
a sempre se procura estar alinhado às diretrizes do Inmetro
e da sociedade.
crescerem)?

A instituição tinha conhecimento
suficiente acerca da inovação ou ao Cada área sabe o que pode fazer.
mesmo uma ideia de como integrar
o
conhecimento
necessário?
Equipamentos? Investimento?
Não sei.
Tem a identificação
potenciais?

dos

riscos
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Quem participa dessa fase de Áreas envolvidas diretamente.
seleção?
(áreas
envolvidas,
usuários-chave, fornecedores)?

Após esses trabalhos de empresa
visitante, de banco de dados com
competências, o processo de
seleção irá mudar? A Ditec irá
ajudar nisso?

Não, não a área continuará selecionando.

Quais procedimentos a instituição Cada UP/laboratório faz o seu.
utiliza para selecionar a(s) ideia(s)
que será(ão) desenvolvida(s)?
Fornecer recursos para opção –
produzir
os
recursos
de O Inmetro faz P&D e algumas coisas a gente tá buscando
conhecimento
necessários
para a transferência de tecnologia.
explorá-la (seja criando-os por meio
de Pesquisa e Desenvolvimento P&D ou adquirindo-os através de
transferência de tecnologia)?

Isso pode residir na simples
questão de comprar na prateleira,
ou explorar resultados de uma Aqui no Inmetro se faz pesquisa aplicada.
pesquisa já concluída – ou pode
exigir uma busca intensa para
encontrar as fontes certas?
Não é só uma questão de mobilizar
o conhecimento aplicado, mas sim
o
conhecimento
periférico
–
normalmente implícito – que é
necessário para fazer a tecnologia
funcionar?

Quais procedimentos, ferramentas, Pesquisas aplicadas.
práticas o Inmetro utiliza para
desenvolver uma inovação?

Como implementar a inovação,
amadurecendo-a desde as simples
ideias, através de vários estágios São as pesquisas.
de desenvolvimento, até o produto
final – como um novo produto ou
serviço para a sociedade ou um
novo processo? ou método dentro
da instituição?
Quais
os
procedimentos, As inovações organizacionais são por meio dos painéis
ferramentas que o Inmetro utiliza Inova & Ação.
para os lançamentos de uma
inovação?
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Como
explicita
conhecimento
experiência)?

(codifica)
tácito

o Alguns registram suas pesquisas.
(a

Tem auditorias?
Investiga causas para falhas e
sucessos (pontos fortes e fracos)?
Utiliza checklists?
Armazena em sistemas (banco de
dados)?
Transforma em patentes?

Só as auditorias internacionais de gestão na Dimci, com
base nas ISO.
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Qual a inovação em produto/ Na parte de biocombustível aconteceu muita coisa, em
processo mais relevante em termos nível internacional, que o Inmetro está fortemente
de vantagem competitiva para a engajado em direcionar um material de referência e está
sociedade brasileira?
trabalhando com o NIST nos EUA. Eu acho que, na parte
fundamental, o Inmetro já deu muito apoio à indústria, eu
mesmo estava na parte ótica, de iluminação e em quatro
anos o trabalhou rendeu, viu, porque todas as luminárias
que está se vendendo têm uma eficiência energética hoje
das luminárias, é muito melhor. E, falando em inovação,
nós inovamos lá também, nós analisamos o protótipo e a
gente vai saber como é e o pessoal foi desenvolvendo
uma luminária melhor e os nossos técnicos são muito
bons lá, em número pequeno, mas eles fizeram um
trabalho muito bom para toda a indústria nacional, foi um
projeto de inovação, quer dizer, ajudar, digamos, no
desenvolvimento de coisas para os sinalizadores de
aeroportos, que era uma indústria nacional que fazia isso
pela primeira vez e, então, isso tudo foi, digamos, testado
em termos de desempenho e foram feitos ajustes
necessários para estar de acordo com essa qualidade. Em
todas as áreas se vai encontrar bons exemplos. Muitas
vezes não foram registrados, e ai a gente também quer
divulgar isso melhor na internet, vai ter um portal de
inovação e essas coisas vão constar de uma maneira que
a gente perde um pouco de tempo escrevendo, mas os
outros fiquem alertas do que o Inmetro já faz isso de apoio
à inovação, e ver a gente com outros olhos, porque o
Inmetro está conhecido por todo Brasil pelo selo Procel,
quando você vai comprar uma geladeira todo mundo quer
A. Então, isso já foi para a indústria um incentivo também,
porque elas ganharam prêmios, todo mundo quer ficar no
A e, então, se melhoram os produtos e isso é muito bom,
dá um incentivo de ficar mais eficiente energeticamente e
isso vai acontecer com material de construção, que vai ser
classificado e vão surgir novos materiais e incentivar essa
indústria a melhorar. Se antigamente se fizesse alguma
coisa de madeira, por exemplo, depois de cinco anos dava
cupim e hoje já tem um material muito mais resistente, e
cupim não rói mais, então tem muita coisa que vai
acontecer, aí precisa sempre um processo metrológico e o
Inmetro vai dar apoio a isso, ajuda no processo da
inovação, para ser inovação tu tem que fazer uma coisa
nova e dar resultado, de tudo que é aceito pelo mercado e
tudo o mais, isso então é inovação, um produto só vende
se é melhor. Tem coisas que são só invenções, porque o
mercado não aceita mais. O pessoal aqui sabe o que é
inovação? Eu não posso dizer que todos sabem e o que
sabem, do motorista até a faxineira, é muito complicado,
como se vai medir inovação e avaliar, índice de inovação,
mas não é minha área, não, minha área é fazer as coisas
acontecerem.
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O que a Ditec tem/projeta para o Olha, nós temos que ir atrás de várias coisas que estão
futuro?
acontecendo e tenho umas pastinhas aqui na mesa que
são, digamos, as áreas diferentes que estou atrás deles,
são formas que a gente faz contato e estamos estudando
fazer algumas parcerias, temos no Inmetro para apoiar e
são coisas assim que a gente faz contato e está
trabalhando oportunidade para fazer parceira, então tenho
muita coisa pra frente.

123

Entrevistado: Rodnei Fagundes Dias – Gestão dos Processos de Inovação

QUESTÕES

PROSPEÇÃO

Fale um pouco sobre as Meu nome é Rodnei, eu sou economista, com mestrado também em
atividades de seu setor e com economia, eu não sei se você já teve oportunidade de conversar com
o que seu setor trabalha.
outras pessoas aqui da Ditec, mas a Ditec está numa fase de
reestruturação organizacional, hoje eu sou responsável pela divisão
de informação tecnológica, que, na verdade, até tá saindo da Ditec.
Mas essa área que vai permanecer na Ditec vai ser a área de divisão
de estudos estratégicos, então a gente pode falar um pouco dessa
área, que apesar de não estar no organograma formalmente, é a
área que, na prática, tem trabalhado aqui. A divisão de estudos
estratégicos tem basicamente dois processos operacionais, o
primeiro é promover o estudo de avaliação de impacto e o outro
promover o estudo de monitoramento de cenários tecnológicos.
Ambas as áreas têm como objetivo, fornecer elementos, subsídios
para tomada de decisão, tanto da própria Ditec quanto fora dela.
Então, nós já fizemos estudos para outras diretorias e em parcerias
com outras diretorias, também para tentar apoiar a decisão e também
estudos internos. Então, basicamente, a gente pode falar de uma
forma simplificada o nosso papel aqui é promover estudos
econômicos, sociais e cenários, para subsidiar a tomada de decisão
interna e externa ao Inmetro; interna e externa na Ditec, melhor
dizendo.
No que tange à gestão dos Bom, acho que, primeiro, que o tema inovação é um tema bastante
processos de inovação, como difundido e apoiado por uma série de atores dentro do governo e fora
é no Inmetro? Como você do governo, e acho que o Inmetro não se comporta de forma
acredita que surgem essas diferente. Acho que nesse sentido há um incentivo até, que dá uma
ideias
no
Inmetro?
A impressão até exagerada em alguns momentos de evidenciar as
instituição
incentiva
a ações que podem ficar caracterizadas como inovação. Então, assim,
inovação?
existe um incentivo da Alta Administração do Inmetro para que as
áreas possam promover inovação. Então, esse painel que aconteceu
ano passado, o Inova & Ação, foi um exemplo disso, justamente uma
diretriz da Alta Administração para todas as áreas do Inmetro
apontarem o que que elas promoveram naquele período, que
geraram inovação de processo, de produto, organizacional, tudo que
pudesse ser evidenciado. Então, nesse sentido, existe sim algum tipo
de apoio da Alta Administração. Acho que até internamente está até
meio estabelecido, talvez o que falta eu não sei se a gente vai falar
especificamente disso, mas já adiantando, é tentar fazer com que o
Inmetro possa promover essa inovação fora do Inmetro: na indústria,
na empresa, vamos dizer que seja um papel que a meu ver deixa um
pouco a desejar, entendeu? Às vezes a gente que se preocupa muito
com as questões internas, a pesquisa básica interna, mas esquece
um pouco de pensar qual é a aplicação dessa pesquisa para a
indústria, para as empresas, de como é que isso poderia promover
um processo inovativo nas empresas.
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De onde/como surgem essas Eu acho que as pessoas, em geral, elas observam muito boas
ideias de inovações internas? práticas de outras organizações, de outras unidades dentro do
E nas incubadoras? Mercado próprio Inmetro, acho que talvez deva ser isso o principal vetor de
ou tecnologia?
inspiração da inovação interna, então, hoje isso até é um processo
bem estruturado (Falando em relação às ações de benchmarking),
mas acho que antes disso um pouco, eu vou pegar o exemplo aqui
que eu me lembro, da Profe, quer dizer eles apresentaram no Inova &
Ação, que foi uma prática observada no Tribunal de Justiça do estado
de São Paulo, que foi adaptada para o Inmetro, para tentar agilizar e
maximizar o processo de recebimento de títulos, de cobrança, ou
seja, isso é só um exemplo que mostra que na verdade, acho que as
pessoas internamente também estão atentas ao que acontece fora,
as boas práticas acontecem fora, na sua área de atuação, setor de
compras, setor de administração, setor de jurídico, e em todas as
outras áreas do Inmetro, acho que estão pensando um pouco nisso,
então, claro, com a estruturação do processo de benchmarking, isso
virou uma política, mesmo, um processo institucional você consegue
hoje, cada área pode se submeter propostas e tal, mas acho até que
antes dessa institucionalização já havia dentro do Inmetro essa
questão de olhar para fora, o que tá sendo feito, no âmbito aqui da
pesquisa básica, eu olho que tem muitos pares do Inmetro, curso de
metrologia em países mais desenvolvidos, como Alemanha, Estados
Unidos, pra ver o que que tá sendo desenvolvido lá de pesquisa, de
novos produtos, novos materiais de referência, para tentar seguir
como base,
internalizar
no caso do Inmetro, eu acho que
basicamente essa é a principal estratégia hoje de promoção de
inovação, de mapeamento da inovação, é olhar para fora, o que tá
sendo feito fora, o que a gente pode internalizar, adotar e que pode
melhorar essa forma de trabalho, é isso. (Pausa) Nas incubadoras
vem dos donos das empresas.
Quais os procedimentos que o Uma é o próprio benchmarking, hoje que tá estruturado, mas acho
Inmetro utiliza, hoje, para que não se limita a isso, (pausa) existem muitas, deixa eu pensar
fazer a prospecção dessas num caso mais próximo da Ditec mesmo, e até mesmo das áreas de
suas ideias de inovação? pesquisa Dipro e Dimci, há uma interação muito grande dos
Quais
as
técnicas
e pesquisadores com pesquisadores de outras áreas por meio de
ferramentas para a inovação? cooperação, um trabalho em conjunto, e isso, sem dúvida, tem sido
um vetor importante para
identificar oportunidade de inovação,
parcerias com universidades, a vinda de técnicos da universidade,
doutores, as pessoas que trazem projetos específicos, sem dúvida,
também, tem proporcionado esse olhar mais para a inovação,
basicamente é isso, agora talvez em algum sentido, talvez até
mesmo a participação do Inmetro em
fóruns regionais,
internacionais, onde pode trocar algumas experiências. Congressos,
acho que também é utilizado como uma via de captação de inovação,
tô pensando aqui em outra área, área de planejamento, por exemplo,
alguns
processos, alguns estudos foram iniciados a partir da
participação de técnicos em eventos, congressos, seminários, então
é um outro mecanismo importante.

SELEÇÃO
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Como o Inmetro faz a seleção Bom, minimamente cada área deveria, ao menos, estar tomando as
das ideias de inovação? Cada suas decisões baseadas no mapa estratégico, nos objetivos
área escolhe a inovação? estratégicos da instituição. Em outro sentido, e apoiando também,
Como é feita essa seleção uma diretriz governamental, uma nova política, como o caso da
hoje? Existe um processo política têxtil industrial, seria um vetor justamente para balizar as
estruturado ou não? Cada ações nas áreas, mas falando sobre o ponto de vista prático, acho
área escolhe a depender de que algumas áreas seguem esse processo, outras acho que não, tem
seus objetivos estratégicos? um processo mais autônomo, que muitas vezes não tá integrado, de
uma forma estruturada, sejam as diretrizes estratégicas do Inmetro,
sejam as diretrizes estratégicas de Ministério, de política, então acho
que dá para dizer que é um mix, talvez uma parte das áreas do
Inmetro tão preocupadas com essa questão mais institucional, mais
estruturada, digamos assim, e uma outra parte talvez haja de uma
forma mais autônoma, menos estruturada, e não se preocupa tanto
com as diretrizes, entendeu?
O
desafio
consiste
em
selecionar a demanda que Sim, sem dúvida.
oferece a melhor chance de
desenvolver
vantagem
competitiva para a sociedade?

As áreas de pesquisa, por É, por exemplo, no caso da área de laboratórios, eu acho que falta
exemplo,
a
Dimci,
os um pouco de uma diretriz mais estruturada, até, ou seja, talvez se
pesquisadores, como fazem fosse seguir, seja mapa estratégico, seja a diretriz da política
essa seleção, hoje, nos industrial, que elege setores chaves da economia que possam ser,
laboratórios?
que devem ser apoiadas pelo governo e tal, acho que muitas vezes
acontece em laboratório, é a interação de pessoal, quer dizer,
técnicos conhecem pesquisador, tem um interesse pessoal numa
linha de pesquisa e acaba submetendo um projeto e acaba sendo
aprovado, e isso fica internalizado no âmbito do Inmetro. Muitas
vezes isso pode gerar resultados positivos, mas muitas vezes gera
um pouco até de desperdício de tempo, de alocação de recursos, que
de repente deveria estar sendo pensado numa estratégia mais
estrutural mesmo, mais voltada numa diretriz estabelecida. Acho que
as áreas de pesquisa isso pode ser mais crítico, com relação a esse
descolamento.

Quem participa dessa fase de
seleção?

Cada área.
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A Ditec, nesse processo de A Ditec talvez não tenha esse poder de influir nas áreas, para definir
reestruturação interna, pensa quais são as diretrizes que devem ser adotadas, no entanto o que a
em estabelecer as diretrizes gente tem imaginado como a nossa ação é ser uma ponte entre área
mínimas ou básicas para essa de pesquisa do Inmetro e indústria, obedecendo, aí sim, uma diretriz
seleção?
de política, ou seja, se a política industrial elege o setor de eletrônica
como setor chave dessa natureza, nós vamos atrás de indústrias
dessa área, e tentar verificar onde o Inmetro pode promover algum
tipo de cooperação, de parceria, para promoção de inovação nessa
indústria. Essa é nossa visão, uma vez o processo estruturado deve
funcionar assim, já que de novo, como não tá no nosso âmbito tentar
influir nas áreas, a diretriz, olha você precisa alocar os seus recursos
nessa linha de pesquisa. A gente deve tentar, uma vez que existem
várias linhas de pesquisa no Inmetro, isso é um fato, é tentar ver
quais são as diretrizes políticas institucionais do próprio Inmetro, que
fazem com que os setores eleitos nessas diretrizes, e aí sim, tentar
aproximar esses setores dessas linhas de pesquisa, e aí promover a
inovação desses setores, é um pouco o que a gente tem pensado.
(Pausa).
IMPLEMENTAÇÃO
O Inmetro adota algumas Na verdade, existe uma política interna de proteção intelectual e
práticas para desenvolver a transferência de tecnologia, da qual a Ditec é a responsável, que na
inovação, seja internamente, verdade estabelece os mecanismos, as diretrizes, não só na própria
seja esse apoio à inovação Ditec, mas para todo o Inmetro em relação à proteção da propriedade
das empresas, existem boas intelectual que basicamente é um dos insumos importantes para a
práticas que são utilizadas promoção de inovação, esse conhecimento protegido, ele garante
pelo Inmetro para fazer esse justamente uma futura transferência, e, além disso, nós também
processo?
trabalhamos com essa questão da gestão dessa transferência da
tecnologia, isso no âmbito interno.
Quais
procedimentos,
ferramentas,
práticas
o
Inmetro
utiliza
para
desenvolver uma inovação?

Como
implementar
a
inovação,
amadurecendo-a
desde as simples ideias,
através de vários estágios de
desenvolvimento,
até
o
produto final – como um novo
produto ou serviço para a
sociedade
ou
um
novo
processo? Ou método dentro
da instituição?

Como adquire
necessários:
(dinheiro,
equipamentos)

os

É feito em cada área.

recursos Vem de fomento.
pessoas,

Envolvimento
antecipadamente de todos os
interessados?
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De onde vocês tiraram as A Ditec promoveu, há alguns meses, um estudo junto a outros
boas práticas que o Inmetro núcleos de inovação tecnológicos de universidade. Nós fomos à
utiliza para desenvolver as universidade para tentar identificar quais eram as boas práticas
inovações? É feita a proteção desse núcleo, como é que se estruturavam, como era o
intelectual?
relacionamento entre as áreas de pesquisa e empresas, isso balizou
muito a formação de estruturação do próprio núcleo da Ditec, foi
criado, mas depois ele foi, não foi um processo de benchmarking,
mas foi um processo estruturado de conhecer como é que funciona a
realidade de outros níveis, principalmente aqui no âmbito do estado
do Rio. Paralelamente, recentemente a gente tem feito, acabou de
fazer agora, um estudo de benchmarking, esse foi de benchmarking
mesmo, para identificação de demandas de empresas para se
instalar no parque tecnológico do Inmetro, então visitamos vários
parques tecnológicos, verificamos como é que esses parques
definem os critérios para receber ou não a empresa. Acredito que
provavelmente o resultado desse estudo vai refletir um pouco nas
estratégias de selecionar empresas para o nosso parque. Então, a
gente observa, boas práticas, pra isso, sendo mais específico, na
questão da política, na hora de elaborar a política, basicamente, foi o
arcabouço jurídico que já existia. Então, a lei da inovação, a lei do
bem, que já dá um elemento importante para a questão da
propriedade intelectual, ou seja, a tecnologia, basicamente foi onde a
Ditec se baseou para elaborar a política do Inmetro, claro que foi
legitimado, referendado em outra, como afeta em outras áreas, as
outras áreas puderam contribuir, dada a sua contribuição, e foi
promulgado, mesmo, portaria pela presidência e tal, mas acho que
basicamente é isso. De novo, nesse caso olhar o arcabouço jurídico
que existe no país, acho que é a chave que nos proporciona realizar
a gestão da inovação, é ele que dá os indícios, os mecanismos, o
que a gente pode e que a gente não pode fazer. E a outra questão
importante é observar as boas práticas entre nossos parques, núcleo
de inovação tecnológico, parque tecnológico. Incubadora não sei
dizer se a gente fez um trabalho semelhante, temos algumas
diferenças em relação à incubadora, universidades e tal, mas, nessas
duas linhas, certamente a gente fez esse tipo de trabalho. (Pausa).
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Quais
são
hoje
os (Pausa). Bom, existem algumas modalidades, na verdade, por
procedimentos
ou
as exemplo, se nós desenvolvermos um trabalho conjunto em parceria
ferramentas que o Inmetro com as incubadoras, por exemplo, o resultado do trabalho é
utiliza
para
fazer
o automaticamente absorvido pela empresa, pela indústria, que teve
lançamento das inovações? nesse período trabalhando conosco. Paralelamente, existem outras
Sejam elas internamente, ou ações, a gente faz um acordo de cooperação entre uma empresa e o
sejam elas de apoio à Inmetro. O resultado disso, em geral, pode ser transferido, o Inmetro
indústria.
pode transferir aquilo para a empresa, o resultado dessa pesquisa,
para a empresa, por meio de acordo de transferência de tecnologia,
basicamente isso. E quando o Inmetro desenvolve autonomamente
uma tecnologia, se seus próprios técnicos fizeram uma inovação e
tal, nós ainda não conseguimos transferir, nós estamos num
processo em curso de provavelmente lançar um edital, para tentar
observar quem são os interessados em relação àquela tecnologia e
aí transferir para a sociedade. Mas sempre antes de se fazer essa
decisão existe um comitê que se reúne. Aí não envolve só a Ditec,
envolve as áreas de pesquisa, a própria Dimel, a Cgcre, a Dqual, que
é chamado de comitê de gestão de propriedade intelectual, que eles
tomam a decisão sobre o que fazer com o conhecimento protegido.
Como vai ser transferido, se vai ser transferido exclusivamente para
uma empresa, se vai ser transferido sem exclusividade, se vai ter
ônus a transferência, se a gente vai cobrar por essa transferência ou
não. Então, ele dá diretrizes dizendo como é que tem que ser essa
transferência, e aí a Ditec promove a transferência. Então, edital é
uma coisa que provavelmente a gente vai usar, tá usando para esse
caso específico, mas vai usar para outros, com certeza, porque a
ideia de dar publicidade e não ferir nenhum princípio legal e tal. E nos
casos de tecnologia desenvolvido em conjunto, provavelmente são
acordos que já preveem nos acordos a transferência de tecnologia
por parte do Inmetro para essa empresa, ou até mesmo no caso de
venda para terceiros, o acordo já prevê como é que funciona, a
questão da remuneração, que não é remuneração, mas que está
previsto em casos particulares, que varia de casos a casos.
Internamente, como a gente vai fazer para divulgar? Hoje uma ação
que foi estruturada, que foi feita, foi esse programa Inova & Ação,
teve alguns ciclos de apresentações mostrando o que as áreas
fizeram internamente, de inovação.
Teve um grupo de trabalho do Eu vou falar um pouco disso. Nesse sentido, há um encaminhamento
Inmetro para mapear as de uma possível construção de um portal, de um site que possa
inovações internas?
agregar todas as informações de inovação interna, para a sociedade,
ou seja, para a sociedade poder acessar e saber o que que o Inmetro
fez de inovação no âmbito interno, então, como eu estava falando, há
uma melhoria organizacional, vai ta lá nesse site, há uma substituição
de máquinas por máquinas mais modernas, também estaria lá neste
site, uma mudança na marca do Inmetro, como surgiu recentemente,
também estaria no site. Então, é um projeto que ainda está
caminhando, ainda não existe este site ainda, mas tudo leva a crer
que a partir desta equipe que você mencionou agora, que vai se
transformar num projeto de site mesmo, na verdade, vai externalizar
para a sociedade o que que é feito internamente de inovação nas
diversas áreas dentro do Inmetro.

129

Essa questão do que foi Não. Assim, baseado no manual de Oslo, todas as apresentações, os
apresentado no ciclo de resultados delas, podem ser enquadrados como inovaç ão, não há
palestras de inovação, isso muito discussão nesse sentido. Só que a Ditec, em particular, ela
passou por algum crivo da está preocupada com a inovação tecnológica, então, claro, existe a
Ditec? Isso é inovação? Não é inovação de processo, inovação na marca, melhoria, inovação
inovação?
organizacional, só que a Ditec, nós temos o cuidado de tentar, pelo
menos trabalhar mais diretamente com tecnologia que, de fato,
possam ser caracterizados como inovação. Novos produtos gerados
a partir de um desenvolvimento tecnológico, você tem como exemplo
o PH, ele é bastante ilustrativo. O Inmetro tem um perfil de que tem
que produzir, tem que elaborar e produzir material de referência. Um
desses processos de elaboração foi o de PH, desenvolver uma célula
que é um produto novo que não existia, e é melhor do que um
produto que já existia. O próprio Inmetro utilizava e passou a utilizar
essa célula com resultados bem melhores do que os observados com
as células que existiam no mercado. Então, esse resultado desse
produto, dessa tecnologia, é que talvez seja o nosso interesse
principal na Ditec. O que não quer dizer que não possa acontecer
inovação no âmbito do Inmetro, nas diversas áreas, como a gente
falou, mas nós aqui estamos preocupados muito com essa questão
voltada à inovação tecnológica mesmo, que tipo de técnica que pode
ser desenvolvida, que é uma novidade, e que pode gerar um produto
novo, comercializável na melhoria de um produto novo, para o próprio
mercado. Nesse sentido, essa é a nossa preocupação. Aquelas
atividades não passaram pela nossa, pelo nosso crivo, pela nossa
coordenação, talvez por envolverem inovações das mais diversas
esferas, como a gente estava falando aqui, situação jurídica, a Profe
fez uma alteração no âmbito jurídico, interessante, já existia, na
verdade ela adotou uma questão que já existia. Mas é importante?
Sem dúvida que é. Para a Ditec talvez, a gente tá mais focado na
questão de inovação tecnológica.
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Para você citar assim, uma Essa que citei antes foi um desenvolvimento interno, autônomo, o
inovação do Inmetro que deu próprio Inmetro desenvolveu uma tecnologia nova. Mas existem
certo, um que de sucesso, outros exemplos, dentro também que podem até classificar como
você citaria essa?
resultados de uma inovação. Por exemplo, na medida em que a
empresa passa por um processo de incubação aqui, o
desenvolvimento é conjunto, conta com a colaboração dos técnicos
da empresa e conta com a colaboração dos técnicos do Inmetro. Nós
temos uma empresa, por exemplo, no Ipem São Paulo que é a Visual
Mass que desenvolveu uma célula de fusão de ponto triplo da água,
que ela usa no seu processo de produção, mas que o Inmetro
também passou a utilizar, colocou essas células no BIPM, e deu um
status importante para o Inmetro, tinha condições de promover essa
tipo de tecnologia de células também, ou seja é um processo que
atende até dentro do próprio Inmetro, mas que pode atender as duas
frentes, então eu considero essa também como um êxito de
inovação, nesse caso. E tem outras situações que talvez não tenham
gerado uma inovação, seja por questões, como eu diria assim,
condicionantes técnicas, ou jurídicas. Por exemplo, um outro projeto
que teve incubado conosco aqui foi o projeto de desenvolver uma
bancada de medição de gás móvel, que era sempre, era feita fixa,
então você tinha que tirar o medidor de gás da casa do cliente, o
técnico tinha que fazer isso, levar lá para a sede da Ceg, fazer as
medições e tal. A Ceg teve conosco um tempo para desenvolver uma
bancada móvel. Resultado, desenvolveu? Desenvolveu, só que o
intervalo para a medição dessa bancada ele não tá dentro da faixa
prevista no regulamento, então, ele acabou, apesar de ser um
produto interessante e tal, ele ainda não é utilizado por uma questão
regulamentar, na verdade, teria que mudar o regulamento para que
isso pudesse ser colocado em campo, mas teve êxito, a gente teve
até na Ceg, conhecendo a bancada. Ela existe, tá lá montada, ela,
você coloca ela dentro de um carro, vai até á casa do cliente, então
uma coisa que você fazia em dois dias, ela faz em 30 minutos,
fazendo a verificação, dando o laudo, parecer, sobre a medição, se
está correta ou não. Então, assim, esse é o tipo de resultado positivo,
e gerou êxito nesse processo de inovação, tanto interno quanto
externo.
Esse do PH da célula foi feito Foi feito pelo Label, é Eletroquímica da Dquim, da Divisão de
por
que
laboratório
do Metrologia Química. (Pausa).
Inmetro?
APRENDIZAGEM
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Quais são as práticas que o Em alguns casos, vou mostrar a você a luz de PH e outras, elas,
Inmetro utiliza para tentar fontes de ultrassom, o mundo alternativo é você ter uma coisa
capturar o conhecimento que inédita, registrar a patente. Que existe a patente. Num registro de
ele
adquiriu
durante
o patente você descreve a tecnologia, sua função, onde ela é aplicada,
processo de inovação, ou já então, gera uma memória, da forma do processo, como fazer aquele
foi a inovação a incubadora processo. (Pausa). Deixa eu pensar um pouco agora. No caso do
ou as empresas hoje? O que desenvolvimento em conjunto entre o Inmetro e empresa, como, por
o Inmetro tem feito para exemplo, na incubadora, nós temos alguns relatórios que são
capturar esse conhecimento, realizados lá pelos técnicos da própria incubadora, mensurar/coletar
para
não
perder
esse alguns indicadores, por exemplo, como é que é a satisfação, com
conhecimento?
vários processos da incubadora, de seleção, pré-seleção, pósincubação, como é o resultado do produto, o resultado da incubação
gerou um motivo de impacto, então, tem uma pergunta dentro desse
processo de indicador que diz o seguinte: Quanto você (pausa)
gastaria para desenvolver esse mesmo produto de tecnologia, se
você não tivesse incubado no Inmetro, e quanto você gastou no
Inmetro? É uma forma de você comparar o ganho que a empresa
teve em fazer o produto no Inmetro. Agora, o processo, iniciar o
processo, a memória do processo, eu confesso a você que exceto
nessa questão de patente mesmo que fica registrado, eu não sei.
Talvez a incubadora tenha mais, mais específica de como eles fazem
este registro. Daqui eu não sei dizer a você como é que eles
estruturam isso. Acredito que tenha alguns relatórios, mas eu não sei
como é que funciona, se eles inscrevem a tecnologia, enfim, eu sei
que o que eu posso te adiantar, é que antes de incubar a empresa
interessada submete um projeto, o que que ela pensa em fazer e tal.
Eu não sei se esse projeto depois é atualizado, uma vez ela tendo
ingressado na incubadora. Aí é uma coisa para se investigar. Mas o
projeto, nós temos isso arquivado aí. Toda empresa que passou pela
incubadora do Inmetro, submeteu uma proposta, sobre o que que ela
iria fazer, quanto tempo e tal.
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E os resultados finais, por Por exemplo, os resultados finais, a gente tá fazendo até um estudo
exemplo?
sobre isso agora, esse ano a incubadora faz 10 anos de fundação.
Nós estamos conversando com as empresas que finalizaram o
processo de incubação para tentar dimensionar, justamente, quais
foram esses resultados, sei lá, olhando um pouco atrás, assim, a
empresa que saiu daqui há 2, 3, 5 anos, aquele produto que ela
Tem auditorias?
desenvolveu, ela continua comercializando? Como é que ele
Investiga causas para falhas e representa o faturamento daquela empresa? É importante? Gerou
sucessos (pontos fortes e mais postos de trabalho a partir do desenvolvimento daquele produto,
ou não? Reduziu? Então, ou seja, tentar, isso é a ideia desse estudo.
fracos)?
Primeiro, é apresentar os resultados das empresas que já foram
Utiliza check lists?
incubadas, mas depois é criar alguns indicadores que vão poder ser
Armazena
em
sistemas acompanhados mais diretamente pela própria incubadora, sem
necessidade de fazer estudos específicos. Então, ou seja, saiu,
(banco de dados)?
entrou empresa, ela tem essas questões dos projetos, tem essa
Transforma em patentes?
expectativa de investimentos que ela teria que fazer interno e
externo. Então, você monitora isso, 2, 3 anos depois, já há uma
perspectiva dentro da incubadora de tornar isso como compulsório,
ou seja, um dos requisitos para você aceitar a incubação é você
daqui a 2, 3 anos fornecer informações do Inmetro a respeito dos
resultados dos projetos e produtos incubados, que seja uma forma,
justamente, de evidenciar como é que se deu essa incubação, qual
foi o êxito dessa incubação, e, claro, deixar registrado isso um pouco,
para prestar contas, porque usa recursos, também de água, luz,
telefone, internet, então, é importante também essa prestação. Mas,
basicamente, acho que são as duas frentes que talvez registrem o
processo de inovação, seja essa. O próprio NIT, através das
patentes, quando faz a redação das patentes, uma tecnologia interna,
e a incubadora tem que ver se existe algum relatório que descreva o
produto que foi gerado naquela incubação, o resultado daquela
incubação.
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Aqui internamente existem Olha, se fosse valer a minha opinião, ficava a cargo de cada diretoria,
algumas inovações internas de novo, o nosso foco é inovação tecnológica, talvez a gente
de gestão, organizacionais? A pudesse se preocupar nas áreas de pesquisa, onde pudesse gerar
Ditec pensa em estruturar inovação tecnológica. Hoje, basicamente, a Dimci e a Dipro,
alguma coisa para capturar praticamente, basicamente. As demais áreas, outro tipo de inovação,
esse conhecimento, ou isso cada um cuidava da sua própria, do próprio registro disso, ou ainda
você acha que vai ficar a até mesmo a área de comunicação do Inmetro poderia agregar isso
cargo de cada diretoria?
até para servir de divulgação. Mas parece que há um movimento de
que possa ser centralizado na Ditec, e aí é uma, se for uma
orientação institucional, a gente vai ter que fazer e tal, ainda que
entendeu? Na minha opinião pessoal, eu discordo, eu acho que não
deveria ser nossa atribuição. De novo, o nosso papel é a inovação
tecnológica, não abrangendo inovação organizacional, inovação de
processos, isso deveria, isso é importante? É importante. Mas não é
nosso foco. Então, deveria ser controlado por uma outra área, talvez,
como eu disse, talvez a área de comunicação pudesse até utilizar
isso de uma forma positiva, para divulgar a imagem do Inmetro para
a sociedade e tal, mas acho que não é o papel da Ditec, a gente tem
que se preocupar muito em, tentar, facilitar e promover inovação
internamente, quando possível, nos processos, inovação tecnológica,
interna quando possível, respeitando a vocação do próprio Inmetro
de garantir a rastreabilidade, todo o trabalho que é feito nos
laboratórios, e eu acho que essa é a parte principal que cabe à Ditec,
é que a fonte entre conhecimento do Inmetro e necessidade da
indústria, casar as duas contas. Nós sermos essa ponte, sabermos o
que que a indústria quer, o que que nós temos condição de oferecer
para essa indústria e promover a divisão desse casamento. Seja de
acordo, seja de projetos incubados na nossa incubadora, seja vindo
de uma empresa do parque tecnológico, que em breve já vai estar
funcionando, então, essa, na minha visão, seria um papel mais, um
papel da Ditec, nesse caso.
Está
sendo
feito
algum Nós temos um mapeamento do Nit, não sei se os relatórios estão
trabalho para mapear essas com você, que o banco tecnológico do Inmetro, onde todo o
competências do Inmetro? pesquisador, que tem uma pesquisa???, registra no banco
Como o Inmetro pode ajudar a tecnológico, que linha de pesquisa é essa que está sendo feita e tal.
indústria
nacional
nesses Isso seria uma primeira fonte de informação para tentar identificar
aspectos, tem técnicos e essa competência. Paralelo a isso, nós solicitamos??? A gente fez
pesquisadores
com
esse uma série de medidas, de proposições, na verdade, para tentar,
perfil, com essa experiência, justamente, mapear de uma forma mais estruturada essas
com esse conhecimento?
competências. Que às vezes tem uma linha de pesquisa que o
pesquisador está desenvolvendo, mas não quer dizer que ele, para
isso, seja competente para fazer aquela linha. Então a ideia de
mapear seria outras linhas de potenciais, se tivesse int eresse você
teria competência em desenvolver. Há mas não desenvolve, seja por
uma série de motivos, seja porque não tem talento, ou não tem
altura, ou não tem gente suficiente. Então, essas são questões
estruturais, digamos assim, mas que ele teria condições de
desenvolver se isso tivesse à mão dele. Então, uma das questões
que nós estamos pensando em fazer é, justamente, isso, é mapear
de uma forma mais aberta, digamos assim, não só as pesquisas em
curso, mas com uma potencialidade de pesquisa. Isso sem dúvida
que é um insumo fundamental, que nós vamos procurar a indústria.
Ohh, eu tenho um problema relacionado a gravador, aí eu tenho que
saber, que time dentro do Inmetro, se tem alguma área que possa já
trabalhar com isso. Ohh tem uma área aqui de telecomunicações que
vai utilizar esse trabalho aqui com o pessoal, de repente, aí na hora
de você, deve promover essa inter-relação. Acho que a gente tem
que fazer isso rapidamente, a gente vai fazer isso ainda esse ano.
(Pausa).
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FINALIZAÇÃO

Você tem alguma coisa, É, acho que a peça mais relevante, talvez, é o Inmetro perceber em
algum aspecto que você constituição o papel que ele pode ter junto à sociedade que
considere relevante que não principalmente junto a indústria. O Inmetro, talvez, se promover a
tenha comentado sobre a inovação de forma autônoma, isolada é bom, claro, melhora seus
questão
da
gestão
do processos. Mas acho que mais do que isso é você tentar trabalhar
processo de inovação no com o objetivo de melhorar a competitividade da indústria, melhorar a
Inmetro?
condição de produção da indústria. Esse é o nosso papel primordial.
A gente tem feito avanço nessa área de inovação interna e tal, mas
acho que em relação a cumprir esse papel de até se aproximar da
indústria, atender uma demanda específica da indústria, a gente
precisa trabalhar um pouco ainda nesse sentido. Acho que talvez
seria interessante que se gente pudesse ter essa dimensão, seja
para produzir as pesquisas que são feitas no âmbito do Inmetro. Isso
está começando a mudar um pouco, mas ainda está muito incipiente.
Então, por exemplo, hahh existe uma diretriz para produzir
determinado material de referência. Esse material de referência vai
atender a quem? Qual é a demanda desse material de referência?
Quem vai comprar? Tem concorrente? Então, falta um pouco dessa
conversa, desse diálogo maior, entre o Inmetro e indústria,
principalmente. Não digo nem sociedade e tudo, mas indústria. Se
nós temos a intenção de promover a competitividade da indústria, a
gente tem promovido de alguma forma com os regulamentos, com os
programas de avaliação da conformidade, mas acho que a gente tem
condição de promover mais. A gente tem uma linha, uma grande
estrutura de pesquisa, um número grande de técnicos qualificados,
enorme nos laboratórios, e acho que poderiam contribuir de forma
importante para o desenvolvimento nacional. Então, acho que a
gente precisa ter essa diretriz um pouco mais clara. E de novo, talvez
reduzir um pouco, reduzir não, talvez não super dimensionar essa
questão da inovação, que é importante, interna em outros processos,
mas tentar voltar os esforços, talvez, digamos assim, para este tipo
de trabalho. É um desafio, que nem sempre estamos numa situação
muito simples, não é uma visão consensual, é o que eu estou te
dizendo, a própria Presidência do Inmetro acha que não é preciso
estabelecer aspectos internos de inovação. Independente do tipo de
inovação que tem que ter. Então, é um desafio, sem dúvida, mas
acho que aqui na Ditec, pelo nosso papel, pela vocação da Ditec de
inovação tecnológica, a gente tem que ser o vetor de aproximação
entre indústria e Inmetro. Vamos ver se a gente consegue na prática
fazer isso, daqui sei lá a alguns meses a gente possa ter uma
perspectiva um pouco mais otimista, a gente conseguiu a partir de
um convênio com uma indústria, resolveu um determinado problema
que ela tinha, que era uma barreira para ela vender para o exterior,
por exemplo. Ela não conseguia melhorar o seu produto, o Inmetro
colaborou naquele sentido, melhorou o produto, e hoje ela vende
para o país A, B, C. Às vezes a barreira técnica é de qualidade de
Produto. Às vezes, por exemplo, sei lá o material, o material faz teste
de resistência e está sempre sendo reprovado, então a gente precisa
melhorar o material ou, então, modificar o material. Nós temos um
laboratório congregacional aqui na área de materiais, divisão de
materiais, porque não tentar promover esse tipo de apoio para a
indústria nacional, para que ela possa se tornar “player”, global.
Então, ou seja, eu não vendo para a Europa porque a qualidade é
ruim, eu faço um teste e sou reprovado. O que que eu posso fazer
aqui para melhorar esse material?
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Vamos ver, o laboratório está precisando de uma série de materiais
novos, de repente, um desses materiais novos que está sendo
pesquisado pode ser adaptado ao processo produtivo daquela
indústria. E aí, abrir um mercado para ela no exterior e tal, então,
acho que tem que ter essa visão de futuro, digamos assim. Tem que
ter, de fato, essa ponte, esse canal que possa ouvir a indústria, no
sentido de demanda técnica. Que a indústria tem uma série de
demanda, ela vai dizer assim, hah eu preciso de que haja uma
redução de impostos, preciso que haja uma redução da burocracia.
Mas esse não é o nosso papel, o que que a gente pode fazer quanto
Inmetro, é a solução técnica. Então, que solução técnica nós temos
na área de metrologia, que a gente pode colaborar com a indústria?
Seja ela qual for, talvez no primeiro momento, mais a indústria de
instrumento de medição, que é relacionamento indireto. Então acho
que essa é a visão de futuro um pouco da Ditec, tentar ter esse,
fortalecer esses vínculos de Inmetro e indústria, e para daqui a algum
tempo poder dizer, não, hoje a gente promove as inovações internas,
os processos, mas somos os vetores que facilitaram a solução de
problemas, a geração de inovação nas empresas, o que gerou, como
resultados, mais comércio, mais empregos, enfim. Sem dúvida, acho
que é isso que a gente precisa trabalhar, estamos trabalhando. Todo
mundo aqui internamente tem essa consciência, ainda que teve
essas divergências de ponto de vista, acho que a gente tem tentado
caminhar para fazer alguma coisa nesse sentido.
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Entrevistado: Carlos Otavio de Almeida Afonso – GESTÃO DO PROCESSO DE
INOVAÇÃO
QUESTÕES

PROSPECÇÃO

De onde surgem as ideias paraPela experiência que a gente tem na Ditec, as inovações mais
inovações em produtos ou processos lato sensu, segundo o manual de Oslo, a gente definiu há pouco
no Inmetro?
tempo isso na Ditec, pelo manual de Oslo existe inovação
mínima, que é a interna, dentro da instituição, na região onde
atua, tem a inovação média que é no âmbito do país, e tem a
inovação máxima no mundo.
A inovação mínima confronta com a inovação pelo conceito de
Schumpeter, stricto sensu, por exemplo, se na esquina o
comércio não tinha uma caixa registradora num lugar que não
tem e você coloca, isso no manual de Oslo é uma inovação
mínima, tem mais a ver com as inovações do Inmetro em
gestão/organizacional e vai da iniciativa de cada UP, quando a
UP quer melhorar seus processos, e dentro da empresa seriam
uma melhoria contínua segundo os conceitos de ISO9000 e 9001,
e do Schumpeter, que conflitam com o manual de Oslo, por
exemplo, teve até aquele painel Inova & Ação em que as UP
apresentaram as suas inovações seguindo o manual de Oslo e
que são inovações mínimas e que surgiram dentro das UP,
pegando experiências de fora e que deram certo e aplicando no
Inmetro, ou seja, é inovação para as instituições públicas, e em
instituições públicas o Inmetro normalmente sai na frente, é o
primeiro a implantar, mas para fazer uma inovação para o mundo
(conceito stricto sensu) é mais difícil, não que o Inmetro não
possa fazer, ele pode, que teria mais a ver com o apoiar; e as
inovações stricto sensu podem surgir em todas as UP do Inmetro,
mas se concentram até então nas UP finalísticas do Inmetro, que
tem os seus laboratórios. As inovações internas, ou mínimas
segundo o manual de Oslo, que foram apresentadas nos três
painéis de inovação para as UP apresentarem, tem um grupo de
trabalho que fez uma prospecção e fez um mapeamento das
inovações internas, dentro do Inmetro que são as que já existem
e não as que irão existir/ ter ainda.
Quanto às inovações externas, que têm mais a ver com o
conceito “Schumpeteriano”, as tecnológicas, surgem mais nas
áreas de pesquisa, são invenções e não inovações porque não
foram para o mercado (segundo Schumpeter), porque até as
patentes que foram pedidas aqui de inovações que surgiram
foram por conta de pesquisas ou fazendo os ensaios de
calibração e aconteceram inovações, que são as chamadas
“emergentes”, você não queria isso quando fez o projeto, mas
aconteceu. Igual à estratégia emergente que surge naturalmente
e muda um pouco o rumo do seu planejado e o resultado é uma
terceira coisa, que é uma mistura do planejado com o emergente,
então, é mais ou menos isso, como se fosse um spin off, com as
inovações que já surgiram aqui e foram patenteadas. O
pesquisador não tinha pensado de pesquisar aquilo, ele não
planeja fazer uma técnica inovadora, eles fazem as pesquisas de
forma mais acadêmica, rotineira, e até mais aplicada, mas
acabam tendo que criar coisas para apoiar isso e assim surgem
as inovações tecnológicas, para o manual de Oslo, mas pelo
conceito de Schumpeter seria uma invenção porque ainda não
foram para o mercado, para a indústria.
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Tem coisa que foi para o mercado e é totalmente nova e para
Schumpeter é o que deu certo com o produto, tem que dar certo
no mercado, inovação pra ele é o diferencial competitivo, é
competição, por isso é o que acontece na indústria, é o que
movimenta o mercado, mas, tendo claros os conceitos, fica
melhor avaliar isso.
A bancada de gás que foi criada aqui numa incubadora aqui no
Inmetro, mas para que eles colocassem em prática teriam que
mudar um regulamento, eu acho que metrológico, e não
conseguiram mudar, então não pode usar, então esse que é o
ponto, para o manual de Oslo é inovação mesmo assim. Nesses
fóruns do OCDE o manual de Oslo (a última versão é de 97) está
sendo adaptada à gestão pública, e o objetivo é para o gestor
olhar para dentro da instituição e ver as suas inovações em
gestão (organizacionais) e não o apoio à inovação, mesmo as
universidades que atuam com conhecimento, tecnologia, elas têm
que passar para as empresas usarem no mercado.

E no caso das incubadoras
surgem as ideias para inovação?

Essa bancada pelo manual de Oslo o Inmetro inovou nesse
produto, mas pelo conceito de Schumpeter não é porque não foi
para o mercado, e o regulamento, não sei por que motivo, não foi
mudado. A inovação da criação de um medidor de vazão para
líquidos, pelo manual de Oslo, para ser usado na indústria de
cervejas e refrigerantes que ajudou a reduzir a sonegação fiscal e
hoje é usado pela Receita Federal, mas ficam nas indústrias e
que foi criação do Inmetro pelo conceito de Schumpeter não é
inovação porque talvez no mundo já exista algum medidor de
comovazão assim, talvez no Brasil não e esse teve um problema de
que não foi patenteado, até onde eu sei, que a Ditec nem sei
existia, e se existia ainda estava no início, e agora estamos nos
estruturando e nessa época que foi feito isso com a Receita
Federal e que eu saiba não foi patenteado e se foi talvez tenha
sido na área, porque no banco de patentes aqui da Ditec não
está. E se foi publicado já não pode patentear, principalmente se
disser o “como” foi feito, o risco é se a Receita Federal e o
Inmetro não patentearam, um engenheiro que trabalha numa
dessas indústrias que tem esse medidor, observa ele funcionando
e faz um igual e patenteia isso, vai ser dele porque no Brasil a
patente é de quem registra primeiro e se a Brahma patentear a
Receita Federal e o Inmetro para continuarem usando terão que
pagar royalties para usar esse medidor a essa empresa. A gente
ainda não está estruturado de forma que essa prospecção seja
mais estruturada, então a gestão da inovação ainda está s e
construindo no Inmetro, a Ditec está sempre tentando, mas existe
um problema de integração e comunicação entre várias UP do
Inmetro e isso não é só no Inmetro, acontece em todas as
empresas, a coisa é complexa, não é simples, envolve pesquisa,
envolve conflito de interesse entre o pesquisador que quer
publicar e o que deve ou não ser publicado, existe até um
indicador no contrato de gestão de número de publicações e não
pode publicar antes de patentear, a não ser que você entenda
muito bem para que no artigo você não fira a exigência de
inovação, tem como fazer, mas é uma coisa ainda pouco
divulgada, que eu saiba só teve uma palestra aqui no RJ, na
Fiocruz, em dois anos e meio, e eu tive a oportunidade de ver
essa palestra lá na Fiocruz e não foram muitos pesquisadores,
tinha um ou outro do Inmetro da área de inovação e não de
pesquisa, tinha gente da UFF.

138

Teve um painel Inova & Ação em que O Diretor Hans chegou há pouco tempo e a gente falou algumas
foram apresentadas várias inovações coisas para ele e o feedback que tive de tudo isso que colocamos
internas, no Inmetro. Como você vêé que não dava mais tempo de corrigir ou acrescentar nesse
isso? Passou pelo crivo da Ditec se contrato
novo
de
gestão
de
agora
indicadores
de
eram inovações ou melhorias?
inovação/patentes, porque ele já havia sido encaminhado para o
Ministério, não tinha mais como voltar para o Inmetro. Então, já no
final de 2011 a resposta que a gente teve foi que já não dava
tempo de colocar nada de patentes lá no contrato de gestão e o
diretor anterior também não sei o que ele conseguiu, aí não sei. E
quanto à questão do plano de trabalho o feed back que a gente
teve, até depois mesmo amadurecendo a ideia aqui nas nossas
reuniões, nós chegamos à conclusão que não seria bom nós ou a
Dplad (Diretoria de Planejamento) interferirmos nisso, não seria
bom para inovação porque o ambiente de inovação tem que ser
de liberdade de pesquisa, da criatividade, a pessoa tem que
gostar da coisa, então a gente viu que obrigar a ele a inovar em si
seria mais em termos de gestão pública, segundo o manual de
Oslo, porque o Inmetro é referência em gestão pública para
outros órgãos públicos. Agora na questão de inovação
tecnológica eu não tenho opinião formada ainda porque fica
aquela pergunta: o Inmetro tem que fazer inovação tecnológica?
Ou tem que fazer tecnologias para apoiar/fazer a indústria inovar?
E como é uma coisa complexa, e não está amadurecida e essa
coisa de colocar no PTI (plano de trabalho) do pesquisador é
difícil porque você fere a liberdade do pesquisador que já tem
algumas amarras e tem que fazer alguns ensaios e calibrações
quase obrigado a fazer, pelo menos alguns, né, porque tem
doutor que queria estar sempre pesquisando e tem laboratório só
tem dois pesquisadores, e aí a gente viu que colocar no PTI
talvez não fosse a forma mais adequada e no contrato de gestão
não dá mais, e são quatro anos para fazer um novo contrato de
gestão, então não há perspectiva de termos indicadores de
inovação, até para estimular a gestão da inovação. Até para a
Ditec se estruturar perante as outras UP, porque as outras UP
ainda não reconhecem a Ditec como uma UP que pode apoiá-la,
tem várias iniciativas, mas são coisas pontuais, não tem aquela
coisa institucional, a não ser assim quando alguém está com uma
coisa praticamente pronta e quer patentear aí vai ver que quem
faz isso no Inmetro e descobre que é a Ditec, então, nos
procuram, mas o certo é nos procurarem logo no início para que a
Ditec possa ajudar desde o início para fazer uma avaliação do
que se quer inovar, avaliar/estudar os cenários para subsidiar a
tomada de decisão dele, como pesquisas de patentes no mundo,
ver o que o mundo está produzindo, traçar um cenário e esse
cenário irá subsidiar a tomada de decisão do pesquisador, ele vai
pesquisar uma coisa que está sendo pesquisada e o mundo tem
interesse. Então, o pesquisador pode pesquisar uma coisa que
não tem nada a ver com uma tendência mundial, mas ainda não
está acontecendo dessa forma, tem até um estudo piloto com a
Dipro, mas ainda não está uma coisa assim, quem quiser estudos
de avaliação de cenário e viabilidade, de prospecção tecnológica,
para projetos de inovação ... nos procurem que nós vamos fazer o
estudo e a coisa também é muito corrida, então tem essa questão
do tempo porque digamos que para se avaliar com profundidade
razoável são necessários de quatro a seis meses e às vezes o
pesquisador tem um prazo curto, por exemplo o edital com a
Finep ou CNPQ de fomento já vai vencer e vai perder os
recursos, então ele não pede nada à Ditec, porque ele já tem que
tomar a decisão para pesquisar em um a semana para pegar o
fomento.
Cada UP define o seu ponto, não tem uma convergência, uma
coisa integrada, as coisas são mais pontuais, para que a coisa
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No final de 2011 para cá a Dipro pediu uma avaliação de impacto
a esse setor da Ditec, que é mais imediato e tem a ver com o
futuro para ver se o que vai ser incubado, para ver se aquilo ali
vai trazer impacto positivo para a sociedade, para escolher, tomar
a decisão, porque se tivermos três projetos para pesquisar temos
que escolher/selecionar qual vai impactar mais a sociedade, a
indústria brasileira... para fazê-lo primeiro, mas ainda estão sendo
feitos pilotos porque o responsável por esse setor, que é o
Rodnei, também ingressou no Inmetro e no setor no final de 2011,
então, tá tudo muito recente. Então, até isso também eles estão
fazendo projetos pilotos, a gente construiu uma metodologia de
priorização de demanda e eu participei para selecionar os
projetos que devem ser avaliados primeiro, ou as áreas indicadas,
mas se chegou a construir uma priorização de demanda para
colocar uma mini chamada para as UP enviarem as demandas
delas de prospecção, análise de multicritério e vamos fazer a
prospecção pela ordem de prioridade para analisarmos: Qual a
mais urgente? Qual tem o impacto maior? É como se fosse a
GUT, envolve a capacidade de tecnologia, tendência, quem não
tiver aquela pesquisa vai perder competitividade no mundo... aí
vamos fazer uma matriz e priorizar, mas o Diretor anterior pediu
para segurar mais um pouco, fazer os estudos pilotos, pegar um
feedback com essas UP no estudo piloto para depois avaliarmos
e divulgarmos para o Inmetro. Depois veio o Hans (diretor novo) e
aí ele teve a prioridade de definir ações para o Plano de governo
Brasil Maior que o Inmetro foi citado como um dos executores... e
foi depois que o planejamento da Ditec para 2012 já estava
pronto e agora que está sendo aprovado pelo Jornada o novo,
quer dizer, o ano vai começar no segundo semestre de 2012,
então não vai conciliar com o PTI (plano de trabalho individual)
dos servidores porque o nosso é de junho de um ano até maio do
outro e o planejamento das UP/UO é do exercício (janeiro a
dezembro), então, deveria se conciliar isso. E outra... você está
terminando as coisas do seu PTI até maio do ano seguinte e no
início do ano a UP planeja o seu ano, então você já tem que fazer
mais coisas do planejamento da sua UP, além do que está no seu
PTI. As incubadoras na Petrobras, no fundão, então definimos
que só será feito se fosse necessário, que tivessem questões
éticas, de saúde, ou que precise mesmo aí será feito. E esse
negócio da CEG não tinha na época essa avaliação de impacto,
mas se tivesse poderia esse detector de vazão de gás ser
colocado em primeiro lugar, por conta da importância para a
segurança para a sociedade. Então, as coisas são cogitadas e
depois se discute e se volta atrás, então, a gestão dos processos
de inovação ainda está se construindo, aos poucos está se
estruturando e é complexa, a coisa não é simples!

Agora teve uma reunião nas incubadoras que todas deveriam ter
São realizadas pesquisas de seus avaliação de impacto, mas aí falaram se queremos que uma
cenários (interno e externo) paraempresa desenvolva uma inovação temos que fazer isso? Teve
identificar e processar sinais potenciais até agora uma incubadora que está desenvolvendo uma inovação
de inovação?
em coparticipação com o Inmetro para depois vender para a CEG
isso aí e vai ser colocado nas tubulações de gás para detectar
com uma precisão excelente a vazão de gás, olha... o que isso
vai gerar de lucro... e vai ser meio a meio, digamos que a CEG
adote isso, ela vai ter que colocar isso no RJ todo, na capital, e aí,
se der certo, vai ser levado pro Brasil, então quanto de dinheiro
isso vai gerar.

Podem

ser necessidades

Sim, no setor do Rodnei isso começou a ser feito, mas só nos
estudos pilotos ainda. Das duas coisas. Depende da demanda do
governo, dos programas. A área do Rodnei depois que ele
de vários chegou e estruturou a metodologia e foram feitos dois estudos,
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E eu tô falando isso como área meio da Ditec que já é uma
diretoria meio, então essas decisões são mais da área finalística
da Ditec, mas E o Inmetro vai ganhar royalties disso! se viu que
se fizesse um estudo de avaliação de impacto por mais superficial
que fosse demoraria em torno de um mês e meio, dois meses?,
tinha que levantar dados etc.
Então, eles chegaram à conclusão que não era para colocar na
seleção, e para a empresa quanto mais rápido melhor e para
inovação nem se fala, a empresa quer ganhar competitividade e
sair na frente para patentear, então, se o órgão público que quer
apoiar ela vai criar empecilhos, ou vai demorar, não seria atrativo
para as incubadoras... porque elas procurariam outras e vendo
uma forma de como colocar isso no PTI dos pesquisadores, e no
objetivo depois vimos que isso seria demais, então, o Diretor
anterior ficou de ver isso com o Oscar (Diretor do Planejamento) e
colocar como atividade do pesquisador. O Diretor anterior ficou de
ver e no final ele já avisou que ele ia sair da Ditec e estava como
pesquisador, agora é pesquisador bolsista da Faperj. Quer dizer,
além de não ser uma coisa que não está consolidada, não é
disseminada e a coisa é... complexa. Nas incubadoras vem dos
donos das empresas. O Diretor anterior estava vendo isso
Entre
várias
selecionadas
desenvolvidas?

ideias,
como
são
as
que
serãoOlha só... tá melhorando, mas a Ditec não participa, no geral não
está institucionalizado quando tem esses acordos é tudo levado
direto para a área fim, às vezes os pesquisadores se conhecem,
conhecem a empresa. Agora está tendo essa aproximação maior
com a Ditec, até porque o Hans era da Dimci, de laboratório, e é
amigo do Diretor da Dimci, então tá tendo mais integração,
interação maior, mas não tem escrito em lugar nenhum que todos
os acordos de cooperação que envolvem desenvolvimento de
tecnologia devem passar pela Ditec para avaliar o impacto,
análise de cenário, para ver a questão das patentes, não tá
escrito. Aliás, para ser mais coerente, lembrei que tem uma
portaria com a política que foi implantada, mas não foi
implementada, como: olha vamos chamar as empresas... vamos
ver se os acordos de cooperação técnica passaram pela Ditec...
então, não teve articulação com as UP, a Audin nem deve saber
disso, não é? Porque não foi articulado, ai são gestões anteriores.
Então, realmente, fica a critério das UP, a não ser o que fica com
a Ditec, que são as empresas incubadas, que aí tem um edital
com critérios para as empresas se candidatarem, o laboratório
tem que aceitar apoiar, durante o processo de seleção para ver
se ela vai ser incubada ou não, tem um sistema online para
incubação e a Ditec entra em contato com os laboratórios para
ver se eles podem apoiar, mas é uma coisa que está se
estruturando ainda, existem iniciativas, agora mesmo vamos
construir uma terceira versão para a incubadora utilizar na
submissão de propostas. As inovações de gestão a Ditec nunca
participou porque o Presidente definiu que haveria um grupo
coordenado pela Yakira que organizou os painéis Inova & Ação,
até o próprio regimento interno define que a Ditec ela tem que
cuidar da inovação tecnológica, a inovação em gestão a Ditec não
tem um corpo técnico e não tem uma área para ver a inovação
em gestão, no regimento não foi estabelecido isso, a Ditec é
sempre apoio da inovação tecnológica, então, até por isso, o
Presidente pediu para a Yakira fazer.
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... pela proximidade dela com os laboratórios, mas a maioria foi
inovação de gestão/organizacional, como a reestruturação da
Dimel, por exemplo, ou seja, eles modificaram a estrutura para
melhorar os seus processos, a Ditec cuida das tecnológicas e foi
criado um banco para ter essas inovações mapeadas, a de
gestão que eu sei é o que a Yakira fez e até ela está no Portal... e
os estudos dela nesse mapeamento irão constar do portal. e a
Ditec trabalha com a inovação tecnológica, avaliação de impacto,
análise de cenários, as patentes e a gente é para apoiar a
inovação, e historicamente a gente não é procurado, e de uns
tempos para cá a Ditec começou a ter um impacto maior, temos
uma Nig (norma interna) que é um processo estruturado para
pedido de patentes, esse sim está totalmente estruturado, tem um
formulário da Ditec e tudo é dito na norma que eu acho que é a
Nig-Ditec 003 e já estruturado porque é a primeira coisa que uma
inovação tecnológica deve fazer é patentear, para proteger o
conh ecimento tecnológico, e a norma já tem uns dois anos ou
três, que foi o Paulo Soler que fez em 2007, eu acho, e depois
tem mais duas normas do setor do Rodnei sobre estudos de
avaliação de impacto e de análise de cenários, e as incubadoras
não têm normas, mas eles estão refinando já algumas normas e
já têm os processos bem estruturados, e têm o sistema web
online lá e para o parque tecnológico ainda não tem norma
porque o parque ainda não existe, mas assim que for implantado
terá norma e já tem processos bem estruturados que foram fruto
até do processo de benchmarking que fizemos agora e eu
participei. Então tem estruturado com normas... a de patentes, a
de avaliação de impacto, a de análise de cenários e a que está
quase pronta das incubadoras, e tem outra também do banco
tecnológico que tem todas as pesquisas tecnológicas que j á
foram feitas no Inmetro ou pode tá em projeto, ou tá concluída e o
banco a gente ta criando para mapear as inovações tecnológicas.
Com o portal do Inmetro em inovação talvez a Ditec passe a atuar
nessa área de inovação de gestão/organizacional, eu não sei.

Selecionar estrategicamente, dentre
esse conjunto de gatilhos potenciais Não é a Ditec que diz às áreas o que elas têm que pesquisar,
para inovação, aquelas coisas que a porque a gente é área meio, a Diraf (administração) apoia a
instituição mobilizará recursos paraquestão mais burocrática, a Dplad (planejamento) tem a questão
alcançar?
de recursos humanos, mais estratégica.
Fica a cargo de cada UP responsável pela inovação ou pelo apoio
à inovação e cada uma faz do seu “jeito”.
O desafio consiste em selecionar a Sim, com certeza a Ditec quer isso, por isso estruturamos as
demanda que oferece a melhor chancenormas do setor do Rodnei.
de desenvolver vantagem competitiva
para a sociedade?
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Tem plano de negócios?

Não conheço.

Faz análise de viabilidade?

Tem como fazer a análise de viabilidade, mas está sendo feita até
agora em projetos pilotos.

Tem alinhamento com a estratégia da
instituição?
Algumas devem ter, deve haver uma estratégia e com os
negócios do Inmetro e outras podem ser dos pesquisadores.
A inovação pretendida ajudará a atingir
os objetivos estratégicos estabelecidos Não, não está no edital para as incubadoras, por exemplo, essa
(crescimento,
ajuda as
empresas questão de análise de riscos foi pensada, mas como ainda não
brasileiras a crescerem)?
teve também avaliação de impacto e análise de cenários para os
projetos de incubação, pensamos em colocar no edital, mas
depois vimos que poderia atrapalhar, ficou acordado que seria
A
instituição
tinha
conhecimentofeito caso fosse necessário. As inovações cadastradas no BTI –
suficiente acerca da inovação ou aobanco tecnológico do Inmetro, que está sendo criado na
menos uma ideia de como integrar o Cgint/Ditec, teve acordos entre a Cgint e o Setor do Rodnei que
conhecimento
necessário?seriam feitos pedidos de patentes, inclusive lá fora (a nível
Equipamentos? Investimento?
mundial), em alguns casos, mas para isso seriam feitos estudos
de análise de impacto e de cenários.
Tem
a
identificação
potenciais?

dos

riscos
O planejamento das pesquisas fica a cargo dos pesquisadores e
nas UP fica a cargo de cada uma.

Quem participa dessa fase de seleção?A UP envolvida.
(áreas
envolvidas,
usuários-chave,
fornecedores)?
Não sei, pode ser que sim. A Ditec pode participar mais de tudo
Após esses trabalhos de empresa
sim.
visitante, de banco de dados com
competências, o processo de seleção
irá mudar? A Ditec irá ajudar nisso?
Quais procedimentos a instituição utiliza Não sei nas outras UP, na Ditec tem as análises de cenários e
para selecionar a(s) ideia(s) queavaliações de impacto à disposição para isso, embora esteja
será(ão) desenvolvida(s)?
sendo usada só em estudos pilotos, por enquanto.

Fornecer recursos para opção –A fonte utilizada no Inmetro são as pesquisas realizadas nas
produzir os recursos de conhecimento áreas finalísticas.
necessários
para
explorá-la
(seja
criando-os por meio de Pesquisa e
Desenvolvimento - P&D ou adquirindoos
através
de
transferência
de
tecnologia)?
Isso pode residir na simples questão de Após as pesquisas são explorados os resultados dela de acordo
comprar na prateleira, ou explorarcom o objetivo de cada pesquisa.
resultados
de
uma pesquisa já
Sim, tem o conhecimento acadêmico dos pesquisadores e a
concluída – ou pode exigir uma busca
experiência de cada um.
intensa para encontrar as fontes certas?
Não é só uma questão de mobilizar o
conhecimento aplicado, mas sim o
conhecimento periférico – normalmente
implícito – que é necessário para fazer
a tecnologia funcionar?
QUESTÕES

IMPLEMENTAÇÃO
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Quais
procedimentos,
ferramentas, Para implementar, historicamente, é por meio de acordo de
práticas
o
Inmetro
utiliza
paracooperação, como, por exemplo, o da Fiat foi feito acordo de
desenvolver uma inovação?
cooperação entre Inmetro e Fiat e depois ampliou até pra o
Ministério, no geral era feito assim o Inmetro e uma indústria, ou o
Inmetro e outra ICT, e depois alguma empresa envolvida explora
isso de acordo com o estabelecido no acordo de cooperação
técnica, mas eu não conheço os termos desse acordo. Na
incubação historicamente sim, e foi feita uma pesquisa de pós incubação para ver qual o impacto que aquele projeto teve,
quanto gerou de lucro, qual o impacto na sociedade, e o sensor
de vazamento de gás quando se fizer esse estudo, depois
quando finalizar porque está na fase final de testes, e vai gerar
um impacto muito grande na sociedade, porque a CEG que é a
empresa vista como principal cliente vai poder detectar o
vazamento de gás logo no início e corrigir o problema antes, por
exemplo que se estourem bueiros pela cidade, a Petrobras
também pode ser cliente, mas o estudo de pós-incubação desse
projeto só ocorrerá depois. E ai nisso também foi detectado que
é uma forma de implementar as inovações tecnológicas, a forma
como o Inmetro apoia a indústria foi através de acordos de
cooperação técnica e pelos projetos de incubadoras e a Ditec só
se envolve hoje nas incubadoras, mas quanto aos acordos ficam
com as áreas fins do Inmetro, mas agora estamos tentando fazer
com que esses acordos passem pela Ditec, segundo o regimento,
então é bom a Ditec ver a questão das patentes antes da
assinatura, porque depois fica difícil corrigir erros. Como a patente
da vazão de gás que a patente será meio a meio, nas
incubadoras a gente já faz isso, já colocamos isso, mas de uns
tempos para cá as outras UP também vêm se conscientizando
que é preciso passar esses acordos pela Ditec, até com o novo
Diretor mesmo que conhece muitas pessoas no Inmetro, foi da
Dimci, mas é implementado assim nas incubadoras e pelos
acordos de cooperação. Agora é que está tendo uma ideia de
prospecção, se planeja um acordo de cooperação, mas não se
planeja a inovação, não é feita uma gestão da inovação com
todas as etapas. Com o projeto empresa visitante a Ditec deve
participar mais de todas as fases e depois a indústria/empresa
que vier aqui no Inmetro buscando nosso apoio à inovação
poderá escolher se quer fazer acordo de cooperação, fazer
projeto de incubação ou fazer parte do parque tecnológico.
Historicamente já está sendo mais planejado essa parte de
acordos de cooperação, agora a gente está sendo consultado
sobre patentes, sobre planejamento, e antes quando era de outra
UP a gente só era consultado quando tinha problema. Com a Fiat
mesmo poderia gerar conflito de interesses porque a Fiat não vai
querer patentear, como teve um problema com um acordo com a
Petrobras que houve um conflito na hora de patentear e a Ditec
só foi consultada no final, se fosse consultada no início não
haveria esse problema. Quando você chegar no resultado final de
cada projeto deve ser colocado nos termos (acordos de
cooperação) quanto será de patente de cada um, por percentual
ou os critérios para definir, agora a gente está sendo ouvido
quanto a isso e evita problemas futuros.
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Como
implementar
a
inovação, Através das pesquisas e desenvolvimento realizados nos
amadurecendo-a desde as simples laboratórios até o desenvolvimento do produto a que se propõe.
ideias, através de vários estágios de
desenvolvimento, até o produto final –
como um novo produto ou serviço para
a sociedade ou um novo processo? ou
método dentro da instituição?
Quais os procedimentos, ferramentas Tem as palestras de inovação para trazer indústrias e trouxemos
que o Inmetro utiliza para os também uma pessoa para falar sobre o “boom” das indústrias
lançamentos de uma inovação?
mineiras com questões relacionadas à inovação, como um tempo
atrás teve na Bahia na época de Antonio Carlos Magalhães, mas
não tinha o viés de inovação, tem esses ciclos de palestras de
inovação aqui, e externamente teve um ciclo oficinas de
propriedade intelectual e transferência de tecnologia que
levamos, a algumas cidades do Rio de Janeiro, conhecimento
dessa parte de patentes e apresentamos o Inmetro, dizendo que
temos incubadoras, falando sobre o parque tecnológico, dizer que
o Inmetro faz pesquisas que pode apoiar as tecnologias na
indústria porque às vezes veem o Inmetro só com a ação
fiscalizatória.
Às vezes saem matérias em jornais, recentemente saiu uma
matéria no Valor Econômico e para dentro tem o banco
tecnológico e por ele nós fazemos busca de anterioridades, e as
de gestão/organizacional e as outras inovações a Yakira levantou
tudo e apresentou nos painéis Inova & Ação.
Tem também um catálogo antigo de 2008, 2009, também sobre
as inovações geradas pelo Inmetro para apoiar a indústria e
depois teve um problema nesse catálogo, o Diretor era
acadêmico e a estrutura que ele utilizou para escrever o catálogo
foi o do CNPQ e depois que já tinha saído o catálogo e distribuiu
para a indústria se viu que a indústria não estava entendo por
conta da linguagem e da forma utilizada, não foi feito com a
linguagem da indústria e no portal que está sendo criado deve ter
uma área de apoio à inovação na indústria e lá vai ter o que cada
laboratório tem para apoiar a inovação.
Desenvolve sozinho ou colabora com:
(clientes,
fornecedores,
universidades).

Normalmente, colabora com a indústria, através dos acordos de
cooperação técnica e às vezes os pesquisadores aqui com as
com
universidades.

Como adquire os recursos necessários: Através de fomento da Finep e outras.
(dinheiro, pessoas, equipamentos).
Envolvimento
antecipadamente
todos os interessados?

de

São utilizadas
ferramentas
como:
simulação, protótipos, regras de design,
Sim, no caso de produtos são feitos protótipos.
sistemas de informações, teste do
consumidor
(protótipos),
teste
de
marketing, estratégia de marketing,
apoio ao cliente e lançamento no
mercado interno?
QUESTÕES

APRENDIZAGEM
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Quais
procedimentos,
ferramentas, Na incubadora é a pesquisa de pós-incubação e uma pesquisa de
práticas que a instituição utiliza para satisfação, o processo de incubação tem esses estudos e o
capturar
o
que
aprendeu
aoprimeiro foi feito agora, e pegou todas as empresas pós desenvolver uma inovação?
incubadas e que concluíram os projetos, todas as graduadas e
que estão no mercado, então tudo isso está nesse estudo e isso
subsidia a Ditec a melhorar esses processos de incubação.
O acordo de cooperação técnica não tem como, porque cada
acordo é uma coisa única, o conhecimento que fica é o pedido de
depósito de patente em cotitularidade de patentes e na patente
fica o resultado final e não como chegar até ali. Eu creio que os
laboratórios porque tem certificação de ISO 17025 e lá exige
registro de tudo que é feito, eu acredito que tenha. E a auditoria
da qualidade do Inmetro talvez não chegue a esse nível de
verificação, e a Dimci, por exemplo, passa por auditorias externas
de peer review, mas mesmo assim nos laboratórios tem
informações sensíveis e esses auditores são pesquisadores
também, eu não sei até que ponto esses auditores podem ver o
registro das pesquisas.
A Digeq, por exemplo, só pega o relatório desse avaliador externo
e acho que ela confia nessa auditoria, mas eu acho que
registram.

Revisa as experiências de sucesso e de Nas incubadoras sim, como já disse.
fracasso, a fim de aprender como
melhor gerenciar o processo?
E
captam o conhecimento relevante a
partir da experiência?
Como evita a fuga de conhecimentoNão sei como é feito isso nas UP.
tácito?
Como
explicita
(codifica)
conhecimento tácito (a experiência)?

oDevem fazer registros.

Tem auditorias?

Na Ditec tem análises críticas internas, onde avaliamos tudo, mas
tem as auditorias do sistema de gestão da qualidade e da Audin,
e
da Audin não sei como é feita porque nunca participei, mas na
gestão da qualidade usam solicitação de documentos,
entrevistas.

Investiga
causas
para
falhas
sucessos (pontos fortes e fracos)?
Utiliza check lists?
Armazena
dados)?

em

sistemas

(banco

deA Ditec é responsável pelas patentes no Inmetro.

Transforma em patentes?
QUESTÕES

FINALIZAÇÃO
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Qual a inovação em produto/processoEu creio que, na verdade assim, eu posso citar um de cada uma,
mais relevante em termos de vantagem eu citaria os dois mais tradicionais, e as ferramentas da Ditec
competitiva para a sociedade brasileira? para o apoio à inovação; eu diria que um é esse acordo de
cooperação com a Fiat e é uma inovação para o mundo porque
se pega o óleo in natura e se coloca direto no veículo sem
qualquer processo químico e outra é esse projeto de incubadora
de vazão de gás, que está sendo finalizado e que vai acabar, por
exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se a CEG usar, com os
problemas de estourarem bueiros, nas residências, nos
restaurantes, para a Petrobras também deve ser muito
importante, para a Transpetro, e que a precisão metrológica
desse sensor é altíssima, ele mede com uma menor incerteza, é
algo bem aprimorado e é uma empresa brasileira (Aiduto) que já
trabalha com a Petrobras. Estão fazendo protótipos e testes para
sair para o mercado.
Porque essa inovação se destacou?Pelo impacto que gerarão para a sociedade. No caso das
Mas
você
citou
antes
algumas incubadoras está havendo o acompanhamento sim da pós inovações, como a de projetos deincubação que já falei.
incubação? Qual se destacou mais?
A Ditec está acompanhando isso lá
fora?
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Entrevistado: Sergio Grigorovski – Coordenador da Qualidade
PARTE B - AUDITORIA DA GESTÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO
As perguntas têm o propósito de identificar e descrever quais são as ferramentas e
procedimentos utilizados pelo Inmetro para auditar/controlar a gestão de processos de inovação,
a partir de entrevista com: o coordenador da qualidade, o coordenador substituto da qualidade,
ambos responsáveis pela auditoria/controle da gestão e a pesquisadora tecnologista em
metrologia e qualidade que acompanha os processos de inovação nas incubadoras.
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Bem, falando um pouco das minhas atividades e da área da
gestão da Ditec, atualmente o trabalho do gestor da qualidade no Inmetro não é como nós,
vamos dizer assim, atuamos na Ditec, como a Ditec era uma área nova e ainda muito pequena
em termos quantitativos, de pessoal, o coordenador da qualidade também atua em outras
atividades e há uma tendência natural que as atividades do sistema de gestão da qualidade no
âmbito da Ditec sejam migradas para uma equipe que vai atuar só nisso, mas no momento nós
ainda não dispomos de recursos humanos para nos dar ao luxo de trabalhar só com isso. Mas
hoje nós já conseguimos trazer o Carlos Otavio, um servidor novo, que não tinha o
conhecimento, não vinha da área da gestão da qualidade, mas como tinha perfil na área de
gestão, nós aproveitamos e estamos treinando ele, ele fez agora um treinamento em ISO 9001
na parte de auditoria, como auditor líder e já tá atuando como ouvinte (vamos dizer assim) de
auditorias para poder transformá-lo em auditor e paralelamente a isso a gente tem tratado muito
do conhecimento das atividades da Ditec que ele já tinha por ser responsável pelos trabalhos
(vamos dizer assim) de relatórios mensais de atividades das unidades e ele fazia um
resumo/juntada para formar o relatório de atividades da UP. Isso facilitou bastante no
conhecimento dele para ele se juntar a mim no trabalho da parte de gestão da qualidade,
propriamente dita. Além disso, a Heloisa, que já tem uma experiência bastante grande na área
de gestão da qualidade, veio da Diraf (Diretoria de Administração e Finanças), e veio pra somar
isso, e está assumindo esse trabalho lá nas incubadoras. Hoje somos três, mas ainda não temos
uma estrutura ainda montada para fazer isso, até porque a Heloisa, além de ser a coordenadora
da gestão da qualidade lá nas incubadoras, ela também atua em outros projetos, então não atua
o tempo todo na área, mas já é uma boa, porque ela tem muita experiência nessa área e o
Carlos Otavio também atua em outras atividades, assim como eu também atuo na parte de
gestão orçamentária, de contratos, de compras, de viagens, de patrimônio, então tem que dividir
o tempo para as coisas, mas o que que hoje nós estamos fazendo na área da gestão da
qualidade na Ditec. Embora a Ditec tenha sido criada em 2004/2005 então é nova, mas a
inovação é uma coisa nova no Brasil, então às vezes as pessoas acham que estão fazendo
inovação e não estão, mas a área ainda está no começo, o próprio Brasil em inovação ainda é
iniciante, os NIT - Núcleos de Inovação Tecnológica, são os NIT, a Ditec é o NIT do Inmetro e se
tem isso por Decreto, aí vem tanta coisa assim, aí pensamos nós somos tão novos e já temos
tanta coisa/uma responsabilidade grande, inovação mesmo no Inmetro em a Dimci, a Cgcre e a
Dqual são áreas que podem promover a inovação ou podem apoiar a inovação com os
pesquisadores, através das empresas, a Dipro também, mas a Ditec quando começou a atuar
começou com o seu núcleo, com a formação de seu grupo de trabalho e pensamos o que que
vamos fazer? Porque uma coisa é fazer inovação e outra é apoiar a inovação que é muito mais o
perfil da Ditec, essa é minha opinião, meu sentimento pela minha experiência. Porque a própria
incubadora, ela vai fazer um apoio a um projeto, vai trazer uma ideia que está na cabeça de
alguém, e a Ditec vai fazer uma análise daquela ideia, tem todo um trabalho de avaliação de
custos, para ver se vale a pena ou não desenvolver isso, nós temos uma área com pessoas
especialistas em fazer isso, a Ditec vai apoiar com espaço físico para que a empres a possa se
estabelecer e desenvolver o projeto daquela ideia, depois faremos uma avaliação/análise para
ver se vai dar/se é valido ou não, depois vamos buscar os laboratórios que podem apoiar, os
trabalhos de calibração e outros necessários, para que aquele projeto seja viabilizado.
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Depois, se for bom, vamos buscar a proteção daquela inovação, buscando
a patente, junto ao INPI, para fazer tudo aquilo. Então, nesse contexto a
Ditec esta apoiando a inovação do que a Ditec fazendo, é o meu pont o de
vista, a Ditec não é fazedora de inovação, ela é um apoio, um estímulo a
fazer inovação. Mas ainda é muito incipiente, por exemplo, outra filosofia
que o Inmetro adota muito, com os pesquisadores, que eles quando
terminam um projeto de pesquisa, a primeira coisa que eles querem é
divulgar em artigo numa revista de renome/destaque, mas não se pensa se
isso é o melhor, quer dizer você não teria que proteger primeiro? E,
segundo ele, faz parte de um contexto, embora tivesse a ideia, alguém
forneceu para ele todos os recursos para que a ideia dele tenha se
transformado em inovação e inovação tem que ser voltada para
comercialização/lucro, requer retorno a alguém, quem permitiu essa
estrutura toda também não tem direito sobre a inovação/descoberta?
Então, a partilha disso também é complicada, então a associação/relação
pesquisador e empresas de como se vai fazer esse retorno financeiro...
isso também é uma coisa muito nova, o serviço público também não tem
definido tudo isso, como na lei 8666/93 em compras públicas, e nós
estamos falando de inovação estamos falando de negócio, que envolve
transação comercial, e o serviço público não está acostumado a fazer, a
própria lei da inovação precisa de especialistas na área jurídica dentro
desse escopo. Voltado para a área publica, um advogado que conheça de
inovação, então seria um cara ciente e conhecedor de tudo para dar o
apoio jurídico ao trabalho que está sendo feito, isso também é uma coisa
relevante. O Inmetro não dispõe, a própria Profe não tem um especialista
na área de inovação, então, ainda se tem essa dificuldade/deficiência que
ao longo de um tempo se terá, será sanado, nós ainda estamos nos
estruturando. Para você entender um pouquinho do que é, porque para
chegar a fazer isso, nós ainda temos um caminho, até de recursos
humanos mesmo, para que se chegue a um apoio efetivo mesmo, dentro
do meu conceito de apoio. Só um fato que aconteceu, nós íamos fazendo
um registro de uma patente ao INPI e fizemos todo o processo, quando
chegou na hora de pagar não pudemos porque o INPI estava em débito, e
o INPI é o único que faz isso, então ficamos assim, como fazer? Então
você acha que as coisas são tão simples, e não são tão simples assim,
precisam ser definidas, mas nós conseguir passar por esse entrave, mas
demorou. Não lembro o que foi patenteado porque quem cuida dessa parte
de patente é o Paulo Soler. As coisas ainda não são maduras suficientes
de definições, o Brasil ainda não dispõe dessa facilidade de como lidar com
inovação no serviço público e quando se faz em parceria, quando chega ao
resultado esse produto tem que ser público, disponibilizado para a
sociedade, e a empresa fica dizendo e eu? Eu que participei de tudo? Qual
é a vantagem de eu ter ajudado nisso? Então seria melhor eu esperar o
Inmetro. E o Inmetro tem buscado incentivar as empresas a inovarem. Não
se tem esse caminho, mas certamente teremos, até mesmo, estamos
falando interno, e outras coisas que se desenvolvam aqui, se vai fazer a
patente aqui (só vale no Brasil), mas se não fizer a patente internacional,
outros países podem pegar isso e fazerem isso lá fora e vai brigar no
mercado internacional, que é outra injustiça e ainda não se tem uma
garantia de que aquilo seja respeitado. Os projetos de inovação que se tem
na Ditec, cada projeto tem uma equipe atuante que tem seus gestores, e
periodicamente eles têm os relatórios e normalmente é por meio de
reuniões onde esses relatórios são apresentados para todos na Ditec, se
faz isso, quer dizer nós estávamos fazendo uma vez por mês, mas em
2012 não começamos muito bem, porque nós estamos com Diretor novo
que é uma pessoa, de pesquisa inclusive, veio de um laboratório e tem
muito conhecimento e ele veio com muitas ideias e é normal.
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Ele foi buscar conhecer a Ditec então nós falamos assim, não adianta a
gente continuar e agora decidimos dar uma “paradinha”, esperando que o
outro chegue para que a gente caminhe junto mais coletivamente, mas não
fizemos as reuniões mensais, mas não quer dizer que a gente não
disponibilize essas informações, existem as reuniões setoriais, nas
incubadoras são feitas apresentações e nós temos também um blog para
fazer essa troca de informação, para acessar o blog tem que fazer um
cadastro. O Carlos Otavio acompanha essa parte e quem faz a gestão
desse blog é a Rosa Raquel que trabalha com o Selasco, ela que
incentivou que fosse criado esse blog, e é bom porque você tem uma troca
mais rápida do que se fosse marcar reuniões, mas tem um problema,
quando já tem as info rmações não precisa mais se reunir, é feito para
todas as atividades da Ditec, tem disponibilizado por unidade, em termos
de visitas, resultados e disponibilização de relatórios. Não acompanhamos
o que tem sido desenvolvido nos laboratórios, nós temos uma coisa lá na
Cgint, ele vai fazer também parte dessa base de dados que vai tá, com
restrição de acesso, vai ter acesso a um pequeno sumário das pesquisas,
mas não o detalhamento, até porque é uma obra que pode . vir a ter que
fazer a proteção da propriedade intelectual.
Quais são os
instrumentos/meios de
controles utilizados pelo
Inmetro para gerir as
inovações? Que
ferramenta é usada
para testar a eficácia
desses controles?

Não sei como o Inmetro faz essa gestão, porque a parte de inovação, é
como eu falei para você, na minha visão, como nós não somos inovadores,
nós somos apoio a essa inovação, estimulamos a inovação, a gente
fornece ajuda às áreas, mas o resultado é de cada área. Sobre a gestão
dessas inovações alguma coisa nós estamos fazendo, por exemplo, na
parte de incubação nós estamos fazendo uma avaliação antes da empresa
incubar, uma avaliação dentro da incubadora e nós estamos fazendo um
acompanhamento pós-incubação. Esse trabalho também que se vai à
empresa pós-incubada e avalia, faz uma pesquisa do que aconteceu com a
empresa, para ver se ela atingiu o que se propôs realizar aquilo, atingiu,
superou, essa avaliação vai dar um suporte para que a gente possa rever
algumas atividades para que a gente melhore nos outros, isso na área de
incubação. Na área de patentes de propriedade intelectual a gent e tem
buscado estimular, aí é uma outra história, porque temos que criar uma
cultura interna no Inmetro porque quem vai fazer a inovação são os
pesquisadores, temos que mostrar a eles quem poderá orientá-los em
alguma coisa, auxiliá-los, e é onde entra a Ditec, então, esse trabalho de
buscar fazer uma cultura interna no Inmetro para que eles procuram a
Ditec, aí sim faremos um trabalho muito mais forte de inovação, mas hoje
ainda não existe isso, a cultura é muito mais é... muito mais para
universidade, mais educação universitária do que apoio a e para a
sociedade. Hoje a definição direta de inovação é aquilo que vai produzir
resultados financeiros, comercial, tem que ter mercado, não adianta se criar
uma coisa excelente, mas tem que ser de interesse da sociedade de uma
maneira geral.
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Qual (is) a(s)
A inovação no Inmetro é muito assim, vamos fazer... não sei nem se o
estratégia(s) que o
Inmetro tem assim um cuidado, porque o pesquisador, por exemplo, ele é
Inmetro utiliza
um bolsista, entra aqui, está alocado a um projeto que provavelmente é
atualmente para gerir os uma coisa nova que vai ser desenvolvida, e ele vai usar os laboratórios
processos/projetos de para desenvolver/aperfeiçoar o produto que ele está desenvolvendo e
inovação?
muitas vezes ele termina um projeto e põe em baixo do braço e vai embora,
ou então publica um artigo. O que me deixa mais preocupado é que um dos
indicadores do Inmetro é a quantidade de artigos publicados, é a minha
opinião, então, o pesquisador pensa eu vou fazer o que o Inmetro está me
estimulando a fazer, o que é uma ideia de universidade do que de um
Instituto que quer atender à sociedade, então, ele diz eu estou fazendo o
que a entidade, o que a empresa está me estimulando ou me conduzindo a
fazer, então os pesquisadores têm que publicar um artigo e para isso ele
está, em tese, contribuindo para o desenvolvimento da empresa? Porque
um camarada pode pegar aquilo ali, pôr embaixo do braço e vender a preço
de ouro no mercado, porque se não nos resguardamos quanto à
propriedade intelectual, enquanto não se fizer desse pesquisador um
associado seu e não alguém quem está prestando serviço, porque aí não
se atinge o objetivo. Se você fizer uma avaliação dos projetos que foram
iniciados e que foram concluídos no Inmetro você vai ver que não foram
muitos, o que eu vejo é que está sendo mal gerido, o dinheiro está sendo
mal empregado, ou alguém está desviando para outra finalidade. O
camarada pode pegar aquilo e vender lá fora e aqui vai se ter que pagar
por algo que foi feito aqui com recursos da sociedade brasileira.
DIMENSÃO - ORGANIZAÇÃO
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Existe um setor (ou
A Ditec, basicamente, existem duas áreas, eu acho que estamos em fase
função) específico para de nova estrutura e o novo diretor tem uma concepção diferente e estamos
essa tarefa de controle fazendo uma adaptação porque antes se tinha a dúvida a Ditec é o NIT? E
e monitoramento da
hoje o Prof. Hans fala que a Ditec é o NIT, do Inmetro, não é uma unidade,
gestão das inovações? tudo está voltado pra isso, como antes era uma coisa ligada a uma unidade
Quais são suas
de coordenação geral e inovação tecnológica (Cgint) da Ditec, e todo o
competências? Qual é o controle era feito ali, hoje é ali, mas pelo que compreendi o que o Prof.
grau de independência Hans tem falado é fazer com que toda a Ditec assuma isso, independente
do setor? Há conflitos de ser a geradora, a própria incubadora era da Cgint e hoje já está saindo...
entre o setor e o
uma parte já começou a acontecer, não é que vai desvincular, mas vai ser
pessoal encarregado da mais autonomia porque são atividades diferentes, uma coisa é apoiar um
auditoria?
projeto de alguém, outra coisa é ter um pesquisador aqui que desenvolva
uma coisa e disponibiliza para que se coloque para a sociedade. Um
projeto de incubação tem nome e sobrenome, aqui se tem o pesquisador,
mas ele não vai desenvolver se for e aqui internamente temos o
pesquisador e ele vai entregar para alguma empresa aplicar no mercado. O
projeto da empresa visitante é isso, é mais uma extensão, ele não precisa
de espaço físico, ele precisa ver o que um laboratório do Inmetro pode
fazer, as empresas vão perguntar o laboratório pode fazer isso? Essa
calibração? Esse ensaio pra mim? Já são empresas de peso, consolidadas
e quer trazer uma novidade para se fazer, normalmente são grandes
empresas, pode ser pequena também, mas aí normalmente vem como
projeto de incubação. A pessoa vem no núcleo das incubadoras e
apresenta suas ideias e aí se vê se está na lista que temos interesse em
trabalhar e essa lista foi feita pela Ditec, e alguns assuntos são orientados
pelo governo federal, da sociedade, ou do próprio Inmetro que já tem
definido ali uma linha de interesse e às vezes o governo tem algumas
demandas e vê que o Inmetro pode fazer uma parte do estudo e põe como
prioridade.
Como tem sido feita a
auditoria da gestão da
qualidade na Ditec?

Aqui tem uma vez ao ano e nós encaminhamos à unidade pela gestão da
qualidade do Inmetro a Digeq com nossos dias, um plano de auditoria, um
calendário de auditorias das unidades e o Presidente do Inmetro aprova.
Segue aquilo que está ali. E marca também a análise crítica. Esse ano,
inclusive, foi feito um trabalho de auditoria dos coordenadores para ver
como eles estão atuando, como deveria atuar e nós na Ditec não fomos tão
bem assim, mas faz parte, a gente percebeu que tem muita coisa que
precisa melhorar, foi com base na ISO 9001 na parte dos controles, das
responsabilidades, a parte de inovação, agora nós temos uma norma nova
da ABNT, que é a 14.000:2011, de inovação, ela é muito parecida com a
9001, mas tem mudanças na parte de controle, que é uma coisa bastante
interessante, mas a gente não tá ainda usando, mas a intenção é que se
adeque a partir de agora a gente se adeque a 9001 e a 14.000, e a gente
está estudando essa norma nova. O foco dessa auditoria agora foi só a ISO
A Digeq como
9001, o que mais precisamos melhorar é a parte de controles que é sempre
coordenadora/gestora
mais difícil e na Ditec especificamente as mudanças da gerência, não é que
das auditorias de gestão isso seja uma desculpa, mas é a realidade, e a auditoria viu isso. A
da qualidade faz
gerência da Ditec, talvez porque tenha sido muito mudada em intervalos
auditoria de gestão por muito pequenos, sofreu uma descontinuidade grande e não houve uma
processos ou com base participação efetiva da alta gestão para a gestão da qualidade, isso ficou
em ISO?
um pouco em segundo plano. A ideia inicial foi vamos organizar, escrever o
que a gente vai fazer, porque a lei de inovação é muito grande, de
interpretações maiores e temos que seguir e temos o regimento interno
(que já tem uma complementação do regimento com algumas novas
atribuições ao Inmetro na parte de inovação foi um decreto da Presidência
da República). Quando vamos fazer? Quando estiver no regimento? é uma
coisa antiga. geq pediu à Presidência que todos coloquem no plano de
trabalho as auditorias que irão fazer, pelo menos temos que fazer uma
auditoria por ano.
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Então temos que nos estruturar para trabalhar com essas coisas
novas, o Inmetro pegou novas atribuições como a parte de fiscalização de
portos e aeroportos, só nisso aí quanto de (formação) mão de obra será
necessária para isso. Então, nós ainda precisamos nos estruturar, e é isso
que estamos fazendo e definimos todos os processos que nós estamos
envolvidos, definimos todos, os projetos de prioridade que temo s que
desenvolver e atuar para buscar um resultado efetivo e dizer que nós
estamos cumprindo nosso papel e depois disso tudo montado temos que
atender a todos os requisitos, das novas normas, a Ditec está mais definida
por processos do que por unidade organizacional, a incubadora está com
mais independência, mas isso não está traduzido no regimento interno que
E aí existe um processo todo, e é muito mais fácil atuarmos nos processos,
esse grupo de pessoas atua nesse processo, esse grupo nesse, e, assim,
fazemos uma gestão por processos, mas isso é uma coisa ainda que está
amadurecendo, ahh mas os processos já deveriam estar definidos... mas o
processos estão, mas faltam recursos humanos para pôr em prática, esses
anos ganhamos 4 servidores, mas saíram mais do que entraram, quer dizer
a gente sofre muito dessa rotatividade, essa descontinuidade, nós tivemos
quatro Diretores até hoje, temos agora o Prof. Hans, que entrou em
dezembro e vem de pesquisa, não é de inovação, de gestão de inovação,
porque você pode até fazer inovação por acaso, uma maçã cai na minha
cabeça e “tum”, descobri uma coisa, mas para gestão não é assim, é
preciso uma consistência muito grande para saber qual o “norte”. Nós
internamente estamos brigando muito para se mudar o regimento interno,
tínhamos a intenção no Inmetro de gestão por processos, o que é muito
bonito, mas é muito difícil a execução, e inovação é uma coisa mais do que
transversal, é transversal mesmo! Eu chego no laboratório e preciso que
faça um ensaio e o técnico/pesquisador diz que só poderá ser feito em oito
meses porque no plano de trabalho dele ele tem outras prioridades, e aí?
Então vamos parar e voltar em oito meses, então se perde esse
encadeamento, porque mesmo sendo um processo transversal o Inmetro
não trabalha dessa maneira, cada um tem sua unidade, tem seu plano de
trabalho, tem seu afazer do dia a dia, que são definidas por alguém que
tem que prestar contas ao chefe, que por sua vez tem que prestar contas
ao diretor e esse ao Presidente do Inmetro. Para o Brasil trabalhar com
inovação de uma maneira mais estruturada vai demorar, porque não
estamos acostumados a trabalhar dessa maneira, e nós sofremos muito
com isso e não é falar mal, não é isso, a diretoria a ou b não tá ajudando a
gente, mas é porque não se tem estrutura para disponibilizar no momento
que a gente precisa o recurso que a gente precisa naquele momento.

O Inmetro busca por
oportunidades de
melhoria ou soluções
para a instituição por
meio da criação de
normas mínimas?

Não chegamos a falar nos processo de inovação, mas dos processos
utilizados para atuar em inovação, nós trabalhamos nos processos, nós
apresentamos nossas ações, como estava atuando, as dificuldades, os
problemas, os pontos altos e baixos. Eu acho também que a Digeq, a forma
de se fazer uma gestão, também é uma maneira, não existe uma auditoria
de gestão que se aplique igual em todas as unidades, se você fizer dessa
maneira já não vai fazer o trabalho como deveria, não porque eu levei
muita não conformidade não, mas eu acho que a Digeq poderia trabalhar
mais de outra forma, com outras unidades do Inmetro, como a Diple (de
planejamento estratégico) no meu ponto de vista, e sou coordenador da
qualidade, e participo de alguns PQGF, depois fiquei afastado, mas não
vejo essa integração dia a dia, por exemplo, a Diple (que é divisão de
planejamento estratégico) ela trabalha com processos, com projetos, com
indicadores, ela tem isso na mão, e se trabalha com o sistema planest,
ahhh mas podem dizer que esse sistema não é bom, mas então vamos
melhorar esse sistema, mas você não pode dizer se ele é bom ou ruim,
você tem a informação lá, e tendo a informação você pode fazer uma
avaliação dos processos, do projeto.

Olha, eu sempre fui um defensor de restrição de normas, não de restrição
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É a mesma coisa, até quanto se está usando em cada projeto, eles
ficam separados, mas a gente fica chateado, a Digeq trabalha muito com a
parte de projetos e processos, com o mapa estratégico mas como a Diple e
a Digeq estão dissociados, no final das contas as pessoas que começam a
fazer auditoria começam sem conhecer o auditado, sem essa visão, sem o
mapa, a árvore de processos, porque ali vai constar todos os projetos e
processos, e aí se pega os processos e faz uma avaliação, o que ele é?
Quais são as entradas? Os insumos? Quem atua na geração desse
produto que vai sair desse processo? Para onde vão os produtos? Então,
você tem que saber quem são seus fornecedores e dos seus clientes, o
que você recebe dos fornecedores e o que gera para o cliente e o que faz
internamente para transformar insumos no produto final, isso é o que
deveria ter. Bom, você tem alguma norma que fala sobre isso? Aí você vai
definir, detalhar o procedimento, normalizar, como deve ser feito e aí todo
mundo atua, todo mundo sabe que é assim que tem que fazer, esse é meu
ponto de vista. Mas hoje é muito mais assim, ver o manual da qualidade do
Inmetro e da unidade e depois com as normas de cada unidade e
entrevistam a área para ver cada procedimento, e eles perguntam como
você faz, e eu não vejo isso como avaliação muito boa. Você avaliando
pela ISO você pode chegar a uma coisa maior, mas se não tem um mapa
dos processos da unidade, como se vai fazer auditoria? Como está sendo
controlado? Qual a responsabilidade por cada coisa? Se os indicadores, os
resultados são satisfatórios ou não? Porque não adianta fazer uma coisa e
estabelecer metas que são subavaliadas ou superavaliadas, entendeu...
então ah... você não cumpriu as metas... puxa como se fosse um amigo da
pessoa, porque estamos buscando melhoria contínua, mas você ser amigo,
porque você está falando não para magoar ou se sentir inferiorizada, mas
para ela melhorar a coisa, nesse sentido. E a pessoa disse, mas eu sei
como faz. Então, eu falei imagine se você ganhasse na loteria? Você
levasse todo o dinheiro e mais do que isso... leva o jeito de como faz.. e ele
disse que ia fazer... entendeu?! Eu gosto mais, porque você reúne as
pessoas, você discute, discussão no sentido de debate, porque a partir daí
você vai encontrar formas de melhoria com todos juntos e a discussão eu
acho positiva, eu gosto muito da análise crítica, mas tem que ser mediada,
tem que ter um mediador que seja realmente respeitado pelas pessoas,
para que quando ele intervir todos irão aceitar e estava conversando com o
João e ele pediu que quando houver que eu o convide e eu vou convidá-lo.
Eu acho importante, eu acho que pode melhorar a auditoria, a auditoria
precisaria ser repensada, precisaria ser repensada no sentido de ser mais
profunda, mais analítica, analisar muito mais os processos do que ela faz,
mais do que ver se o formato, se a vírgula está certa. Mas análise crítica
não, análise crítica vai ver o resultado, tudo que é bom você não precisa...
não existe muito debate, mas, na análise crítica, você vê o que está
faltando, o que não está bom, então, você tem que avaliar, tem que criticar,
controlar, e as pessoas têm que assumir sua parte, então, um de frente
para o outro assume sua parte, é o ponto mais positivo, ajustar para
melhorar, aí, sim, está fechando o PDCA. Agora vamos refazer para que a
gente possa voltar a analisar depois. Não na Ditec, em outras unidades
também porque eu gostaria de fazer com que as pessoas entendam/sintam
que é necessário. Os gestores aqui da Ditec fazem uma avaliação por
processos das unidades, dos projetos, das incubadoras, a Digeq não faz
isso. Por exemplo, você faz um relatório de auditoria interna, aí a equipe
auditora vai e faz uma avaliação, tá, não foi como poderia ser, mas fez
avaliação. A Digeq faz muito pouco dessa parte de auditoria, ela não se
envolve muito, isso fica com o coordenador da qualidade, ele define a
equipe que vai auditar suas unidades, antes a Digeq ia fazer isso, criou um
banco de auditores, mas tem pessoas lá que não estão atuando, aí eles
estabeleceram normas para ser auditor, muita gente já não faz auditoria há
algum tempo, porque tenho outras atribuições, vai atrapalhar meu plano de
trabalho, então estabeleceu as auditorias anuais e tem muitos auditores.
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DIMENSÃO - APRENDIZAGEM
Definiu os pontos fortes e pontos fracos, as não conformidades, deu
sugestões, aí a equipe define com os gestores as ações corretivas e seus
prazos e responsáveis para cumprir, mas diante daquilo ali, nós
estabelecemos que daqui a 60 dias com aquelas ações corretivas para
resolver, e daqui a 60 dias ninguém lhe procurou para ver/perguntar se
você fez ou não fez, e mais, se você fez, melhorou seu processo, mas às
vezes uma não conformidade... e não gera retorno, aí só se vai ter um
retorno/acompanhamento disso na próxima auditoria, com outra equipe
auditora, Eu sou auditado pela Audin e a Audin tem esse problema, faz os
relatórios, pede muitas informações, mas não vemos a análise daquilo que
se observou, não basta dizer que observou, porque parece mais um castigo
do que um companheirismo, porque o auditor tem que ser um amigo, vou
falar da parte crítica, mas de forma amigável, e não olha você não pode
fazer assim porque você está descumprindo... você não fez isso... no meu
ponto de vista isso que você fez não corresponde ao que deveria fazer...
isso é muito vago... as auditorias faltam mais c onversa, diálogo, pósauditoria, mais do que a auditoria em si. O que não acontece é a pós auditoria é ver como estão as coisas depois, os auditores jogam para seu
cliente a responsabilidade de resolver, vim aqui fiz, e vai embora e acabou,
e não pode ser assim, poderia melhorar/contribuir se você voltasse para ver
depois, conversar, fazer um acompanhamento. Eu acho que o coordenador
da qualidade tem a responsabilidade de acompanhar as coisas, até ir na
Digeq e dizer olha tá feia a coisa na minha área, eu não estou conseguindo
fazer com que a direção faça, eu já fiz isso, já falei com a Digeq. Mas qual
era a prioridade da alta direção da Ditec, quando começamos? Ver quais
são os processos, onde a gente atua, quais os documento de referência,
nós fomos definindo os processos, só que os processos mapeados, temos
que trabalhar, porque se é processo já está no dia a dia, então eles têm
que rodar o PDCA, têm que ter seus indicadores, têm que ter tudo isso, e o
que acontece, o camarada fala não é o momento, vamos deixar a parte da
gestão da qualidade de lado, agora eu preciso fazer com que a Ditec gere
resultados, então, a Ditec não tem processos, tem projetos, projeto disso,
disso... porque se é processo tem que rodar. Aí me cobraram, vem cá você
não vai fazer auditoria? Nós ficamos dois ou três anos sem fazer auditoria,
aí eu disse à Digeq das nossas dificuldades e do ponto de vista da Digeq a
coisa ficou no vamos ver... vamos ver... e não chegava a acontecer. Aí
falaram que temos que mandar uma data para fazer auditoria para mandar
para o Presidente, e o coordenador da qualidade não tem o poder de fazer
isso, de definir data para auditoria, aí você é o patinho feio da história é do
coordenador da qualidade e a análise crítica também deixou de ser feita, foi
feita análise de processos pelos gestores ali, mas com nossa visão, sem
auditoria, que aí teremos uma visão de como uma pessoa externa nos vê e
não como nós nos vemos. Buscamos melhorias dos processos, definição
de árvore de macroprocessos e a Diple nos apoia e colocamos no sistema
planest e depois eles sumiram. A Diple nos deu um apoio do mapeamento
dos processos e depois sumiu.
Os colaboradores do
Inmetro conhecem a
sua missão, visão,
valores, cultura,
planejamento, entre
outros princípios? Se
sim, como o Inmetro faz
os colaboradores
tomarem
conhecimento?

Não sei se as pessoas têm consciência, exatamente porque o excesso de
informação faz com que as pessoas esqueçam do que é importante, não
por falta de informação e divulgação, a Digeq ajuda nisso, toda reunião da
Digeq começa-se lendo a missão, visão e eu acho isso importante, é
importante e acho isso importante, você tem que saber. Igual ao nome
Inmetro nós temos quer saber que o Inmetro é um Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia, faz uma enquete com 100 pessoas?!!
Se você tiver oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o nome do
Inmetro... que é a empresa onde você trabalha... vão dizer na maioria o
nome antigo, errado, já foi. Talvez por excesso de coisa, num daqueles
comunicados não atenta que o nome mudou..
Eu... acho que o Inmetro... é a mesma coisa... eu acho que a resposta é
sim e não, sim e não, como assim?! Sim, quando o Inmetro participa, está
sempre buscando coisas de fora, buscando estar em evidência e levando
coisas para fora, pela quantidade de eventos, aqui no prédio mesmo se
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É o nome da nossa empresa nós somos “vendedores” do nome da nossa
empresa. Então, tem essa dificuldade. Eu acho que o Inmetro passa essas
informações, se esforça para fazer isso bem, em quantidade suficiente, o
problema é a cultura da recepção das pessoas, você tem que ter essa
coisa muito mais parceira, quando flui naturalmente é melhor, a recepção
talvez não seja boa, mas o Inmetro faz muito bem sua parte nisso e a
Digeq se esforça bem para passar isso.

O que acha da prática
atual da auditoria da
gestão da inovação?
Gera benefício(s) ou
prejuízo(s) para o
Inmetro? Há registros
de alterações de rumo
de processos de
desenvolvimento de
inovações decorrentes
da auditoria?

A Dqual começou a fazer um trabalho muito legal, em que eles faziam uma
participação/apresentação de tudo que eles faziam e eu ia como ouvinte
para ficar sabendo o que as outras pessoas estão fazendo e nesse ponto
eu não vejo muito o Inmetro fazendo isso, provavelmente o Inmetro faz
essa integração com entidades externas, tem conexão com o mundo
externo, mas não transmite aqui, então, cada um vai criar sua roda, inventa
sua roda. Tem que montar toda uma estrutura, e por isso várias unidades
têm estrutura duplicada, como a parte de apoio, você tem uma diretoria de
administração para dar apoio e cada unidade criou a sua própria unidade
de apoio, mas por que não atende? Por que não resolve os problemas da
Diretoria de administração para ela me atender a contento? Até agora para
trás eu tenho achado o recursos humanos é mais burocrático do que de
apoiar, mas pelo que eu estava vendo a proposta do CODRH está
propondo... eu acho legal, mas temos que ver na prática como vai ficar.
Vamos supor, propomos quatro treinamentos para o ano seguinte, mas eu
tenho que dizer o que eu vou fazer em 2013, em que mês, em que curso,
em que empresa e quanto vai custar, se nem as empresas de treinamentos
ainda têm. Era muito assim de fazer os relatórios, os relatórios eram muito
bonitos, a proposta que a Codrh tem como proposta, eu acho que vai vir
uma solução legal, mas a execução até agora é muito, muito ruim, eles
estavam cuidando muito mais de apresentar o que está fazendo, mas,
efetivamente, os cursos foram dados? Atendeu à expectativa das pessoas?
O curso que aquele sujeito fez esta “linkado” com as necessidades dele e
da unidade? Por exemplo, eu fiz dez cursos, mas esses cursos trouxeram o
que de benefícios para a unidade?! Tem que de interesse do servidor e da
instituição.

Nessa área ainda não tem uma... uma... um histórico de auditorias que
venha a somar para modificar ou trazer melhoria nos processos. Nós
fizemos duas auditorias, e as duas anteriores a essa foram só em unidades
como a Divit, mas esse ano nós fizemos em todas as unidades, mas o
objetivo foi de buscar um diagnóstico, não seguindo os princípios de
auditoria, foi para avaliação e definição, eu falei escreve tudo que você
encontrou aqui. Uma auditoria foi feita pelo Gil, que é um amigo meu muito
inteligente e fez um trabalho muito legal, para a gente foi muito importante,
ele fez um diagnóstico, não considero que foi uma auditoria, e ele apontou
no que estamos errando o que precisamos melhorar, e o João também
participou da auditoria da coordenação da qualidade da Ditec, eu chamaria
de uma só auditoria, mas englobando duas partes, porque a auditoria da
coordenação da qualidade é uma novidade que a Digeq começou esse
ano, mas para mim foi excelente, porque pro nível que a gente estava eu
achei bom, porque para uma Dimci que está mais estruturada isso
talvez/poderia ser dispensável, mas pra gente foi bom, foi de uma ajuda
grande e foi agora, tem duas semanas. A própria auditoria desse ano vai
ser em cima de alguma coisa mais estruturada, mas montada com a
realidade daqui, em termos de indicadores, de participação, depois desse
diagnóstico vai melhorar bastante.
DIMENSÃO – PROCESSOS

157

O Inmetro busca
realizar as suas metas
predefinidas/estabelecid
as? Detecta desvios e,
quando o faz, propõe
medidas corretivas?

Mal, difícil isso, olha a gestão no Inmetro eu acho ruim, eu acho que ainda
é um ponto fraco no Inmetro e eu acho que ... pô... nós ganhamos prêmio
ouro... mas eu não vejo prêmio ouro assimmm... para o Presidente tudo
bem, ele tem o orgulho, mas ele não reflete a gestão do Inmetro, a auditoria
do PQGF é em um dado momento, mas efetivamente ele não reflete a
realidade, ... é para inglês ver... isso pode ser interpretado de maneira
errada, e muito pelo contrário eu trabalhei em outro momento do PQGF e
eu sei que poxa... caramba, o Inmetro pode mais que isso, pode cuidar da
sua gestão para que as coisas funcionem. Infelizmente no serviço público o
maior pecado é fazer com que a política, não que a política não seja
importante, mas nós não podemos viver só de política ou na maior parte de
política, principalmente em um órgão como o Inmetro, que tem que ser
mais técnico, eu não posso pegar uma pessoa com uma visão só política, e
não é só no Inmetro, ahhh mas isso é falso! quem disser isso não está
sendo verdadeiro, todas as nomeações importantes são políticas,
dificilmente a gente vê uma pessoa da carreira ocupando os cargos mais
importantes, de ponta. Quem escolhe o primeiro escalão são os políticos e
o segundo escalão é esse primeiro que é político e assim... Antes da Dilma
já tinha uma proposta para que os DAS 1,2 e 3 só fossem ocupados por
servidores de carreira, mas cargo 4, 5 e 6 são poucos nos órgãos e não se
conseguiu fazer isso porque é muito forte o lobby, mas teve briga porque
alguns queriam o DAS 4. Eu acho que o Inmetro tem tantos pontos no
PQGF, mas o Inmetro deveria ter muito menos pontos do que ele
conquistou na avaliação do PQGF, porque os caras que avaliam isso foram
muito camaradas, aqui já se sabe no que eles irão focar, é igual a
concurseiro... já sabe que se for tal banca... já sabe os professores... o livro
que esses professores adotam, essa questão é importante etc. A UNB, por
exemplo, é assim, aí... rsrsrsrs. Então, já se sabe quem vai avaliar e o que
cada um vai avaliar e eu aqui faço de acordo com o que eles vão focar, eu
sei o que cada um gosta e ele não enxerga outras coisas. Não que seja
demérito o Inmetro receber uma nota menor, e a busca por excelência, eu
também tenho, mas eu não sou tão otimista eu acho que a gente não é
ouro. Porque gestão é muito difícil, o cara de gestão não precisa ser
necessariamente um cara que tenha pós-doutorado... às vezes é preciso
muito mais bom senso, tem que ser um sociólogo, um psicólogo, não
precisa nem conhecer o negócio da Instituição, e conhecer metrologia,
tecnologia, qualidade... tinha que conhecer as pessoas que estão aqui e
como eu faço as pessoas aqui se superarem. Tem frases do Presidente
que não estimulam, por exemplo, pegou os novos concursados e disse
vocês são a minha salvação, aí eu falei: caramba!... e os velhinhos!?...
porque hoje nós somos velhinhos, mas já fomos novos e o Inmetro era
menos do que é hoje. Não adianta trazer pessoas boas e não utilizarem
bem essas pessoas, em sua plenitude, pela quantidade de pessoas que
entraram e saíram recentemente era merecedor de uma análise, de uma
avaliação. Peraí! Caramba! Não é pelo dinheiro, é pelo dinheiro também,
ninguém está aqui de Madre Tereza, mas nós temos nossa
responsabilidade fora daqui, mas se você tem um bom ambiente, você
pode até perder um pouquinho, mas no todo está ganhando, vai ter outras
coisas, oportunidade de crescimento, quando botam na balança tudo o
Inmetro perde, e já perdeu muito.
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Quais são os
procedimentos
utilizados para
auditoria? Estão
formalizados na
empresa? Descreva os
instrumentos/ferramenta
s utilizados (checklists,
indicadores de
desempenho etc.). Qual
é a periodicidade da
auditoria?

A auditoria da qualidade, ou a auditoria de maneira geral? A auditoria da
gestão da qualidade ela vai fazer o seguinte: aqui foi um caso atípico em
relação às outras auditorias, que foi escolhido por mim, o Gil, ele fez uma
auditoria online, ele primeiro quis conhecer o que as unidades da Ditec
fazem porque quando eu for lá já vou saber bastante, então, ele pegou os
processos, as ações que envolvem cada processo, então, tudo foi
encaminhado para ele previamente, e ele fez uma análise e fez uma
avaliação e comparou com o regimento interno do Inmetro, comparativo ao
manual da qualidade do Inmetro e o da Ditec, e usou/comparou o que eu
apresentei como detalhamento de cada processo, independente se tinha
norma ou não, foi análise de processo, então seria uma auditoria de
processos, mas ainda sem as pessoas, depois ele fez as análises e
comentários e foi em cada área entrevistar as pessoas que fazem, como
controlam, porque ele sabia que em termos de normas nós não tínhamos
tudo, mas os processos já existiam com as ações e procedimentos
envolvidos. Aí ele fez a avaliação dele, claro que ele botou uma não
conformidade dizendo que falta a documentação dos processos e a gente
tem que aceitar, então a gente vai fazer a norma da forma como a Digeq
determina. Foi um diagnóstico maior que nós fizemos, e foi rápida essa
auditoria porque ele já sabia o que ia perguntar e com isso ele fez a nossa
chamada auditoria que eu chamaria de diagnóstico e eu gostei muito, muita
coisa tem que mudar, tem muita coisa para fazer, aí sim uma pessoa de
fora avaliando/apresentando uma sugestão da nossa gestão, com
conhecimento prévio dos processos como um todo, ali ela podia vislumbrar
as normas... nie, nit... mas estava tudo escrito ali, de outra forma, e ele
conseguiu entender. Eu gostei, embora não tenha sido um resultado muito
favorável, então o Diretor me chamou e disse que nós precisamos
melhorar, sentar e escrever bastante coisa, nós temos um caminho longo
pela frente. Nós temos uma norma que fala sobre estudos de viabilidade e
ela é uma coisa assim, que o produto que ele pretende, que ele pode ter
um mercado potencial, se vale ou não vale a pena, e são feitas várias
análises, várias variáveis, é um manual e certamente 99% das pessoas que
lerem a norma não vão entender nada... então eu falo... pô aquilo é muito
mais procedimento do que uma norma, é uma Nit (norma interna técnica)
está dentro do sistema da qualidade.
A uma orientação da Digeq para seguirmos todos os capítulos da ISO para
auditoria da gestão da qualidade, da ISO 9001:2008, então, mas você tem
que ver se está sendo seguido ou não e procedimento é usado sempre
entrevista, apesar que vai sempre buscar as evidências, e o auditado tem
que apresentar, como faz, de que forma, a periodicidade que faz esses
controles, quem toma ciência do que você está fazendo, como você é
cobrado em termos de produtividade, você está conseguindo fazer tudo,
satisfaz ao seu cliente, seu tempo dá... se não tem que botar outra pessoa
para ajudar; e essas auditorias são anuais.

Contra que padrões são Não, a auditoria ela é muito rasteirinha porque ela... ela trabalha com a
comparados os
Ditec, mas a Ditec não é uma unidade de exemplo, porque ela não sofreu
processos de gestão de auditoria, a não ser agora, mas eu nem chamei de auditoria, eu chamei de
inovações utilizados no diagnóstico, mas o que a gente manda para eles, eles auditam, se eu
Inmetro?
mando 50% do que eu faço ele só audita isso, e eu não concordo com isso,
porque a auditoria é feita da forma como o coordenador deseja/quer, aí eu
digo que só quero auditoria de uma unidade, mas onde eu faço auditoria eu
tenho que conhecer bem os processos que estão envolvidos,
principalmente porque as unidades organizacionais têm uma coisa que o
delimita. Diferente de um processo, se você faz a análise por processo,
esse processo pode estar abrangendo três unidades, e não tenho controle
de todas as unidades e aí você tem que ter uma forma de gestão diferente.
Claro, toda unidade organizacional tem um chefe e esse chefe é o
responsável por ela e ele tem que dizer o que ele faz, o que está sendo
feito.
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Os bloqueios, fatores deIsso aí nós falamos no início, um dos maiores bloqueios da coisa, é a
sucesso na gestão das filosofia adotada, que é educacional, voltado para as universidades e com
inovações
sãoagravante de ter que colocar como indicador da instituição o número de
identificados
eartigos publicados, e isso é péssimo para a parte de inovação, não é bom,
registrados?
não que a gente seja contrário à publicação de artigos, mas somos
contrários a não ter uma avaliação prévia, mas para garantir, até mesmo, o
produto intelectual que foi desenvolvido por uma pessoa, e às vezes ela
nem tem ideia, porque o que que é uma inovação?
Que é uma
descoberta? E é uma coisa que não tá pensando em fazer e surge, como a
maçã que cai na cabeça e surge, e não se espera às vezes.
Os colaboradores queHoje a gente ainda tem muita resistência, por exemplo, aqui internamente a
avaliam a gestão dos gente tem todo um ideal, por exemplo, o negócio da empresa visitante, só
processos/projetos
depara contar um exemplo, é um negócio legal, vai criar parcerias, se chamar
inovação e os queuma empresa que é forte em determinada coisa, então, a gente sabe que
trabalham com auditoriavai trabalhar nessa área e aí se chama a empresa e você vai à empresa
são treinados?
conhece/conversa lá, aí vem para o Inmetro mostra tudo, e a empresa diz
isso me interessa, o Inmetro pode me ajudar nisso, nisso... e a Ditec
apresenta tudo do Inmetro, os laboratórios do Inmetro podem fazer por
elas, mas esqueceu de combinar o “discurso”, o Inmetro recebe um monte
de demanda e quando vamos levar para as áreas, a área diz ..ihhh
...esqueci... eu não posso... é um banho de água fria... só daqui a... e você
já criou expectativa e o cara que você falou quer a coisa num curto espaço
de tempo e a Ditec diz que só para 2013, aí o pesquisador diz que não dá
nem para visitar/entrar no laboratório, aí, quer dizer, é muito frustrante,
porque somos muito dependentes das outras áreas, tem que ter articulação
e ela não está “azeitada” e para isso vai se precisar de muita força,
autoridade, muita gestão e não é por autoridade impositiva que se vai
conseguir, vai ter que mostrar para os caras o quão é importante esse
processo.
Qual é a prática daSão feitos acompanhamentos mensais e discussões como tudo pode
auditoria da gestão damelhorar na Ditec e cada área deve avaliar a sua inovação. São avaliados
inovação no Inmetro? Oos projetos e processos.
que
é
verificado
normalmente
nessa
auditoria (escopo)?
Como avalia a gestãoA gente fazia as reuniões mensais e a gente trocava as ideias e a gente
dos
processos
dedava passos grandes com as discussões, era um fórum de discussão e não
inovação no Inmetro?
somente de apresentação do que estava fazendo, e todos avaliavam se
estava certo o que se estava fazendo, ou se precisava fazer algo mais e
era mensal. E agora estamos aguardando o Diretor para ele trazer as
ideias dele e ele é bem competente. Eu acredito que a gente vai continuar
fazendo, mas acredito que se retome isso, mas não fica parado por conta
do blog em que a gente troca informações, alguns artigos, notícias estão
sempre vinculadas ali e todo mundo recebe aquilo, pelo menos todos ficam
sabendo do que está acontecendo, todos da Ditec podem acessar. O
problema é que às vezes pela quantidade de informação faz com que as
pessoas às vezes não deem tanta importância aquilo.
DIMENSÃO – RELACIONAMENTOS
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O
Inmetro
utilizaEsse processo de benchmarking é importante e o Inmetro utiliza e o
relacionamentos
com Jornada (Presidente) nesse aspecto sempre cobrou isso. Sair do seu
terceiros
mundo para se comparar com outros é bom, agora acho que sair daqui ir
(empresas/universidade se comparar com o NIST ou com o PTB da Alemanha, eu acho que tem
s/etc.) para melhorar aque ser com alguém próximo, porque senão você vai só aprender como ele
gestão
dos
seus faz.
processos?
Eu acho importante, também, parcerias com universidades, os cursos que
se fazem de mestrado, que temos o mestrado aqui, o Inmetro tem que t er
mestres e doutores, acho um incentivo bom e positivo e o Jornada levantou
isso, quem quisesse participar participaria, cumprindo algumas exigências,
mas participaria, eu acho importante se ter essa troca, porque a
universidade é muito pesquisadora, o problema é a finalização da pesquisa,
esse ponto é que eu vejo que a gente não pode se igualar a universidades,
porque eu não vejo com início, meio e fim, e o fim é que eu não vejo, se
existe deveria ser mais disseminado, porque nós temos muitos
pesquisadores no Inmetro. Se cada um tiver envolvido em um projeto...
teríamos quantos projetos e eu não vejo, se tem eu não vejo a divulgação
de tudo isso, estou sendo pessimista... aliás, sendo bastante otimista!

Entrevistado: Carlos Otavio Afonso – Gestor e Coordenador da Qualidade substituto

PARTE B - AUDITORIA DA GESTÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO
As perguntas têm o propósito de identificar e descrever quais são as ferramentas e procedimentos
utilizados pelo Inmetro para auditar/controlar a gestão de process os de inovação, a partir de
entrevistas com o coordenador da qualidade e o coordenador substituto da qualidade, ambos
responsáveis pela auditoria/controle da gestão, e a pesquisadora tecnologista em metrologia e
qualidade, que acompanha os processos de inovação nas incubadoras.
DIMENSÃO – ESTRATÉGIA
Como
sãoRegimentalmente, sobretudo das inovações tecnológicas, é a Ditec, mas
acompanhados/monitorad historicamente ela não estava acompanhando porque ela não era
os os processos deconsultada, mas agora nós estamos fazendo, começando. Quanto às
desenvolvimento
deinovações organizacionais é que a Ditec está tomando conhecimento do
inovações?
que foi levantado até então pelo grupo da Yakira. No caso das
incubadoras, a própria incubadora faz esse acompanhamento, mas agora
que o processo de incubação vai ter norma, antes só tinha a etapa de
seleção pelo edital e criaram um sistema, mas eles fazem em média, eu
acho que é trimestral, e marcava-se um dia com cada empresa incubada
e fazia o acompanhamento do plano de trabalho onde tinha tudo lá
(previsto e realizado), eu acho que eles usavam o MS Project para
registrar.
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Quais
são
os Então, tem esse da incubação, as pesquisas de satisfação para ver o que
instrumentos/meios
depode ser melhorado e os que estão saindo da incubadora, e lá nós
controle utilizados peloperguntamos o que eles acham do nosso apoio, esse da incubação na
Inmetro para gerir as semana passada foi apresentado o estudo das empresas pós-incubadas
inovações?
Quee por esses resultados avaliamos a incubadora do Inmetro. E uma das
ferramenta é usada paracoisas que as empresas pós-incubadas citaram foi a questão do apoio da
testar a eficácia desses área fim, os laboratórios, e isso a gente precisa melhorar. Com relação
controles?
aos outros processos o do parque tecnológico ainda não tem porque
ainda será implantado, os dos acordos de cooperação técnica a Ditec não
se envolvia antes... a Ditec agora está sendo ouvida nesse processo do
acordo para dar um parecer sobre a propriedade intelectual, diz se é
inovador ou não é, dependendo do caso a Ditec pode fazer avaliação de
impacto, mas ainda não aparecer nenhum, mas se aparecer é aquela
história, vai demorar uns dois meses e aí começa o conflito de interesse
porque eles acham que a Ditec vai atrapalhar, mas isso é caso a caso, a
gente segue mais as leis e tem a norma e até hoje o Inmetro depositou 1
patente dele, eu acho, e ao todo, incluindo com cotitularidade, foram 7. A
maioria é como “reconhecido” na Iso 17025, então, deve ter registro de
tudo, mas eu não sei como é.
Qual
(is)
a(s)Olha só... eu diria que pode existir algumas estratégias, e algumas
estratégia(s)
que
oiniciativas, que não sei se são estratégias, porque estratégia é de longo
Inmetro utiliza atualmenteprazo, mas o que eu estou vendo se desenhar é o portal de inovação que
para
gerir
os talvez a partir dele se pense mais no processo de gestão da inovação
processos/projetos
decomo um todo e se tenha uma estratégia de inovação bem definida, nem
inovação?
sei se tem uma estratégia única, escrita e formal, acho que cada área tem
a sua, o Presidente Jornada disse que era para seguirmos o manual de
Oslo, inclui, inclusive, as inovações tecnológicas que é muito mais amplo
e completo do que o conceito de Schumpeter, que só considera as
tecnológicas. Então, eu diria que não existe uma estratégia única,
definida, sabe aquele direito consuetudinário, tipo da Inglaterra, eu acho
que é por costumes, tem uma lei ali, outra aqui e era mais tácita, agora é
que vai ficar explícita, por conta do portal do Inmetro de inovação, tem
algumas definições segmentadas, eu acho que vai surgir com o portal da
inovação uma estratégia mais consolidada, definida, está sendo definida,
já tem algumas coisas, mas segmentadas, por isso o portal está sendo
definido por um grupo que tem gente de várias UP.
DIMENSÃO – ORGANIZAÇÃO
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Existe um setor (ouNo Inmetro é complicadíssimo, porque cada UP cuida do seu, o próprio
função) específico paraPresidente do Inmetro reconhece que as UP têm dificuldade de
essa tarefa de controle eintegração e comunicação, existem os silos, as Diretorias têm essa
monitoramento da gestãodificuldade, até os indicadores... cada UP tem os seus, procura medir,
das inovações? Quais mas de gestão de inovação eu nunca ouvi falar, aqui mesmo temos 4
são suas competências?indicadores na Ditec que estão no Planest e 2 aqui na área meio e um é o
Qual é o grau depedido de patentes e o outro é o de transferências de tecnologia, que a
independência do setor?gente ainda não conseguiu, porque tem que pegar o contrato no INPI e
Há conflitos entre o setoraverbar para ter validade, até porque a transferência de tecnologia ocorre
e o pessoal encarregadoaté mesmo quando o pesquisador do Inmetro conversa com um técnico
da auditoria?
da empresa que está desenvolvendo o produto/equipamento/técnica
inovador em cotitularidade, há transferência de tecnologia lato sensu.
Como tem sido feita a
Agora a transferência stricto sensu com o INPI a gente no Inmetro não
auditoria da gestão da
conseguiu nenhum ainda. Uma delas foi criada uma tecnologia, mas
qualidade na Ditec?
como não se fez uma avaliação de impacto antes e análise de cenário,
A
Digeq
comoquando o Inmetro tentou passar isso para o mercado não houve interesse
de qualquer empresa/indústria. Tem que ver se está sendo estudado no
coordenadora/gestora
das auditorias de gestãomundo, ou pode ser uma realidade que o Brasil precisa, naquele
da qualidade faz auditoriamomento, e como não foi feita avaliação de estudo de impacto e na hora
de gestão por processos que o Inmetro vai oferecer, ninguém quer. Agora que a gente tá tomando
ou com base em ISO?
conhecimento das inovações todas, a partir do grupo da Yakira é que
tomamos conhecimento, e as tecnológicas que a Ditec ainda não pegou
uma por uma, para a Ditec dar o suporte, mas quando se fizeram os
Quando
você
estáacordos e a Ditec não foi consultada pode ter problemas, ou seja, a Ditec
criando uma norma, ovai pegar o “bonde andando”. Tem um acordo entre Inmetro e a Petrobras
que mais você prestaque não foi definida ainda a questão das patentes porque não colocaram
atenção? A parte denada sobre isso no acordo e agora tá tendo problema. Para haver a
controles te chama atransferência de tecnologia tem que ter interesse da indústria, mesmo
patenteando as empresas não querem, e isso depende do Inmetro, bem
atenção?
como as patentes que a Ditec é que gerencia, mas estamos com
dificuldades por conta das outras áreas. Tem indicadores preliminares,
O processo de análisemas podem ter outros melhores, mas esses que criamos não estamos
crítica, qual é o escopo econseguindo coletar. Agora tem um outro estudo de inovação tecnológica
em que a Ditec vai fazer análise das inovações. No estudo de
o que se visa?
benchmarking vimos que mesmo na USP, Unicamp etc. é difícil essa
questão de patentes, ainda passam algumas inovações sem patentear, e
A Digeq não faz naainda tem a questão antiética, porque às vezes o pesquisador patenteia
Ditec/no
Inmetro umaem nome dele e não da instituição que o apoiou, deu toda a infraestrutura
auditoria
de avaliaçãoda pesquisa, só a Fiocruz é que é mais antiga nessa questão de patentes
dos processos e deé que o processo já está mais estruturado e não passam ess as coisas.
Porque eles foram os primeiros a fazer a patente no Brasil, antes da lei de
gestão?
propriedade intelectual a Fiocruz já protegia fora do Brasil das suas
descobertas em fármacos, eles faziam no INPI, mas às vezes o INPI não
Qual
o
grau
defazia ainda e a Fiocruz deve ter ajudado o INPI nessa questão de
independência da Digeqpatentes, essa área na Fiocruz é muito antiga e muito madura.
ou do coordenador daEntão, eu diria que todas essas coisas estão sendo estruturadas.
qualidade nas auditorias?
Faz as duas.

Eu ainda estou começando, estou em treinamento para ser auditor da
gestão da qualidade.
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O Inmetro busca porA norma quando é feita é feita para contribuir porque se define tudo na
oportunidades
denorma, tem tudo na norma, fica o como fazer lá, então ajuda bastante,
melhoria
ou
soluções agora, por outro lado, falando até como auditor (que estou fazendo
para a instituição porauditoria em treinamento), eu vejo que os setores não atualizam suas
meio da criação denormas, muitos não atualizam, algumas normas estão desatualizadas, às
normas mínimas?
vezes a pessoa já está fazendo o processo dela de forma diferente, mas
no início as normas ajudaram bastante, ajudou a estruturar a coisa, a
gestão no Inmetro quando começou foi assim, foi fazendo normas e,
então, foi muito válido e ainda é, mas a gestão hoje do Inmetro é gestão
por processo, a análise dos fluxos/mapeamento dos processos, a gestão
por mapeamento por processos está trazendo resultados mais imediatos,
que são mais ágeis para melhoria da gestão e começaram a usar mais
ela, então, as pessoas deixaram até de lado um pouco as normas ,
primeiro se vai fazer o processo, o mapeamento, e depois se atualiza a
norma, e nesse tempo a norma fica desatualizada, e o que temos é que
se você quer inovar, inovação mínima ou média, eles alegam que se você
tiver que seguir a norma, atualizar todo ano, eles aqui consideram que
isso atrapalha o processo de inovação, se você seguir o rigor, eles
preferem ganhar uma não-conformidade. Então, eu já participei de duas
auditorias de gestão da qualidade e vimos isso, a norma está
desatualizada porque eles preferem atualizar depois e eles dizem que
estão refinando o processo e só vão fazer a norma depois que tiverem
certeza de que vai ser aquilo mesmo, e é melhor primeiro fazer a coisa
acontecer. Então, eu diria que até o passado recente essa questão era
crucial e era a principal para se estruturar os processos e a gestão, ou,
então, era o sistema, usando a Ctinf (coordenação de TI). Eu não sei
dizer se a quantidade de normas é grande ou não, mas acho que temos
que fazer normas para coisas cruciais que se todo mundo da UP sair todo
mundo vai saber o que fazer e a UP vai continuar prestando o serviço
dela, aquilo tem que ter em norma, o negócio de cada UO, então, tem que
ter o como, tudo a gente tem que saber o objetivo e saber como usar,
porque tem gente que faz norma de tudo, até de coisas que são básicas,
então, não sei se tem muito ou pouco, mas o que é importante é o que
tem que se colocar em norma, que são coisas essenciais.
APRENDIZAGEM
Os
colaboradores
doNão, inclusive isso foi tema da última reunião de CQ (coordenadores da
Inmetro conhecem a suaqualidade), inclusive a política da qualidade que tem alguns quadros por
missão, visão, valores,aí, e depois você vai ver nos corredores e não vê nenhum, a não ser na
cultura,
planejamento, sala dos diretores. Era para se pegar o que se estava fazendo de bom em
entre outros princípios?cada UP e depois apresentar o que cada UP está fazendo, os objetivos
Se sim, como o Inmetroestratégicos, é como as outras coisas que já citei, tem várias iniciativas,
faz
os
colaboradores tem apoio institucional, mas o Inmetro tem a dificuldade que tem UP com
tomarem conhecimento? negócios muito diferentes, a Dimel é uma, a Dqual é outra, a Caint é
outra, a Cgcre nem se fala... tem coisas bem separadas, então, tem uma
dificuldade natural que o Inmetro tem vários negócios, então, tem várias
iniciativas e são muito válidas, se já é difícil imagine sem elas, mas eu
acho que se tem que procurar novas formas de se fazer isso para se fazer
bem isso, até o Presidente reconhece isso.
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O Inmetro possui um Olha, no geral sim, no geral, lato sensu sim, porque o próprio
ambiente encorajador aoplanejamento estratégico do Inmetro é referência como órgão público, nós
aprendizado
temos estudos de cenários aí, tem essas preocupações, e participa do
organizacional, propicia aGespública, do PQGF. Quanto à capacitação tem um planejamento a
prospecção de cenários curto prazo que temos que levantar a cada ano o que faremos no próximo
futuros?
ano. Assim, no geral sim, mas a gente sabe por vários relatos de colegas
e tudo que se você analisar a coisa mais, como acontece caso a caso,
varia muito, tem setor encorajador e tem setor restritivo, eles falam o que
tem que se cumprir, no geral sim, mas não sei o percentual disso na
“casa”, é caso a caso, tem uns que fazem todas as capacitações e outros
que dizem que não fazem nenhum treinamento porque os chefes dizem
que tem muito trabalho, tem outras coisas, então, eu não sei o que é
maioria. No geral eu acho que incentiva sim, tem uma coisa
institucionalizada, às vezes tem essa coisa de orçamento...
contingenciamento.
O que acha da práticaOlha, tem os processos de análises críticas aqui na Ditec, por meio das
atual da auditoria dareuniões que esse ano ainda não aconteceram por conta da mudança do
gestão
da
inovação?Diretor, mas aí só avaliamos as inovações tecnológicas e os nossos
Gera
benefício(s)
ouprocessos.
prejuízo(s)
para
o
A partir dessas reuniões se discutem melhorias na gestão dos processos
Inmetro? Há registros de
de inovação, nas UO, na UP, sim.
alterações de rumo de
processos
de
desenvolvimento
de
inovações decorrentes da
auditoria?

DIMENSÃO – PROCESSOS
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O Inmetro busca realizarOlha só, é recorrente isso aqui na gestão do Inmetro, no geral tem o
as
suas
metas contrato de gestão, e tem indicadores e quando o Inmetro não cumpre...
predefinidas/estabelecida baixa a remuneração dos servidores, então, quer dizer, a coisa é levada
s? Detecta desvios e, ao rigor da forma que se o Inmetro não alcançar as metas dos indicadores
quando o faz,, propõedo contrato de gestão afeta a nossa remuneração, mas tem uma coisa em
medidas corretivas?
relação à inovação, porque você querer fazer coisas novas, diferentes do
que foi estabelecido, porque já está predeterminado, então, nós temos
que cumprir as metas e mostrar bons indicadores, então, quer dizer,
temos que fazer o que estabelecemos nos nossos PTI (planos de
trabalho) que são coisas, processos rotineiros e que já existem, mas para
fazer inovação vamos ter que gastar mais tempo, porque inovação tem
que perder mais tempo, então, como está não estimula porque você não
vai querer perder tempo com inovação, porque você fica preocupado em
atingir as metas e o definido no seu plano de trabalho, então, isso não
estimula... mas em relação ao sistema corporativo planest (de metas e
indicadores), que tem mais de duzentos indicadores, tem indicadores de
cada UP, aí tudo bem, mas se começou a colocar indicador demais, aí
parou de coletar e tem vários indicadores que não são analisados e não
geram recursos para a tomada de decisão. Aí a coisa vira moda, então,
tem que ter cuidado para ver o que é necessário termos indicadores, ou
indicadores de esforço para mostrar que estamos trabalhando com foco
em resultados. Quem procura a Dplad para avaliar os seus indicadores
ela faz. E temos os indicadores do Conmetro e nós temos que cumprir as
metas e indicadores e temos que cumprir e envolve Ministério, o
Conmetro e isso tem que ser feito e quando não é alcançado tem que
justificar o porquê. Então, isso é feito, agora interno é como eu já disse
em vários casos, são casos pontuais, se você procurar a Diple ela te dá
todo apoio. Agora a gente colocou os indicadores das incubadoras,
fizemos a coleta, mas o de transferência de tecnologia a gente não
alcançou porque é extremamente difícil, e não é questionado o porquê
pela Diple (planejamento estratégico) e a gente também não chama a
Diple e ela não procura a gente, e não sei se alguém vai ver isso, se a
auditoria da gestão da qualidade, ou a Audin que vai ver. A resposta geral
é sim, porque poucos órgãos públicos fazem esse acompanhamento de
metas como o Inmetro, como no governo federal só o Inmetro tem
contrato de gestão, mas internamente precisa ser melhorado. Não é à toa
que ganhamos faixa e prêmio ouro no PQGF, e faixa ouro é aquele órgão
que se destacou, pra fora ele mostra muito resultado, mas dentro tem
muita dificuldade para medir.
Quais
são
os A Digeq faz entrevista, reunião de abertura, depois pega os documentos e
procedimentos utilizados faz observações, depois pode questionar alguém para ver se é feito como
para
auditoria?
Estãoa norma cita e depois tem a reunião de encerramento.
formalizados
na
A da Audin, pelo que eu soube, foi mais de documentos, pediram muitos
empresa? Descreva os
documentos, conversaram com ele, mas eu acho que a Audin não foi
instrumentos/ferramentas
muito nas áreas... que eu soube, a Audin eu acho que é mais o macro,
utilizados
(checklists,
observação eu acho que faz pouco, não vira como é executada a coisa
indicadores
de
assim, a Digeq vai nas áreas quando é necessário. A periodicidade da
desempenho etc.). Qual é
qualidade está prevista no Manual do Inmetro e é anual e a da Audin eu
a
periodicidade
da
acho que é anual também.
auditoria?
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Contra que padrões sãoOlha só, em relação ao trabalho da Ditec e da gestão da inovação, nos
comparados
os processos tem vários padrões como no PQGF o Inmetro é comparado
processos de gestão decom outros órgãos, então tem o PQGF, tem os indicadores do contrato de
inovações utilizados nogestão que temos as metas, e essas devem ser comparadas com as de
Inmetro?
alguém, os próprios estudos de benchmarking que o Inmetro tem que a
gente olha os outros órgãos e vemos que indicadores nós podemos
adaptar para o Inmetro, no geral o Inmetro se cobra bastante, mas de
gestão de inovação em si, a gente buscou alguns indicadores,
aconteceram dois estudos, um foi o de núcleos de inovação tecnologia de
alguns órgãos como PUC, Fiocruz etc. para saber quantas patentes
fazem por ano, quais são as boas práticas e nos compararmos com eles,
mas a gente sabia que tava mal, porque temos poucas transferências e
como a Fiocruz mesmo já trabalha com inovação há muitos anos na área
de fármacos, claro que ponderamos nossa realidade, mas comparamos
com outras mais próximas da nossa, acabou definindo mesmo
indicadores pelo nosso histórico, então a questão de transferência mesmo
nós só temos três para transferir, um a gente sabe que ninguém tem
interesse porque já foi visto isso, então temos dois, o indicador ficou de
um, então. E fizemos um estudo de benchmarking para vermos tudo
sobre parque tecnológico, e fomos ver a questão de transferência e vimos
que essa questão é difícil mesmo, stricto sensu, ter uma coisa sua e
transferir para uma indústria que não fez isso com você, a Embrapa e a
Petrobras conseguem fazer, mas esses estudos a gente se comparou
bastante como estudos de gestão da inovação e o Inmetro tem esse
negócio de peer review e outros. Então, o Inmetro se compara bastante,
mas na gestão da inovação embora tenhamos feito esses estudos eu
acho que temos que fazer mais.
Os bloqueios, fatores deA Ditec, nas reuniões de planejamento, de acompanhamento, de análise
sucesso na gestão das crítica sempre a gente levanta os problemas que a gente identifica e
inovações
sãocompartilhamos algumas soluções, até com laboratórios também, a gente
identificados
evai conversando para resolver, mas assim a gente faz aquilo que está
registrados?
dentro do nosso escopo e é pontual... eu não vejo uma coisa
institucionalizada.
No Inmetro como um todo eu acho difícil, a Diple faz a sua parte, cada UP
e UO faz a parte de cada uma, cada UP tenta fazer o seu, fica assim.
Teve uma pesquisa de clima organizacional que foi uma coisa do Inmetro
como um todo e que foi um passo muito grande e eles estão dizendo que
vai se repetir de dois em dois anos porque tem que implementar as ações
de melhoria. Então, se isso for levado mesmo, de três em três anos, se
faça essa pesquisa de clima que se vê os problemas de todas as áreas
do Inmetro, aí eu vou dizer que sim, que é do Inmetro como um todo.
Segundo eles vão fazer e vai ter uma pesquisa depois para ver o que foi
implementado e o que não foi, aí sim estará institucionalizada a questão
de análises de bloqueios para melhorias na gestão como um todo.
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Os colaboradores queOlha só, na Digeq eu participei na reunião de abertura, vi alguma coisa da
avaliam a gestão dos continuidade da auditoria e participei da reunião de encerramento e na
processos/projetos
deDigeq não foi visto nada de inovação porque fizeram só com base na ISO
inovação
e
os
que9001 e o ano passado não teve por conta das mudanças de gestão, e o
trabalham com auditoriapessoal da Digeq estava muito envolvido com a gestão integrada da
são treinados?
qualidade e fez um grupo de trabalho, movimentou o comunicado do
Inmetro e depois não soubemos mais de nada sobre isso, mas, enfim, a
da Audin eu não participei porque estava de férias e o Sergio Grigorovski
é que recebeu as solicitações da Audin ou foi direto com o Roberto
Guimarães; a da Digeq não.
A Digeq não viu nada da ISO 14000 sobre inovação, nem sei se eles
sabiam, a gente é que falou que a gente sabia da norma, mas ainda não
estudamos nada sobre isso. Quanto à gestão foram apontadas várias
não-conformidades, eu acho que a gente chegou, porque assim o sistema
de gestão da qualidade da Digeq não vê resultado, a gente falou que o
estudo da gestão das incubadoras está sendo concluído, então a gente
vai ter esse resultado, a questão de transferência de tecnologia não
depende da Ditec, depende do Inmetro.
As coisas que dependem da Ditec a gente está fazendo, que é a questão
da incubadoras, no sistema de gestão da Ditec e algumas coisas a gente
está concluindo e acho que para eles foi o suficiente e as nãoconformidades eram erros no manual da qualidade, da gest ão da Ditec,
aquelas coisas mais normativas.
Metade das não-conformidades tem a ver com as normas desatualizadas,
e outra tem coisa que a gente já está fazendo, mas norma e norma para
eles têm que existir, então, metade foi relacionado a questões das
normas, outra foi porque não teve auditoria em 2010 e em 2011, porque
em 2009 teve na Divit, mas depois essa divisão saiu da Ditec e foi para a
Dplad, outra foi porque não teve análise crítica, mas só tem análise crítica
se tiver auditoria...
Em termos de PDCA o que a gente mais fez foi planejar, então, de P a
gente está ótimo, acho que o Inmetro tá ótimo, de executar eu diria que a
gente até começa a executar, mas a gente já vai planejando de novo, e já
estamos revisando e melhorando, agora mesmo a gente estava desde
dezembro do ano passado fazendo o planejamento de 2012 e agora veio
uma demanda do Presidente do Inmetro de rever e acrescentar coisas
para o plano Brasil Maior, mas não dava para aproveitar o nosso
planejamento de 2012 e tivemos que abortar alguns planos, o plano tático
a gente já tinha começado a executar, mas em março tivemos que rever
porque tínhamos que planejar o que iríamos acrescentar do Brasil Maior,
quer dizer na D “do” de execução a gente começa a executar e na metade
do PTI a coisa começa a embolar de novo, mas eu não terminei meu PTI
ainda, mas falam “você tem que fazer isso aqui”, fora as mudanças de
gestão que o Diretor novo quis mudar, então de P a gente está ótimo, em
D a gente precisa melhorar, porque toda hora muda para replanejar e isso
dificulta em chegar perto do resultado final, não é à toa que não temos
nenhuma transferência de tecnologia, no C a gente tenta controlar, e eu
sou o gestor desse processo, então, a gente compara o previsto com o
realizado e, se não alcançou, por que não alcançou? Temos um
acompanhamento trimestral do plano tático e agora já está complicado
porque em março a gente já tinha o Plano Brasil Maior, mas a gente
conseguiu. Agora de abril a junho a gente nem sabe o que vamos
escrever porque depois do plano Brasil Maior a gente teve que refazer o
planejamento e ele ainda não foi aprovado pelo Presidente do Inmetro
formalmente e quando aprovar pode ser que alguma coisa que a gente já
estava começando a executar e mudou, então, assim agora nessa análise
trimestral eu não sei mais o que é o previsto, se a gente compara o
realizado com o Brasil Maior, ou com o planejamento anterior, então, o
controle está prejudicado com as mudanças, eu não diria nem ação
corretiva, mas temos que ter ação preventiva, mas eu diria que a gente
faz uma ação preventiva porque antes que apareça erro a gente já diz
que não vai dar certo, então, eu nem sei se isso é bom, então, a gente
muda o planejamento porque queremos evitar erros, e eu acho que são
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Qual é a prática daSão as análises críticas.
auditoria da gestão da
inovação no Inmetro? O
que
é
verificado
normalmente
nessa
auditoria (escopo)?
Como avalia a gestão dos Acredito assim... que de uns tempos pra cá deu um salto enorme, mas
processos de inovaçãoainda tem muito a ser feito, ainda está em estruturação. Até pegando
no Inmetro?
aquelas etapas, em prospecção estamos bem, a seleção a gente não faz
porque está diluída em várias UP, aprendizagem a gente faz bastante,
mas está faltando ainda a implementação, mas a gente continua tentando
melhorar as outras etapas, eu diria que nosso foco ainda tem que ser na
implementação, tem muito o que fazer.
DIMENSÕES - RELACIONAMENTOS
O
Inmetro
utiliza Com certeza, o benchmarking é um deles que já está bem
relacionamentos
com institucionalizado, que a gente busca outras organizações para se
terceiros
comparar ou para aprender, é uma forma. Os acordos de cooperação
(empresas/universidades/ mesmo... muita coisa se melhora tecnologicamente mesmo quando se vê
etc.) para melhorar acoisas boas, a incubação é da mesma forma, em vários grupos que o
gestão
dos
seus Inmetro tem cadeira, o Inmetro participa de várias coisas no governo, a
processos?
Ditec mesmo tem uma representação no conselho de empreendedorismo
de micro e pequenas empresas e que se reúnem de vez em quando. A
Audin mesmo com a CGU, a Profe com a AGU, a Dplad com o MDIC,
com o Mpog, fora as outras UP, como a Caint, Dimci, então eu acho que
tem várias formas institucionalizadas e outras não, mas tudo isso o
Inmetro utiliza, a gente ouvi aqui que no NIST no PTB está acontecendo
isso, aquilo, foram lá em visitas técnicas e descobriram coisas que podem
melhorar algo aqui... quase tudo pode melhorar, tem problemas, mas no
geral o Inmetro busca isso.

Entrevistada: Cristiane Rauen – gestora dos projetos de incubação no Inmetro

PARTE B - AUDITORIA DA GESTÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO
As perguntas têm o propósito de identificar e descrever quais são as ferramentas e procedimentos
utilizados pelo Inmetro para auditar/controlar a gestão de processos de inovação, a partir de
entrevista com o coordenador da qualidade, o coordenador substituto da qualidade, ambos
responsáveis pela auditoria/controle da gestão, e a pesquisadora tecnologista em metrologia e
qualidade, que acompanha os processos de inovação nas incubadoras .
DIMENSÃO – ESTRATÉGIA
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Queria que ela falasse sobre o Bom, então, eu sou a Cristiane Rauen, sou a responsável
trabalho
das
incubadoras
das pelas incubadoras de empresas do Inmetro. A incubadora de
empresas do Inmetro, sobre as empresas do Inmetro é uma incubadora de projetos
atividades dela nas incubadoras tecnológicos. Então, isso é uma característica que distingue a
nesse processo.
nossa incubadora de todas as incubadoras de um perfil mais
tradicional
de
incubação,
porque
as
incubadoras,
tradicionalmente, incubam empresas, então, são empresas
nascentes, que tenham, que geralmente são estudantes ou
pós-universitários, se unem com a ideia de criar um novo
negócio, e as instituições que as incubam, dão todo o respaldo
administrativo, jurídico, contábil e tecnológico para o negócio
acontecer, vingar, crescer, amadurecer e elas irem para o
mercado.
No caso das incubadoras do Inmetro, a gente não incuba
empresa, a gente incuba projetos, tecnológicos, porque o
nosso negócio no Inmetro é apoio metrológico ao
desenvolvimento de uma tecnologia, ou de um processo
inovativo, ou até mesmo na metodologia de medição.
Então, a gente já teve caso desses três tipos incubados aqui.
Para te falar um pouquinho do histórico da incubadora do
Inmetro, em agosto deste ano a incubadora comemora dez
anos.
Então, a gente até o momento já incubou, nós temos nesses
dez anos, dezesseis projetos incubados, quatro deles já
saíram, então são aqueles que a gente considera como
projetos pós-incubados ou egressos. Quatro deles não foram
concluídos por motivos diversos que incluem a desistência do
próprio responsável pelo projeto, do projeto em si, ou o fato do
não condicionamento, de apoio percebido depois pelas áreas
de apoio da Dimci, ou até mesmo o fato de que a empresa
decidiu mudar a proposta no meio do caminho, e a gente não
pôde mais ajudá-los da maneira como eles precisavam.
E, atualmente, nós temos oito projetos incubados aqui. Então,
do total dessas doze salas que nós temos disponíveis, a gente
tem atualmente quatro salas vagas.
E, desses oito projetos, a gente tem de áreas das mais
diferentes. Então, a gente tem projeto da área de
biotecnologia, da área de TIC, que são tecnologias de
informação e comunicação. Da área de equipamentos,
máquinas e equipamentos, é, vamos ver... química,
instrumentos de precisão. Então, a gente pode dizer que o
Inmetro, é uma incubadora, o Inmetro tem uma incubadora que
apoia projetos de setores mais diversos da atividade
econômica e que ajuda as empresas em gargalos
tecnológicos, que elas apresentam relacionados à P&D.
Metrológica, ou seja, é uma P&D relacionada à grandeza
metrológica, que podem ser grandezas do tipo mecânica,
térmica, dinâmicas de fluidos, telecomunicações, biotecnologia,
nanotecnologia, entre outras todas que estão aí nos nossos
quarenta e tantos laboratórios disponíveis no Inmetro.
Nesse processo todo de dez anos, a incubadora gerou alguns
altos inputs de ciência, tecnologia e inovação, alguns
resultados.
O que a gente conseguiu apurar é que o que tem facilitado
nesses dez anos, a gente tem duas patentes geradas, uma
delas no segmento de turbinas eólicas, que foi o segundo
projeto incubado.
A outra, no segmento de válvula para controle de ar
condicionado. A parte de lucratividade em média das empresas
pós-incubadas tá girando em torno de 25%, que é um valor
bastante alto, e essas empresas cresceram em média 125%
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E, dentro desse processo, Cristiane, Bom, eu sou a responsável por uma equipe que dá todo apoio
quais são as suas atividades?
às empresas que vêm aqui para serem incubadas, ou mesmo
às empresas que têm interesse de serem incubadas. E os
processos que a gente gere aqui na incubadora são
principalmente quatro. Primeiro, a questão de seleção, que é
um processo em que a empresa submete uma proposta de
incubação e nós, a nossa equipe, recebe os documentos,
analisa e encaminha esses documentos à possível área de
apoio, que vai avaliar se pode apoiar esse projeto. E se pode
apoiar, o processo de seleção se encerra. Porque daí a gente
tem o “ok” das áreas, e aí a empresa vem fisicamente se
instalar aqui numa dessas salas que eu acabei de mencionar
para você. Então, é um dos processos que a gente gerencia
aqui. O outro processo é um processo que a gente chama de
pré-incubação. Que é um processo de que a empresa
selecionada ela vai receber as nossas regras de diretrizes
regimentais, de convívio, de utilização de espaço, de
inventariamento de imóveis e equipamentos, de fechamento
junto com a área final do cronograma e do plano de trabalho.
Então, é o que a gente está chamando de pré-incubação.
Deixar as coisas bem claras para como vai ser, para saber
como ela vai ficar aqui. Aí, depois a gente tem um processo de
incubação, que é um processo de que, na verdade, que nós, a
equipe da incubadora, fazemos o acompanhamento do projeto
incubado. A gente verifica se o cronograma está sendo
cumprido, o plano de trabalho, se está sendo cumprido, se tem
algum problema de comunicação com a área final. Se ela está
sendo bem atendida, se o pesquisador também, do ponto de
vista dele, está conseguindo um bom convívio com o
responsável pelo projeto. E, solucionamos qualquer problema
eventual que está acontecendo. A gente sempre busca, como
a Ditec, eu não estou falando só de incubadora, mas a Ditec é
uma área meio. A gente está sempre ali, apoiando a indústria,
mas intermediando o contato com o pesquisador. A gente
sempre procura fazer com que as duas áreas conversem bem,
de maneira fluida, sem conflitos e solucionando tudo o que
precisa ser solucionado mesmo, para que a gente consiga os
resultados que a gente quer. Que são esses resultados
bacanas que a gente está tendo aqui com os projetos
incubados. E, por último, a gente tem o processo de finalização
e pós-incubação, que é um processo junto. O de finalização é
aquele que começa nos 6 meses antes da empresa ir embora.
Então, a empresa, com 6 meses antes de ela ir embora, ela
tem que modificar a equipe: olha, estamos saindo, o projeto
finalizou, ou não finalizou, enfim, sendo por algum problema, a
gente está avisando vocês com antecedência. Que vocês
exigem no edital e no regimento. E, daí, a gente faz todo um
processo de saída, de identificação se eles ficaram satis feitos
com o processo. Tanto a empresa quanto o pesquisador, o que
que gerou de resultado, e como é que está a questão das
contrapartidas, porque geralmente a empresa que está aqui
ela espera apoio para realizar um processo tecnológico, mas o
pesquisador da área de apoio ele espera outras coisas, como,
por exemplo: uma publicação ou um artefato que fique lá no
laboratório, equipamentos dos laboratórios dele. Então, sempre
tem essas questões das contrapartidas, que é nesse momento
que a gente vai identificar se essas contrapartidas estão sendo
fornecidas para ambos os lados. gente os resultados que eu
acabei de te falar.
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E, finalmente, quando a empresa sai ela assina um termo de
que ela se responsabiliza nos fornecer, quando tem uma
informação relevante, para que a gente, Inmetro, incubadora
Inmetro, possa acompanhar o processo dela lá fora, o
desenvolvimento dela no mercado. Pegar, coletar os dados
para que a gente consiga realmente identificar isso que eu
acabei de te falar. Se o Inmetro está conseguindo apoiar a
indústria brasileira e como está sendo esse resultado. Então,
com os processos que a gente chama de avaliação das
empresas que são pós-incubadas. Que gera para a Então,
esse é o fato principal do processo que essa equipe que cuida
disso tudo. Cada um tem um papel aqui dentro e, como
responsável, eu sou responsável por representá-los. Quando
eu tenho que falar sobre a incubadora, sou eu que faço isso.

Em
regra, quanto tempo as
empresas ficam incubadas aqui no De 3 a 5 anos, é o prazo de incubação.
Inmetro?
E esse edital? Ele define as regras Isso, ele também estabelece a regra de propriedade
para
a
seleção,
entrega
de intelectual, ou seja, se é um projeto que caiba um
documentos, essas coisas.
patenteamento e isso já tá expresso no contrato, anexo ao
edital.
Bem, então elas ficam em média de Isso, de 3 a 5 anos. E esse prazo pode ser prorrogado em
3 a 5 anos?
condições excepcionais, dependendo do tipo de projeto, de
como é que o processo se deu e como foi a fluidez do
processo aqui dentro e do desenvolvimento da tecnologia.
Esse é um pré-requisito, ser algo Sim, é requisito. Então, um dos nossos crivos para o projeto
inovador?
ser incubado é que seja um projeto com condições de ser um
projeto inovador, ou seja, características de que ele é uma
coisa inédita, ou muito na fronteira, que possa ser apoiado
pelas nossas áreas de pesquisa. Então, são os principais
crivos para você conseguir um projeto incubado aqui no
Inmetro
Essa inovação seria uma inovação De qualquer tipo. É claro, se a gente conseguisse uma
para o mundo, no Brasil, na região? inovação de âmbito mundial, logicamente a gente ficaria muito
envaidecido. Inclusive, por exemplo, dessas pós-incubadas a
gente teve um projeto que foi esse de turbinas eólicas, de
pequeno porte. Ela se tornou uma empresa com um produto
inédito no mercado nacional. Mas, devido à qualidade da
turbina desenvolvida com o apoio do Inmetro, é uma turbina
mais resistente, uma turbina que não enverga, aguenta
condições climáticas muito diferenciadas. Ela está assim
concorrendo em nível mundial, é um dos principais players
mundial.
Apesar de ela não ter sido uma inovação mundial, mas assim
para o mercado nacional, naquele momento, 2005, ela hoje é
um player mundial muito importante. Então, a gente busca
isso, qualidade. Que o Inmetro sempre se comprometeu, e
impactos de mercado bastante amplos, que a qualidade está
muito atrelada a isso, a você alcançar esse tipo de coisa.
Não tem requisito se é mundial ou nacional.
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Tem que ser uma coisa inovadora. Eu não acho que seja uma inovação só do Inmetro. Apenas é
Você considera que as incubadoras uma inovação de incubação em si. Eu te falei que todas as
do Inmetro já são uma coisa de incubadoras tendem a ser incubadoras de empresa a dar apoio
inovação do Inmetro? Até porque para que uma empresa precise se formar, crescer, ir para o
essas características peculiares, mercado. A gente faz uma coisa diferente, a gente incuba
você citou no Inmetro, que incuba projeto tecnológico. Então, eu acho que isso é uma inovação
projetos.
que a literatura mundial, é uma inovação em termo de gestão
da inovação, a incubação de projetos. Eu considero como uma
inovação em gestão de inovação.
Quando você gere a inovação, ela pode passar por um
processo de incubação. Mas ela também pode ter um perfil
diferente, como a incubação de projetos, que é o nosso caso.
Então, isso está sendo bastante inédito também.
Você nunca ouviu falar nada de Não. Inclusive eu pretendo escrever sobre isso. É uma coisa
assim parecido?
bastante inédita.
Esse processo de avaliação de Os projetos que estão aqui na incubadora a gente faz reuniões.
gestão, mais especificamente aqui Tende a fazer trimestrais, mas que pode variar um pouco. Que,
na incubadora, como é que você como responsável pelo projeto e identificar com ele, qual é o
acompanha ou monitora esses espaço do projeto, se existe algum problema que ele está
processos de inovação desses enfrentando no momento. Que a gente possa solucionar, se a
projetos
tecnológicos
na comunicação com a área de apoio está ok. Então, é mais uma
incubadora?
reunião que a nossa equipe faz com o responsável pelo
projeto, ou com a equipe responsável pelo projeto, no sentido
Como
é
que
fica
esse
de identificar a fluidez e o cumprimento de cronograma e plano
acompanhamento,
esse
de trabalho. Se está sendo feito, se está sendo cumprido de
monitoramento?
uma maneira tranquila.
Então, os instrumentos que você Nós chamamos de reuniões de acompanhamento, são assim
utiliza para fazer esse controle, esse trimestrais.
monitoramento, são a reuniões
trimestrais?
Tem alguma norma sobre isso no Sim, tem. A gente acabou de, vamos dizer que está saindo do
sistema da qualidade?
forno. Todas as nossas NIG`s, FOR, NIT`s, sobre o processo
de incubação. Todos esses quatro que eu te falei têm normas
NIG`s diferentes para cada um dos quatro. Você vê, então, tem
incubação, acompanhamento, finalização e pós-incubação,
tem NIG`s diferentes. E todos os nossos instrumentos que a
gente utiliza para fazer as mensurações dos dados, por
exemplo, pós-incubação, seleção, a gente tem um formulário.
E todos esses documentos, quem tá cuidando disso é a Helô,
ela é a responsável por todos esses documentos que a gente
faz. As revisões vão sendo encaminhadas para o sistema
Sidoq, eu entendo que seja aberto para todo mundo do Inmetro
avaliar. E esse é o nosso principal instrumento balizador aí, o
que é que a gente faz, o que tem que fazer e como deve ser
feito, entendeu?
Isso está formalizado. Por exemplo, isso aí que eu te mostrei,
futuramente a equipe que auxilia a incubadora, já tem aí todo
um processo codificado de como deve ser feito o processo de
incubação no Inmetro.
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De um modo geral, no Inmetro, Eu acho que não é assim não. Eu não sei.
como você acha que é a questão da
estratégia que o Inmetro utiliza para
gerir os seus processos, nos
projetos de inovação?
Sua visão, assim em linhas gerais.
A estratégia, por exemplo, ele pode
escolher, gerir os seus processos,
utilizando as ferramentas da gestão
da
qualidade,
ferramentas
estabelecidas pela ISO?
Você já viu alguma estratégia Fora esse que a gente está formalizando agora, eu acredito
definida
pra
se
gerir
esses que não tenha nenhum outro. Minha opinião, acredito, não
processos ou projetos de inovação passou por nós da Ditec, nenhum outro.
no Inmetro?
DIMENSÃO - ORGANIZAÇÃO
Existe algum setor aqui no Inmetro Não, não conheço. Eu acho que Cprod, que é uma área do
que
tem
essa
tarefa
de Daroda, na Dimci, ele cuida de uma coisa que pode ser
monitoramento,
de
controle próxima, mas não é na gestão da inovação, mas que pode ser
constante
dos
processos
de próxima, que é a gestão dos serviços que a Dimci oferece para
inovação ou dos projetos de a indústria. E, eventualmente, um desses serviços pode ser
inovação?
controle de teste, de calibração, ensaio, pode ter sido uma
ferramenta de apoio a um desenvolvimento tecnológico. Eu
Aqui na incubadora você faz esse
não estou te dizendo que todos vão ser, mas alguns desses
controle, mas no Inmetro você
podem ter sido. Só que eu não sei se a gente se preocupa em
conhece algum setor, alguma UP na
monitorar dessa maneira, o que foi inovação, o que foi serviço.
unidade principal que atua fazendo
Eu desconheço, gostaria de saber e se você descobrir... É uma
esse controle?
coisa interessante de se saber.
Aqui vocês já passaram por, desde Parece que houve uma agora recentemente, aqui na Ditec.
que você está aqui, você tem
conhecimento ou desde a sua
entrada de auditorias internas na
gestão da qualidade?
Mas eles chegaram a vir aqui para Não. Eles mandaram um questionário por e-mail, vir até aqui
analisar os projetos de incubação? não.
Para ver como está a gestão dos
processos?
Mas, nesse questionário, você Eu acho que eles quiseram identificar mais, se existe registro,
identificou que ele está pretendendo movimentação da qualidade. Foi nesse sentido, eu te confesso
avaliar, de como você está fazendo que eu ainda não estou muito inteirada de como é feito
a gestão dos projetos de incubação? historicamente e esse que foi feito agora, se foi só isso, se tem
mais alguma parte, mas até agora a gente só respondeu um
questionário.
Foi este ano agora, a auditoria?
Foi
uma
auditoria
mais
coordenação da qualidade?

Foi agora, no final do ano passado ou no comecinho deste
ano.
na Então, ainda não teve a auditoria mesmo.

A Digeq este ano está avaliando a
coordenação da qualidade.
Eles estão fazendo uma auditoria
para avaliar como está sendo feita a
coordenação.
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Vocês analisam se o Inmetro busca Bom, eu posso te falar pela incubadora, pelas outras áreas eu
oportunidade de melhoria, soluções não posso responder. Mas aqui, a gente está, duas das
para apoiar as indústrias, cumprir pesquisas que nós fazemos internas, são a pesquisa para a
seu papel institucional, ele está gestão é a da satisfação das empresas e dos pesquisadores,
sempre
verificando,
rodando o com dois principais processos internos. Um é o processo de
PDCA, identificando o que que ele seleção em que a gente busca identificar se a empresa teve
está errando para melhorar na sua um apoio da equipe, adequada, dúvidas de questionamento,
gestão?
envio de documentação, resposta da seleção, Ok ou não. E a
gente então encaminha para todas, com um questionário de
Principalmente no que tange a esse
avaliação desse processo, para ver se a equipe foi, se tá
processo de inovação, de gestão da
cumprindo o que deveria cumprir com qualidade, e a outra
inovação?
avaliação é a de satisfação como um processo de incubação,
em todos os anos que a empresa fica aqui, como foi esse
processo, se ela estava satisfeita, quais são os obstáculos,
com vistas sempre a melhorar, tem sempre que estar traçando
estratégias novas a cada resposta que a gente obtenha, a
cada resposta, a cada resultado de pesquisa, e a outra parte é
a do pesquisador, a gente faz entrevista com os pesquisadores
parceiros do projeto, para identificar o ponto de vista deles, de
como foi na incubação. Então, são pesquisas de satisfação
que a gente realiza, que a gente não pode falar de satisfação,
porque na verdade são pesquisas de impressões relacionadas
aos processos, mas que mostra se foi satisfatório ou não, para
a gente sempre buscar melhorar, corrigir falhas, ou propor
melhorias, otimizar esses dois processos principais, que é o de
seleção e incubação. E também tenho outra pesquisa que a
gente faz, da avaliação das empresas egressas, das pós incubadas, para identificar a performance, aí tem a ver com
indicadores econômicos, de competitividade, e de ciência,
tecnologia e inovação, então, são indicadores que a gente
busca com essa pesquisa de pós-incubação.
Para
essas
pesquisas
vocês Não. A gente faz uma pesquisa bastante peculiar, porque o
buscaram apoio da Dplad, usando contato estabelecido com a empresa e com os pesquisadores
aquele Quest Manager?
é muito importante na hora de você conseguir identificar os
resultados que a gente quer, que são resultados gerenciais,
então, a gente precisa muito desse contato, que a gente já
obteve desde o começo, para direcionar uma pesquisa mais
bem feita, com indicadores qualitativos e algum outro tipo de
pesquisa mais pro forma, então, a Ditec tem o seu próprio
mecanismo de apuração de indicadores. É claro que a gente
utiliza, sim, algumas pesquisas da Dplad, mais institucionais,
até mesmo para corrigir alguma coisa, que, por exemplo: uma
pesquisa importante que eu utilizei há pouco foi a pesquisa de
conhecimento da incubadora, então, a Dplad realizou uma
pesquisa, não me lembro se foi 2009 ou 2010, agora não me
lembro direito, para identificar do funcionário do Inmetro
quantos conhecem a incubadora, o que eles acham que a
incubadora faz, se eles sabem de algum projeto que ficou
incubado, se eles sabem de algum projeto que foi incubado, se
eles sabem dos resultados que a incubadora gerou. Esses
dados dão uma excelente gama de indicadores que me fizerem
ver, primeiro, como o nosso negócio pode ser gerado de uma
outra maneira ou de uma melhor maneira, como a gente pode
conseguir capitanear mais empresas a partir do publico externo
da Ditec, o público do Inmetro como um todo e em terceiro
lugar o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso
trabalho de divulgação, então eu acredito que essas pesquisas
mais amplas que a Dplad conduz, são ferramentas excelentes
que nos dão um suporte gerencial.

175

Você acha que hoje já mudou, Eu acho que sim, porque aumentou o número de empresas e
daquela pesquisa da Dplad para eu acho que a Ditec se reestruturou de uns anos pra cá
hoje esse nível?
também, então esse nível de conhecimento, pra casa, foi bemvindo. Se a principal via de contato com a indústria para trazer
as empresas para cá é o pesquisador, a pessoa, e como
muitas empresas vieram pra cá nos últimos anos, muito mais
empresas vieram pra cá nos últimos anos, você aumenta, a
taxa de aumento com certeza foi devido a uma divulgação
melhor, internamente. Então, eu acho que melhorou, a gente
tem que fazer uma nova.
Está sendo feito um novo edital para Sim, abriu. Foi lançado um novo edital.
essas salas que estão disponíveis?
Mudou alguma coisa,
algum pré-requisito?

diretrizes, Não, esse pré-requisito não mudou. Mudaram algumas coisas
mais claras no edital, mas assim, de contundentemente, não
teve nenhuma alteração não.

Vocês tão aguardando receber as A gente está aguardando as propostas. Quem está cuidando
propostas das empresas?
disso é o Filipe, ainda não tenho nenhuma informação.
Existe prazo?

Não, esse edital, ele está permanente, ele vai ficar aberto até
que as quatro vagas sejam preenchidas, depois a gente tira ele
do ar.
DIMENSÃO - APRENDIZAGEM

Na sua visão, você vê que os Eu acho que não, eu acho que até a gente tem um pouco de
colaborares
do
Inmetro
eles dúvida, cria um pouco de dúvidas sobre essa identidade às
conhecem bem a missão, a visão vezes, que é metrologia, pesquisa, serviços e apoio, enfim.
das diretrizes do Inmetro, o objetivo Acho que não tá claro não.
institucional?
Isso é bem divulgado internamente?
É a inovação mesmo?

Eu acho que é uma coisa para ser explorada, até pela própria
diretoria de planejamento estratégico, ajeitar melhor as ideias
na cabeça de nós próprios, eu acho que na visão das próprias
Up`s e UO`s , estas coisas estão mais claras, porque esses
processos tendem a ficar mais definidos, então, dessa
maneira, mais de macro, eu acredito que ainda não.

Desde que você entrou, até agora, Não, acho que não. Só a fala do Presidente às vezes, mas eu
você não teve essa percepção de acredito que não.
que tentaram te passar isso?
Não, muitas vezes as pessoas falam que tem mudar, que o
Não tem um processo para, Inmetro tem que mudar, eu acho que essa ideia da inovação
digamos, massificar isso?
no Inmetro não está muito clara, se a gente quiser, mas não
sabe como, não sabe quem. A Ditec ainda é uma diretoria
nova, acredito que um pouco conhecida aqui, talvez por ser
mais nova, então, eu acho que essas novas ideias da direção
são muito importantes no sentido de justamente melhorar isso.
Como ela promove a inovação, mas tem outras ações em
paralelo que estão para serem discutidas, mais a nível de
diretoria, presidência, eu acho que isso é importante no futuro.
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Você percebe que no Inmetro a Sim, acredito que sim, tem este fato.
gente tem um ambiente favorável à
Olha, eu ainda não me deparei com nenhuma situação assim
busca por conhecimento, à busca
de que eu preciso, de que eu queria fazer um treinamento,
por desenvolvimento pessoal ou
uma capacitação, não posso te responder nessa vertente, mas
profissional, você sente que aqui as
eu acho que aqui você tem, falando da minha diretoria, espaço
questões que apoia o aprendizado?
pra sugestão, pra propostas, bem aberto, então, eu acho que é
Por exemplo, o treinamento, você uma coisa bem positiva
acha que é uma coisa bem gerida,
os treinamentos que você precisa,
você encontra espaço para realizar,
com toda a capacitação que você
precisa?
Você teve que fazer um LINC esse Não, o que é que é isso?
ano, um levantamento individual de
necessidade, de capacitação, o seu
levantamento individual?
Não, não sei se alguém da Ditec ouviu, mas eu desconheço,
eu nunca ouvi não.

Não. Não houve isso, para mim não.
E na Ditec você já viu esse processo Não.
de preocupação de alguém coletar
essas informações de capacitação?

Aqui você percebe, tem ou não tem Não, desconheço qualquer iniciativa nesse ponto.
uma preocupação em, por exemplo,
a instituição, em preparar os seus
colaboradores,
para
cenários
futuros, para desafios futuros, para
estar de olho no que está
acontecendo lá fora. O Inmetro é
uma instituição que ele pensa claro
com seus colaboradores, que eles
precisam
se
preparar,
para,
digamos,
desafios
que
estão
surgindo no mundo, na área de
nanotecnologia,
alguma
coisa
específica?
Você identifica aqui no Inmetro ou A Ditec inteira está, é um compromisso muito nosso com isso,
na Ditec algum processo de constantemente está avaliando o que a gente faz como
avaliação dos processos de gestão gestores de inovação, e o que as empresas que a gente apoia
na inovação, dos projetos da gestão na incubação, por exemplo, estão fazendo também, eu acho
de
inovação?
Alguém
está que isso é uma preocupação que está presente na diretoria
preocupado com essa avaliação sim.
aqui, ou no Inmetro como um todo?
Da gestão dos processos ou dos
projetos de inovação?
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Essa preocupação é só para Sim, a Ditec só se preocupa com a inovação tecnológica. Não
aqueles projetos que estão ligados nos preocupamos com inovação organizacional, talvez, não sei
na área tecnológica?
te dizer onde está, eu não vou citar nomes que é melhor não
falar besteira. A questão organizacional não é assunto da
Ditec. A Ditec cuida da inovação que vai do Inmetro apoiando a
indústria, para fora. Então, quando você fala o Inmetro é
inovador? Não, ele apoia a inovação tecnológica. Porque é
uma inovação mercadológica, ela vai para o mercado, então,
basicamente é essa a função da Ditec, acho que é por isso que
está cumprindo o seu papel, de apoiar, ou de buscar vias para
esse apoio.
O Inmetro ele busca realizar o que Não saberia dizer.
ele define no seu mapa estratégico,
Não tem, não colocamos isso lá, não houve essa demanda. A
no seu sistema de gestão como um
gente coleta os nossos indicadores. A gente tem uns dados,
todo, de indicadores, metas?
todos, que a gente usa para melhorar nossa gestão, a gente
Aqui na Ditec, por exemplo, quem é usa para divulgar, facilitar, aqui para o Inmetro e lá fora
que cuida dessa parte, não sei se na também, mas para essas ferramentas aqui no Inmetro a gente
incubadora você tem indicador e não utilizou ainda.
meta no sistema de gestão, no
Planest, que é um sistema de
indicadores do Inmetro?
DIMENSÃO - PROCESSOS
Aqui vocês detectam com que A gente faz trimestralmente as reuniões de acompanhamento e
oportunidade, com que prazo vocês se tem algum problema, e imediatamente a gente busca a
detectam os desvios, nesse projeto compreensão absoluta do problema e a correção rápida, para
de incubação, com que constância o que volte à rota do cronograma e do plano de trabalho correto.
que que é feito quando detectados Então, é muito raro quando acontece, é muito raro mesmo.
esses desvios de projetos?
Então, eu te digo assim que, quando o problema é identificado,
ele é imediatamente corrigido, imediatamente buscada a
Tem problemas que são latentes, ou
correção, que tem casos que não depende só da gente.
acontece, no cronograma, você
estava previsto concluir tal etapa, e Não. O que acontece, atrasos com relação a comprometimento
essa etapa sempre atrasa, por pessoal não, não há, no momento a gente não identificou
algum motivo ou outro?
problemas desse tipo.
Acontece muito é que, por exemplo, muitas empresas
dependem de recurso de fomento, Faperj, Finep e outros.
Quando o recurso de fomento atrasa, por qualquer motivo que
seja, mudou o banco, mudou a agência, ou atrasou mesmo o
recurso da agência de fomento, o projeto atrasa um pouco. O
início dele ou a etapa que dependia daquele recurso. Aí, nesse
caso, a gente está sempre trabalhando com uma margenzinha
aí, mas imediatamente quando a empresa consegue o recurso
para compra de material, para pagamento dos bolsistas, a
coisa começa a normalizar. Mas os problemas que a gente
identificou de cumprimento do cronograma têm mais a ver com
recurso.
Quais são os procedimentos que Então, é isso aí. São esses que eu acabei de te falar,
você utiliza aqui ou que a Ditec pesquisa, acompanhamento, pesquisa de acompanhamento,
utiliza como um todo para avaliar a milhões de acompanhamentos dos projetos incubados. A
gestão dos processos ou dos básica mesmo, o principal também para a inovação. A
projetos aqui no caso da incubadora, pesquisa, que a gente pode chamar de pesquisa, impressões,
de inovação, quais os instrumentos, identifica o grau de satisfação com os processos, ela é mais
os procedimentos?
uma pesquisa gerencial, para que a gente melhore a nossa
gestão desses processos aí. Não tem a ver com inovação em
si.
E a Ditec como um todo?

A Ditec, como um todo, não tem.
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Aqui tinha umas reuniões mensais Mas isso aí é das diretorias, não tem a ver com inovação. É
das diretorias de análise crítica. mais uma questão de gestão da Ditec, não é da gestão de
Você chegou a participar?
inovação. Eu acho que a principal ferramenta da gestão da
inovação seria uma reunião de acompanhamento que a
incubadora faz, aí sim a gente está apoiando um projeto
inovador, de inovação tecnológica.
Os indicadores que você tem são de Não, vou explicar. São indicadores que se preocupam com a
avaliação também da gestão desses gestão da empresa incubada, isso não importa ainda, como eu
projetos
incubados,
ou
esses te falei a gente gerencia o projeto tecnológico, a gente gerencia
indicadores são mais de resultados? esse apoio que o Inmetro dá para o projeto tecnológico. Agora,
como a empresa faz internamente, a gente não trata disso,
mesmo por que o nosso quadro, a Ditec, ela não tem um
quadro de pessoas capazes, que sejam voltadas àquilo que eu
te falei, que é dar apoio à empresa na questão da gestão, na
questão da jurídica, na questão da contabilidade, então, a
gente não, como ela administra os seus próprios recursos, a
gente não entra nessa parte da gestão da empresa, mas
apenas a gestão de projetos, então, os nossos indicadores
são, basicamente, cumprimentos do cronograma, do plano de
trabalho e identificação de algumas falhas de comunicação
com a área de apoio, que são os pesquisadores da casa. Se
faltar algum equipamento para eles, isso aí é por conta deles.
A gestão em si é toda deles, toda da empresa.
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Quais são os principais fatores que Do que a gente conseguiu averiguar, uma das empresas
você já identificou ao longo desses desistentes, que a gente chama de desistente, ela decidiu no
anos, nessas pesquisas, que você meio do projeto, no meio de um processo de incubação dela,
teve que fazer para levantar esse mudar o projeto. E era um projeto que o Inmetro não podia
material, colher essas informações apoiar, ela mudou muito, drasticamente, a ideia inicial, e a
para apresentar para a casa de, por gente não podia apoiá-la e por conta disso, ela saiu do
exemplo, que bloqueou o sucesso? processo de incubação. Deixa eu puxar aqui pela memória.
As empresas, tem umas que (Pausa).
desistiram,
quais os fatores que
Não, todas as pós-incubadas elas, com exceção de uma, mas
bloquearam essa continuidade, de
aí, falando das quatro pós-incubadas, três delas estão muito
certa forma prejudicaram um pouco
bem no mercado, com marketing share alto, com retorno
no sucesso do projeto, a gente
financeiro muito bom, produto de qualidade, referente no
poderia ter um sucesso maior do
mercado. Uma única, não conseguiu colocar, aplicar
que teve?
comercialmente, o artefato tecnológico desenvolvido aqui, por
Alguma que saiu pós-incubada, mas restrições
regulamentares,
que
essas
restrições
que não conseguiu os resultados, regulamentares, elas deixaram o projeto com um custo de
por exemplo, que pretendia?
oportunidade muito alto, e daí, a empresa decidiu não utilizar o
artefato tecnológico. Então, não foi uma questão tecnológica,
foi uma questão regulamentar.
Não existia um regulamento que
Existia um regulamento. Só que o regulamento existia a um
apoiasse?
nível de vazão de gás. Vou contar para você qual foi o caso. A
CEG veio até aqui nos procurar com uma demanda muito
interessante, até aí ela tinha um problema tecnológico que era
o seguinte: ela gastava muito tempo, por uma ordem
Por que não viram isso antes do regulamentar, a CEG, qualquer solicitação do consumidor de
que o meu medidor não está medindo direito, o meu gasto está
regulamento?
muito alto, estou gastando demais na minha conta e eu não
estou utilizando todo este gasto que está vindo aqui. Para toda
a solicitação a CEG tem que ir até à casa do consumidor,
identificar o problema e recalibrar o medidor de gasto, isso dá
um custo pra CEG, Aí o que que ela faz, ela vai até a casa do
consumidor, pega o medidor leva até a estação da CEG lá em
São Cristóvão, e faz os testes de calibração, e certifica, não
vou utilizar a palavra certifica, mas coloca um selo lá no
medidor, dizendo que o medidor está recalibrado. Aquele
medidor é levado de volta à casa do consumidor, daí o
consumidor se sente mais seguro com relação à conta que vai
chegar na casa dele. Para a Ceg, esse processo de ir até à
casa do consumidor, pegar o medidor, voltar para calibrar na
sede da empresa e voltar pra casa do consumidor devolver é
extremamente oneroso. Então, o problema da CEG era o
seguinte, eu preciso fazer bancadas nobres de medição de
gás, tem uma Kombi, uma van que leve uma bancada em que
eu possa fazer essas calibrações in loco, diretamente na casa
do consumidor, recalibrar o medidor e deixar o medidor lá. Só
que o regulamento dessa recalibração dos medidores de gás
existente atualmente diz que a vazão do gás para se fazer
essa medição é a nível X e mesmo na casa do consumidor a
CEG iria gastar um tempo muito grande, e isso não
compensaria, o tempo que a pessoa estaria na casa para fazer
a medição, também seria economicamente inviável para a
CEG manter. Se a medição, o vazamento do gás para a
medição, fizer tudo no regulamento fosse maior, ela
conseguiria fazer isso num prazo muito menor de tempo, o que
seria economicamente interessante para ela.
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Eu estou te explicando os termos de como eu entendi, teria
que ter, passar por uma reverificação lá na Dimel, ou até
mesmo na própria CEG, para ver se o que a empresa atestou
como justificativa para não usar o atestado é verificável com o
regulamento existente, estou te falando o que a empresa disse,
não fizemosuma checagem com o pessoal da Dimel, mesmo
porque a ideia não era identificar esse problema, mas sim os
resultados. Então, a CEG não utiliza os medidores, os
medidores existem, os medidores novos, com bancadas novas,
existem, elas foram um avanço grande em termos de medição
de gás, porque não existia nenhuma bancada móvel para
medição de gás no Brasil e nem no setor de gás. Já existia
bancada nova para medição de energia elétrica, mas de gás
não. Então, foi uma inovação super interessante, por questões
aí de oportunidade econômica, de custos mais elevados, não
foi aplicado. Então, esse é um exemplo que eu estou te dando,
das empresas pós-incubadas, existe este caso que não foi
aplicada.
É porque eu acho que depois que a bancada foi desenvolvida,
que eles começaram a identificar quanto que era de
distribuição de gás, e foi uma coisa que só conseguiram ver a
posteriori quanto seria necessário. É, acredito que foi uma
questão que, acho que eles esperavam que o regulamento
mudasse também.
Como é que você avalia aqui a
gestão dos processos ou dos Nota?
projetos de inovação no Inmetro?
Depende do que você está falando. A questão da gestão da
inovação organizacional eu não posso te dizer, porque eu não
sei.
De um processo que é bom, que
precisa
melhorar,
que
tem Não posso te dizer, não sei como o Inmetro faz isso, mas o
iniciativas, mas que é uma questão nosso ponto de vista da Ditec, a gente tá fazendo um estudo
ainda
institucional,
organizada, para fazer o melhor processo possível, implementando
melhorias, tentando compreender como esse mundo da
implementada?
metrologia, da P&D metrológica e como pode ser melhor
avaliada. Então é uma coisa muito nova, e eu trabalho c om
gestão da inovação há muitos anos já, e gestão de inovação,
com base em P&D metrológica, é uma novidade. Novidade no
Brasil, que o Inmetro só se aventurou aí nessa coisa, assim,
muito recentemente. Tradicionalmente, o Inmetro era um outro
Instituto. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo.
Processos claros, definindo métricas apropriadas e também
sempre corrigindo as pesquisas, com essas melhorias no
processo. Acredito que a Ditec inteira está comprometida com
isso, e eu respondo por todos nós.
Essa comunicação para que ocorra A nossa atividade final, como eu te disse no começo, é essa, é
esse processo no decorrer da fazer a tradução entre os interesses, tem equipamentos que
articulação entre as UP`s, ela está têm interesses da empresa e interesses da área de apoio, que
sendo bem realizada hoje? A Ditec é a boa área de pesquisa, ou uma área de certificação. Então,
está buscando melhorias nisso?
para que isso aconteça, a gente que tem que ter uma boa
interface com essas áreas e uma boa exposição na indústria.
Então, no meu ponto de vista, a principal preocupação da Ditec
é essa, fazer essas áreas conversarem bem, ter uma área
meio que tenha reconhecimento tanto interno quanto lá fora, eu
acho que a Ditec tá mirando muito nisso.
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Teve um planejamento agora das Participei diretamente, se é o que eu estou pensando.
diretorias. Você teve conhecimento
Existem comitês. A gente traçou aí algumas diretrizes
desse planejamento? E o Hans
importantes para a Ditec, atreladas ao plano Brasil Maior.
(diretor) tentou agora para o
presidente
aprovar,
que
está
incluindo inclusive algumas coisas o
plano de um Brasil Maior?
Então, foi tudo pensando em, Com certeza, a gente está muito mexido com isso, inclusive foi
digamos,
cumprir
o
que
foi uma demanda da presidência. Todas as áreas repensar, nos
estabelecido
lá
pelo
Governo seus planejamentos para o ano com vistas naquilo que o plano
Federal?
Brasil Maior está pregando, com direcionamento federal.
DIMENSÃO - RELACIONAMENTOS
O Inmetro, ele utiliza, e até a Ditec, Olha, eu acredito que parceria, parceria, não. Para a nossa
relacionamentos externos para a gestão, a Ditec, não.
melhoria de seus processos de
O que a gente tem muito, a gente tem muito contato com
gestão da inovação, por exemplo,
outras instituições, parques tecnológicos, incubadoras, fóruns
parceiras com universidades, tem
acadêmicos e de pesquisa, que estão pensando nisso, e a
outro
tipo
de
pesquisa seja
gente busca até em seminários, apresentações de congressos,
tecnológico, que o Inmetro está
a gente busca, insumos para pensar o nosso negócio. A nossa
tentando
desenvolver,
estão
gestão, a gestão da Ditec. E se debruçar com os nossos
buscando essas parcerias para
processos cotidianos com um olhar diferente. Cada vez que a
melhorar essa gestão, até se
gente vai para uma reunião, uma apresentação, o congresso
comparar mesmo?
hoje não cumpre prazo e nem diferente para pensar ou não
nos processos, mas, se exista, por exemplo, uma parceria
entre a Ditec e um outro órgão para nos auxiliar na nossa
gestão da inovação.

Aí, deve ter, nesse aspecto deve ter, para desenvolvimento
No caso dos acordos de cooperação tecnológico, a gente deve ter sim, mas quem cuida dessa
técnica, por exemplo, tem?
seção de acordo de cooperação técnica é a seção do Selasco,
estou te dizendo, que ele deve ter te dado essa resposta com
maior exatidão do que eu vou te dar, mas é, a gente sempre
está fazendo eventos, a gente sempre está buscando esse
contato com outras instituições, para apoio técnico, mas para
apoio de gestão é isso que eu estou tentando te falar, deixar
claro aí na resposta. Para a gestão, não, apoio para a gestão
não, mas apoio de desenvolvimento tecnológico, sim. Toda a
vida, uma instituição que tem um núcleo de inovação
tecnológica, que é a Ditec, que a gente vai sempre buscar isso,
porque o desenvolvimento tecnológico ele precisa desse
contato externo, para se comentar, para fluir, para acontecer.
Então, eu acho que a gente pode fazer tudo sozinho, sem ter
que buscar um apoio tecnológico de outras instituições. Quem
cuida de formalizar esse acordo é outra área da Ditec, a área
chamada CGINT, a área do Selasco. Ele deve ter te dito tudo
isso.
É, ele falou um pouco sobre isso, Olha, eu vou fazer um estudo para este ano, que é um estudo
mas não tem muita coisa não, ainda. mais comparativo do que o de benchmarking, porque como eu
te falei que a nossa incubadora é uma incubadora muito
E processos de benchmarking?
singular, é, não saberia onde encontrar detalhamento para nos
Você acha que através de algum
espelhar.
processo, você pensa em fazer
algum processo de benchmarking Como eu te disse, é um caso inédito de incubação tecnológica,
para melhorias?
incubação de empresas de base tecnológicas. Então eu quero
fazer um estudo, para fazer essa comparação. E evidenciando
esse caso, que já está previsto para este ano de 2012.
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APÊNDICE E - Transcrição de Entrevistas/Narrativas e Análise
Temática
Narrativa Luiz Carlos Gomes – Processo de Construção da
Reestruturação da Dimel.NARRATIVA (LUIZ CARLOS GOMES –
Reestruturação da Dimel)
O pensamento é o seguinte, a Dimel trabalha alguns processos bem
definidos: É o processo de regulamentação, processo de apreciação
Conte
a
história
dotécnica de modelo, e tem uma outra atividade, dentro do controle
Processo de Construçãometrológico legal, que é feito pela rede, é que são as verificações, tanto a
da
Reestruturação
daverificação inicial, como verificações subsequente. Então a gente tem um
Dimel,
que
foi
um outro processo que é a supervisão dessas atividades que são feitas pela
processo
inovador, rede, também nessa questão da verificação inicial e da verificação pós
apresentado em 2011 noreparo, a gente também além da rede, a gente trabalha com alguns
painel Inova & Ação. instrumentos a gente trabalha com empresas, então por exemplo: tem
Como
surgiu
essaempresas que são autorizadas a fazer os ensaios que são a base da
inovação, porque que elaverificação inicial que a gente chama de auto verificação, digamos as sim,
foi adotada e quais foram para facilitar, então a gente também tem que fazer a supervisão sobre
as
etapas
desseessas empresas. Então eu observei o seguinte: que basicamente a gente
processo?
trabalhava assim com três processos, processos de regulamentação,
processos de apreciação técnica de modelos e o processo de supervisão,
supervisão tanto da rede, nos aspectos de que a rede venha a fazer,
como dessas empresas que são autorizadas a fazer alguma parte do
nosso controle, digamos assim, só que a gente não estava bem, não
estava estruturado dessa forma, quer dizer, estava na metade digamos
assim, então a gente tinha uma divisão de regulamentação que estava
estruturada num visão de processo de regulamentação, então já tava,
tava quer dizer ela já tava, a divisão já tratava num processo, o processo
de supervisão também a gente tinha já uma divisão que cuidava dessa
supervisão, tanto da rede quanto das empresas, mas o importante de
apreciação técnica de modelo que é o maior, não sei se é o maior, mas é
o que tem, o que tinha mais divisões tratando, então tinha seis divisões
tratando do mesmo processo, essa separação era feita por áreas, então
eu tinha divisão de elétrica, uma divisão de saúde, uma divisão de
fluidos, então as divisões estavam separadas por área de conhecimento,
mas tratando do mesmo processo. Isso gerava uma série de problemas,
a gente tinha um mesmo cliente ás vezes de áreas diferentes e era
tratado, o processo dele, era tratado de forma às vezes completamente
diferente, algumas bem organizadas em termos de infraestrutura, assim
vamos dizer, de rigor, digamos assim, outras bem bem bem
desorganizadas, em relação ao rigor de como tratar o assunto, até tive
problemas com auditoria por exemplo (risos), então, isso é, quer dizer , a
questão , desse tipo eram eram eram visíveis a forma como era tratada,
duração de uma apreciação técnica de modelo, totalmente, atuava de
uma forma tal, tratava de uma forma que um não poderia durar muito
mais do que deveria e a outra muito menos do que deveria, coisas assim.
A gente tinha implantado um sistema orquestra, que foi implantado na
Cgcre e outras áreas, para tratar de apreciação técnica de modelo,
quando a gente tava tratando do orquestra a gente teve que mexer/olhar
no fluxo de cada um, isso ficou mais claro, quer ver uma coisa que já já
se via claramente, mas na implantação do orquestra isso ficou mais claro
ainda, que realmente existia uma uma discrepância, uma dificuldade
grande em algumas divisões, para tratar do assunto.
QUESTÕES
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Qual foi a idéia? Foi, é centralizar, juntar tudo isso, centralizar em duas
divisões, quer dizer, todo esse assunto apreciação técnica de modelo,
ficar centrado em duas divisões, uma com a responsabilidade de, de
fazer a gestão dos processos, de apreciação técnica de modelo, que a
gente chamou, já, até mexemos no regimento já, para esse ass unto,
então a gente criou uma divisão chamada Dgepror divisão de gestão, de
processos de apreciação de técnica de modelo, toda a gestão, não a
gestão administrativa, uma gestão técnica do processo, mas olhando só o
aspecto de gestão, ou seja, o cliente passou a ter um po nto só de
entrada, quer dizer, qualquer cliente qualquer área de conhecimento para
fazer uma apresentação técnica de modelo, ele vai a um, um local só, a
essa divisão de gestão de processo, que que já está se estruturando
ainda, então nós estamos num processo de estruturação mas ela já tá
funcionando dessa forma , então o pedido de apresentação técnica de
modelo é feita nessa divisão, aí é a outra divisão é a divisão de gestão
técnica, a gente chama de gestão técnica, onde aquelas áreas de
conhecimento elas continuam separadas, a idéia é que sejam seções, as
antigas divisões, sejam seções, vai até até ampliando mais, mas
subordinada a uma uma uma chefia, a divisão de gestão técnica e essa
divisão de gestão técnica e essas sessões que tão, que eram antigas na
área de conhecimento que agora não tem mais com que se preocupar
com a gestão do processo.
Elas passariam a ser clientes da divisão de gestão de processos,
recebendo a demanda da divisão de gestão de processo com relação aos
ensaios de apreciação técnica de modelo que ela vai ter que fazer, mas
não atendendo ao cliente externo, atendendo ao cliente interno,ou seja, a
gestão, o cliente vai á área de gestão de processo, abre o processo e
essa área de gestão do processo, gerencia o processo de apresentação
técnica de modelo, manda o instrumento para ser ensaiado na gestão
técnica e a divisão de gestão técnica se preocupa apenas em fazer os
ensaios fazer a parte efetivamente técnica sem se preocupar com gestão
daquele, daquele instrumento, daquele processo. Aí, sobra tempo para
ela fazer uma outra coisa que ela não conseguia fazer, que é investigar
mais, pesquisar,
desenvolver tecnologia, porque? A função dessas
divisões não é só fazer ensaio de apreciação técnica de modelo, é se ela
tem uma capacidade de fazer ensaio, ela tem conhecimento técnico
daqueles assuntos ali, ela pode tentar, ela pode intensificar, buscar
soluções, por exemplo, melhorar o processo pra rede poder fazer
verificações, então,
desenvolver equipamentos, desenvolver ideias de
como pode ser feito a verificação de uma forma mais ágil, ou de uma
forma menos perigosa, por exemplo, a rede reclama muito para fazer
verificação de medidor de velocidade, ela tem que passar com o carro na
velocidade onde o, onde o sistema lá, define, então, se existe um
limitador em 80 km por hora, ela tem que passar com o carro a 80 km por
hora, para ver se o medidor de velocidade está funcionando direito, isso,
isso é uma coisa perigosa, entendeu? Expor o técnico do Ipem a esse
momento, às vezes ter que pegar um carro e passar numa via, além de
ter que interditar a via, tudo isso, ele tem que passar numa velocidade as
vezes muito alta, para poder fazer aquele teste, que pode gerar algum
tipo de perigo, então é uma questão que a rede reclama muito disso,
existem ideias de se fazer um simulador, de não precisar mais passar
com o carro, essa divisão de gestão técnica, ela se livra da parte de
processo, ela pode se dedicar a esse tipo de pesquisa, por exemplo,
desenvolver um simulador, pra que não precise mais passar com o carro
naquela via, facilitar muito o trabalho da rede. Então questões desse tipo,
sobra mais tempo, digamos assim, para que essas essas divisões, essas
seções no caso, passem a poder se dedicar mais a esses aspectos de
pesquisa, desenvolvimento. Então esse seria a grande, grande marca
dessa, dessa mexida. tinha até aquela data uma posição (risos).

Ele tá ficando, não terminou ainda, não tá pronto. Pelo seguinte, eu só
consegui fazer as alterações na estrutura regimental, porque resolvi a
nível de ministério, então o que que eu fiz? Eu peguei uma divisão
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Mas teve outras, digamos assim, outros subprodutos, na hora que a
gente criou essas seções, a gente identificou a necessidade de criar uma
seção nova que não existia, que é uma seção de instrumentação, de
software, hardware, aquele monte de lances, uma divisão com uma
equipe voltada pra realmente coisas novas nos aspectos de software,
embarcado
na
instrumentação,
a
própria
instrumentação,
o
conhecimento da instrumentação, dá suporte ás outras áreas , na
questão da instrumentação no sentido mais profundo, conhecer a
instrumentação, toda a eletrônica envolvida na instrumentação, hardware
e também o software, essa é uma unidade nova que não existia, que a
gente criou para dar um apoio ás outras, nessas questões envolvendo
todas as questões de software, hardware. Além disso, a gente remodelou
também tanto a divisão que cuidava de regulamentação quanto a divisão
que cuidava de supervisão. Na área de regulamentação, a gente mudou
inclusive o nome, era a a gente criou, deu uma característica um pouco
diferente, da divisão anterior, ela tinha a obrigação de cuidar da
regulamentação e basicamente de assuntos internacionais, a gente tirou
essa parte de assuntos internacionais passou para assessoria, e a
divisão de regulamentação passou a ser uma divisão de articulação e
regulamentação. Articulação que sentido? No sentido de que os próximos
(ele bocejou), as regulamentações que a gente faz aqui, ela é
demandada por alguém, pode até ser uma demanda interna, mas
geralmente é uma demanda externa, alguém demanda um regulamento,
e a gente estudava pouco isso. Tá bom, um segmento, um setor, ou um
deputado, em qualquer instância, demandava uma regulamentação e a
gente tinha poucos, pouca estruturação, pouca organização para discutir,
mas vem cá? Essa regulamentação é relevante? Qual é o impacto que
ela vai ter? Qual é a necessidade ou não de se fazer essa
regulamentação? Como é que a gente trata essa questão? Então essa
divisão, então ela está se estruturando para dar um tratamento a essa
demanda, quando ela chega, a gente estudar melhor isso, quer dizer, tem
técnicas, tem mecanismos de você fazer um estudo, antes de se tomar
uma decisão se vai regulamentar ou não, verificando o impacto que essa
regulamentação vai ter, positivos e negativos, quer dizer, vale a pena o
Governo, o Estado investir, gastar dinheiro numa regulamentação “X”?
Pode ser que sim, pode ser que não. Então esse estudo desse impacto a
gente não fazia. Fazia de forma empírica, mas a gente está se
estruturando. Além disso, um outro momento fundamental, tá bom a
estruturação é importante, deve ser feita, tem que regulamentar esse
tema, mas existe viabilidade técnica de implantar essa regulamentação?
No aspecto de capacidade de pessoal, infraestrutura de equipamento,
infraestrutura de prédio, de construções de alguma coisa, quer dizer,
você, o regulamento é relevante, ele tem um alto, digamos assim, grau de
importância, você percebe, qualquer estudo que você faça, você percebe
da importância de fazer, mas na hora de implementar, você tem
condições de implementar? E às vezes você não tem, então, por mais
relevante que seja o regulamento, de que adianta você regulamentar e
não poder depois implementar direito? Isso acontecia bastante, a gente
tinha algumas regulamentações que foram feitas, eram relevantes, mas
que na prática não aconteceram, é mais ou menos aquela história, de
pegar a lei, “pegar ou não pegar”, então isso é um outro viés de que a
gente está tratando já no Inmetro, que é um estudo de viabilidade
técnica de implantação de determinada regulamentação. E na área, na
área de supervisão, na verdade, a gente está estruturando mais, está se
preocupando mais com a estruturação da parte das empresas, é uma
aproximação maior com a Cgcre, porque essa, essa autorização para as
empresas fazerem esse trabalho, a gente tem que ter um pré-requisito
que as empresas sejam acreditadas pela Cgcre.
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A gente se aproximou da Cgcre, porque a gente precisa ter requisitos
específicos da metrologia legal, no processo de acreditação, a gente se
aproximou, a gente tá trabalhando junto com a Cgcre melhorando esses
processos de tal forma, que essa, que essa supervisão seja feita de uma
forma mais organizada a partir de um processo de acreditação. A gente
tá trabalhando nisso também, já tava até um pouco antes. E com relação
á supervisão da rede, aí é uma questão de interagir mais com a Audin, eu
não acho que está correto a forma de como você está falando aí. Por
que? Pra mim a auditoria que é feita na rede, ela é a auditoria da Audin
em que técnicos da Dimel e técnicos da Dqual devem participar da
auditoria, mas a auditoria não deve ser da Dimel, não deve ser, está
sendo feita por essa divisão, mas pra mim está...está equivocado isso.
Teve até uma reunião que a gente teve recentemente, aí eu coloquei
essa questão, mas na prática, me pareceu que era um consenso. Mas na
prática isso não está acontecendo e eu acho que tá errado. Deveria tá
acontecendo assim: pra mim a auditoria nesse caso da rede, essa
supervisão, ela tem que ser capitaneada pela Audin e aí essa nossa
divisão, ela simplesmente vai fornecer técnicos para participar dessa
coisa, mas não, não tem que gerenciar esse processo, mas por enquanto
está gerenciando, esse processo, portanto aí eu não ataquei muito,
porque já que eu já não
Em
questão
dos Foi como eu falei, com o negócio do orquestra, quer dizer eu já tinha isso
processos, como é que oassim, desde que eu entrei aqui, eu sentia isso como um problema,
surgiu esta idéia de fazerquando a gente começou a mexer no orquestra que foi para um melhor
essa reestruturação, qualreal para fazer a aprovação do modelo, que ficou claro pra mim, que isso
foi a principal motivação? ficou mais latente.

Foi
utilizado
algum Há sim, não não, foi. Na verdade eu enxerguei isso em reunião, um grupo
procedimento,
algum que eu que eu confiava, digamos assim, e aí esse grupo discutiu em
mecanismo pra facilitarconjunto, não foi um grupo formal, foi criado um grupo que discutia junto
esse
desenvolvimentocomigo esse processo.
dessa
idéia, para criar
um grupo de trabalho?
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Como o senhor avaliaEu acho que é muito bom, eu acho assim claro, senão eu não teria feito
essa inovação, o impactoné?(risos) Porque, o que que vai acontecer? A tendência, é que, cada
dela para o futuro?
vez mais, a gente vai sair do operacional, como aconteceu em outras
áreas da Dimel, no processo de apreciação técnico de modelo, por
exemplo, cada vez mais a gente vai ficar só com a ação da gestão e os
ensaios serão feitos fora daqui, e quando a gente separa isso em dois
blocos, significa que a dgpror vai continuar existindo exatamente como
hoje, revertendo o processo, a diferença é que em vez dela mandar um
instrumento para fazer um ensaio aqui interno, ela vai fazer fora. Já
acontece, em algumas áreas isso já acontece, isso vai se ampliar, então
vai ficar mais fácil a gestão própria, e a nossa área técnica aqui, vai ter
mais tempo para trabalhar naquela outra parte que eu falei, que é o
desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento, que é a que
desenvolve, tem-se uma visão errada de fora da Dimel, que a Dimel não
teria que fazer a pesquisa e desenvolvimento, isso é trabalho da Dimci,
isso não é verdade, tem, tem muita pesquisa e desenvolvimento e muito
mais aplicada, entendeu? É extremamente necessário que a Dimel tenha
um perfil mais de pesquisa, para poder se antecipar, a isso que tá
acontecendo, a tecnologia está modernizando. O cliente do instrumento
de medição, entra com o pedido de aprovação de modelo, ele conhece
profundamente a tecnologia desses instrumentos. Se os nossos técnicos
não tiverem tempo de estudar, se não puderem se desenvolver, eles vão
ficar sempre numa situação de inferioridade ao cliente. O cara fabrica
aquele instrumento, então ele conhece aquilo muito bem. Se o pessoal
daqui não tiver condições de entender profundamente, ele pode se
enrolar, ele pode ser levado a uma análise completamente equivocada,
por falta de conhecimento, por falta de tempo a se dedicar, portanto, essa
questão é muito importante, então a questão é, esse tempo vai ficar mais,
vai ser mais dedicado a justamente essa questão de conhecer
exatamente o instrumento. Mesmo porque, ainda tem um detalhe, esses
técnicos já houve, eles é que fazem o regulamento, a verdade a divisão
que cuida de regulamentação, ela gerencia um processo de
regulamentação, mas quem elabora o regulamento, quem coordena os
grupos desse trabalho que fazem o regulamento, são os técnicos. Então
eles precisam conhecer bem mesmo, porque, na hora de se fazer o
regulamento, se o regulamento não sair direito, vai dar problema mais
adiante, então é mais uma questão que ele vai poder se dedicar mais na
própria elaboração dos regulamentos, que ele tem que coordenar os
grupos que discutem assim, entendeu?
Haviam outras idéias deQuer dizer, pois bem, idéia de inovação da área de gestão, não. Não
inovações para a Dimel, surgiu nenhuma outra, só essa mesmo A gente tinha experiência, tinha
você fez uma seleção ouexperiência não, tinha conhecimento de outras tentativas no passado de
não? Foi uma escolhaalgumas outras, quer dizer, eu to aqui há 5 anos , então quando eu
mais estratégica e já tem cheguei aqui eu ouvi falar de algumas outras tentativas de mudança no
outras idéias de inovaçãopassado, de gestão interna, mas não foi nem considerado essa questão,
na Dimel? Você teve quefoi uma coisa realmente de que a gente viu aqui e não s urgiu nenhuma
fazer uma seleção?
outra sugestão. Nessa área não.

Pausa.
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Quais
foram
as Bastante, e estou tendo ainda. Resistência interna, porque você mexe na
dificuldades
paracultura instalada, isso mexeu muito com a estrutura interna, então, é a
implementar
essaresistência das pessoas, numa questão de estarem numa zona de
reestruturação?
Quais conforto, de estarem. Algumas pessoas iriam perder a chefia, com
foram
as
maiores relação a isso, era chefe de divisão e vai se transformar em chefe de
dificuldades?
seção, e isso nem aconteceu ainda, mas eles já sabem que vai
acontecer, então, resistência com relação a isso. É isso, basicamente,
qualquer mudança nas condições que envolve a organização de contato,
mexe com o conforto onde as pessoas que estão naquela zona de
conforto, e aí é uma reação natural.

Como é a dificuldade das Bom, a gente fez algumas, umas duas ou três reuniões gerais com todo
que
estão
sendomundo, e têm ações assim pontuais, os responsáveis pelas áreas, estão
gerenciadas e mediadas, tratando especificamente. Também, eu trouxe gente de fora. Gente de
para se diminuir essefora que eu digo assim, pessoas de outras diretorias do Inmetro, se
impacto da mudança?
interessaram de vim para cá, vieram, estão ajudando, que vem com uma
visão nova, então complementou essa questão que tá acontecendo,
ajuda nessa, nessa...mexida, é mais isso mesmo, acho que é uma
conversa, uma conversa das próprias chefias que estão no comando
com essas pessoas. Eu tive um problema que aí, não sei se interessa
para o teu processo, é que no meio, quase, no meio não, no início do
processo todo, uma das pessoas que estavam na estruturação disso e
que ia assumir uma das chefias, desistiu, ele pediu para sair da Dimel,
então isso foi um, vamos dizer assim, atrasou um pouco o processo. Era
uma pessoa chave do processo, que no meio do caminho, no início do
caminho, no meio, um quarto do caminho, ela não, eu não conheço e tal,
desistiu, mas que causou, então eu tive que contornar, realocar, mexer,
tive que mexer bastante numa idéia, original, quer dizer, tive que pegar
uma pessoa que era mais experiente aqui, que era meu assessor e botar
ele como chefe só, mas sair daqui, ficar como chefe e assessor que vai
assumir, essa, essa, ele era um cara mais experiente com menos
energia, digamos assim, do que o anterior, o que tinha surgido lá no
início, mas com mais experiência e aí ele já tava já numa zona de
conforto, digamos assim, de trabalhar com uma assessoria, e dava um
apoio de assessoria muito bom e tal, quer dizer, eu tive que deslocar ele
para assumir o comando dessa área de gestão do processo, a gente teve
ganhos e perdas, mas foi uma adaptação.

Houve
modificação doPouca coisa, teve uma pequena modificação assim, em princípio, as
projeto que você fez praatribuições dessas divisões de gestão do processo, elas seriam mais
isso inicialmente, para oamplas do que tá ficando na prática, tá um ajuste fino ainda, tá
que foi finalizado?
acontecendo esse ajuste, mas eu diria que ela é menor, não dá para
entender, não dá para te explicar o que que é esse menor, porque teria
que conhecer o processo de apreciação, todas as fases do processo de
apreciação, mas digamos assim, etapas que ficariam no início, na idéia
original, ficariam na área de gestão de processo, estão ficando na divisão
de gestão técnica, entendeu? Eu achava que ela caberia melhor na
gestão de processo, e estamos vendo na prática que ela cabe melhor na
gestão técnica, entendeu? Houve essa modificação.

E em algum momentoNão, eu não. (risos)
você
pretende desistir
dessa reestruturação?
Teve uma pessoa que desistiu né, ele era “sub-lider” digamos assim.
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Foi necessário aquisiçãoNão. Foi idéia interna, empírica entendeu? Eu diria o seguinte, foi um
de
conhecimento
depouco inspirada na Dqual. Talvez aí sim, Por que? A Dqual fez isso,
fontes
externas, parecido com isso, há muitos anos atrás, quando o Lobo assumiu a
benchmarking,
com Dqual, sei lá quantos anos tem isso, uns 12 anos, 10 anos ou mais, ele
alguma empresa?
fez uma mudança total na estrutura da Dqual, colocou, ele estruturou ela
por processo, a gestão por processo, que não era, a Dqual tinha uma
estrutura um pouco diferente, pelo que eu me lembro, e eu me lembro
que ele fez uma estruturação por processo. Então foi um pouco inspirada
na Dqual. Até essa questão da parte de regulamentação, desse estudo
de impacto, estudo de viabilidade técnica, e tudo o mais, a Dqual pratica
isso, também foi um pouco, então, a inspiração foi a Dqual.
Esse projeto, ele gerouNão, não. Na questão orçamentária da Dimel, não.
custos adicionais para o
Inmetro, a metrologia teve
um orçamento ampliado
por conta desse projeto?
Como foi preparado oNa verdade, antes de implementar eu fui ao presidente, falei da intenção,
lançamento
dessaquer dizer, eu reuni o grupo e a gente discutiu essa reestruturação, se era
reestruturação? Como foi viável, o que ele achava, e tudo o mais. Paralelo a isso eu discuti com o
pensado
essePresidente, estava discutindo internamente isso, e depois da estruturação
lançamento? Como foi pensada, eu voltei ao presidente, por que? Porque eu precisava, por
colocado isso para as exemplo, de levar ao ministério, para fazer a alteração, mais do que o
demais diretorias? E paraministério, tem que ir mais além ainda, então eu levei essa questão e teve
o presidente do Inmetro? o apoio do Presidente, integral.
Aqui internamente, como eu falei,
reunimos todo mundo e anunciamos a intenção, mais do que anunciar a
intenção, apresentamos a proposta do novo organograma e novo
regimento interno e abrimos espaço para as pessoas opinarem,
principalmente no regimento, opinar no novo organograma, ficou aberto,
mas com recado dizendo...pode até opinar, mas vai ter que ter uma idéia
muito boa, muito diferente assim, para alterar aquilo que a gente estava
propondo, estava em aberto, mas, existe alguma coisa, senão a essência
da coisa sairia das atribuições de cada unidade, essas, foi assim, foi
bem, bem ampla e chegou bastante sugestões e muitas sugestões foram
incorporadas.

Houve
sugestões
outras diretorias?

Não, não, interna, na verdade externamente não houve outras diretorias,
denão houve nenhum tipo participação de outra diretoria não, foi tudo
interna e com o presidente, no máximo com a Dplad que teve que ajudar
no processo da reestruturação, mas com outras diretorias não foi
necessário, era uma coisa mesmo para ser resolvido internamente.

Foi apresentado para oFoi, foi apresentado para o Inmetro naquele fórum.
Inmetro? Como, no Inova
& Ação?

Como o Inmetro avaliouBom, o presidente falou, considerou importante, considerou necessário
esse
processo
deaté. A Dimel assim, ela é uma diretoria antiga, mantinha a mesma
reestruturação?
estruturação há muitos anos. Então foi visto como uma coisa importante.
Essa reestruturação.
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E para a sociedade, você
Principalmente, na sociedade não, é mais o cliente mesmo na
recebeu algum feed back
apresentação técnica de modelo, o fabricante, alguns sentiram. Aqueles
da sociedade?
clientes das divisões mais organizadas, sentiram uma piora, aqueles
clientes menos organizados, sentiram alguma melhora. Teve cliente que
reclamou, assim, porque ele estava acostumado a uma desestruturação,
então era mais fácil para ele trabalhar em cima dessa desestruturação,
entendeu? Então eu diria que, por enquanto as reclamações estão
maiores do que a satisfação. Agora, quando a gente explica para o
cliente o que que tá fazendo, ele fica satisfeito, entendeu? Então vamos
dar um crédito de confiança. Então tá legal. Então tem uma expectativa
positiva. Mas a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que fazer uma
pesquisa sobre isso, anterior a essa reforma já vinha fazendo e a gente
vai fazer daqui a pouco em cima dessa reestruturação pra ver como é
que.

Você falou da questão daTanto para fazer o regulamento como para conhecer os instrumentos
pesquisa
emesmo.
desenvolvimento, que a
idéia é focar mais nessa
área, e na questão de
conhecimento,
formar
esse capital, para estar
preparado
para
o
mercado,
para
esse
cliente, fabricante.

Você tem uma idéia assim Na verdade, isso já está até sendo incentivado, assim, no sentido de
de
como
você
vaimostrar que a intenção é essa. Então abrir a possibilidade, mais do que
gerenciar
isso,
eabrir,
incentivar
a possibilidade das
pessoas, a buscarem
incentivar isso, para queaperfeiçoamento, interagir com o meio exterior que trata do assunto, com
isso cresça e você atéorganizações congêneres, assim, mostrar o quanto essa necessidade de
crie na questão de gestãodesenvolver projetos, e quanto isso é bom para o Inmetro, é bom para
de conhecimento?
cada um envolvido com esse processo. Então é mais ou menos isso. Não
é uma coisa estruturada, é mais mostrando a intenção, que tanto por
minha parte e parte das chefias que estão envolvidas. Principalmente da
chefia da Dgtec.
Vocês
adquiriram
oNão, ao longo do processo vai surgindo, quer dizer a gente tinha uma
conhecimento do ao longoidéia de reação, a gente tinha uma idéia de time, fomos se adaptando ao
desse
processo
delongo do tempo, até porque por exemplo, eu já te dei o exemplo da saída
reestruturação, então ode uma pessoa que mexeu, com a questão toda, então a gente veio se
conhecimento
foiadaptando ao longo desse tempo, nem tudo que a gente imaginou no
consolidado em relação ainício, aconteceu. Por exemplo, essa questão da gestão de processo, a
gestão por processo?
gente imaginava que um volume, um certo volume de coisas que ficariam
na parte de um processo que a gente viu depois que, essa talvez é a
parte ainda mais trabalhosa, que é o ajuste entre, como era o mesmo
assunto, com duas divisões, agora a gente está, está sendo uma coisa
mais trabalhosa.
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A diretoria, você podeEu diria que ela tá amadurecendo, existe ainda muita gente boa, então eu
avaliar que a diretoria elaacho que vai amadurecer, mas acho que eu não posso dizer que
amadureceu em termoamadureceu?
dessa questão de gestão
por processo, sobre a
reestruturação?

Como você avalia esseEu acho que tem tudo para ser, eu acho que, é assim, era alguma cois a
processo de inovação?tinha que ser feita, entendeu? Eu acho que assim, se não fizesse nada,
Pra você? Tem um quedigamos que a gente ia ficar um pouco para trás, entendeu? Precisava de
de sucesso? Tem tudose fazer alguma coisa, não sei se era essa, ou se uma outra, mas alguma
para ser? Qual é a suacoisa precisava ser feita, mas assim, eu acho que ainda não tá
avaliação?
consolidada, ainda não pode-se dizer que foi um sucesso, acho que tá
sendo, ainda corre alguns riscos. A chefe da gestão técnica, que é a
chefe de muito mais pessoal, é uma ótima pessoa acabou de ficar
grávida (risos) é uma peça chave, ela não vai desistir, mas ela vai ficar
um tempo fora, entendeu? Então há questões no processo, que tem que
administrar, vai causar um certo, ainda não tá consolidado, quer dizer ela
vai sair, sair na licença dela e eu tenho certeza de que as coisas ainda
não vão estar consolidadas. Por exemplo, ainda não tenho, ainda não
definimos quem é o substituto dela. Ela tá sem substituto, e gente ainda
não definiu isso.

Narrativa Marcia Maru – Pesquisa de implantes ortopédicos e odontológicos

QUESTÕES

NARRATIVA (MARCIA
ODONTOLOGICOS )

MARU-IMPLANTES

ORTOPÉDICOS

E
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Conte
a
história
da Bem, aqui é um laboratório que faz parte da divisão de materiais, que
inovação da pesquisa na é uma divisão nova, aqui no Inmetro, o trabalho global aqui é de
área
de
implantes análise específica de materiais, materiais, lógico, de materiais gerais,
ortopédicos
e toda a parte de nanotecnologia e nós aqui do Labit viemos com essa
odontológicos. Por que da tarefa de avaliação de materiais quanto a desgaste, que é um dano
necessidade? De onde superficial no final das contas e dentro do escopo tem um vasto
veio a demanda e os escopo de produtos que poderiam ser avaliados, existiu essa
recursos?
Como
tudo necessidade de fazer avaliação de desgaste das próteses. E tudo
aconteceu
durante
a começou porque existia um ambiente no cenário assim nacional onde
pesquisa?
se estava discutindo muito sobre a qualidade das próteses
ortopédicas, então o SUS que aplica as próteses estava verificando
que existia um problema de qualidade e havia também um programa
do governo encabeçado pela Anvisa e pela Polícia Federal é
chamada operação metalose nessa época, que detectou vários
fabricantes de próteses, usando materiais de má qualidade, materiais
impróprios para aplicação médica e ai o INT, o INTO e o Ministério da
Saúde se juntaram e através da Finep elaboraram uma linha de
financiamento para poder financiar vários laboratórios para avaliarem
essa qualidade dessas próteses, foi mais ou menos assim e ...é....e o
Inmetro participou dessa linha de financiamento, na parte de
desgaste, qualidade das próteses quanto a desgaste e foi assim que
a gente começou. O Inmetro recebeu uma parte dos recursos dessa
linha de financiamento, dessa época de 2004/2005 é...efetivamente
entrou aqui no laboratório ...o dinheiro entrou em 2006, mas um
monte de confusão aconteceu, como todo projeto de financiamento
assim grande, demorou um pouquinho... tal, então a gente inclusive
depois, em 2007, levou tempo procurando os equipamentos que
proporcionassem uma simulação de desgaste confiável, etc, que
fosse de renome no mercado, e em 2008 esses equipamentos
chegaram e a gente instalou, passou 2008 inteiro instalando esses
equipamentos porque são muito grandes, muito complexos, precisa
de conhecimento hidráulico, precisa se aplicar esforços e movimentos
em condições muito bem controladas, condições essas que hoje são
normalizadas, tanto os fabricantes como o órgão regulador, que no
caso é a Anvisa, aceitam muito bem as condições determinadas em
normas e graças a isso a gente aqui no Inmetro escolheu estabelecer
a condição de ensaio ideal, conforme essas normas que são bem
aceitas internacionalmente, e os equipamentos são dois simuladores
que nós utilizamos aqui são bem complexos, tem equipamento
hidráulico, tem toda uma parte de instalação que a gente aqui levou
bastaaannte tempo para fazer, e teve que alocar, e o Inmetro teve
que dispor de uma área relativamente grande, comparada com outros
laboratórios, justamente porque o porte desses equipamentos é bem
grande. Então a gente aqui hoje tem uma capacidade instalada para
fazer ensaios de simulação de desgaste de próteses de quadril, a
gente tem condições de fazer seis ensaios, ou seja, seis próteses,
liberar resultados de perda de massa, que é o mínimo que exige a
norma, para qualificação da prótese quanto a desgaste. Então a
gente tem seis resultados que a gente consegue em 4 meses, 4
meses de trabalho. A gente fez uma previsão, fez alguns estudos e
vimos que conseguimos fazer/liberar seis resultados de ensaios de
quadril, seis próteses, em 4 meses, quanto a perda de massa, de
desgaste que é o mínimo para qualificação, e com isso a gente t em
resultados quanto a perda de massa, quanto a qualificação de
próteses, mas sempre em relação a uma prótese de “referência”.
Essa prótese é escolhida e acordada com o fabricante, porque são
“n” próteses existentes no mercado, hoje não tem como, embora o
Inmetro seja órgão de metrologia, e fala muito em material de
referência, padrão, etc, hoje ainda não existe uma prótese padrão,
não existe um material de referência que possa ser aplicado...
a isso, tem uma parte que estamos verificando também para o comitê
de normatização internacional que a gente participa, quanto ao tipo
de soro deve ser usado, porque no ser humano existe o líquido
sinuvial, e que tem uma quantidade de proteínas e alguém no
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para prótese, então a gente aqui faz ensaios sempre comparativos,
qualifica a prótese sempre em comparação com alguma outra, que
seja de interesse para o fabricante/interessante comparar. Então é
sempre assim que a gente faz. Além desses seis resultados de
quadril a cada 4 meses que a gente consegue fornecer, tem a parte
de ensaio de prótese em joelhos, que a gente adquiriu a
infraestrutura instalada que é considerada muuiiito. Por que? Porque
a gente tem condição de gerar/fornecer apenas um resultado, uma
prótese de joelho, a cada 4 meses de trabalho, apenas. Enquanto
prótese de quadril são seis resultados, em joelho só um resultado a
cada 4 meses. Por que essa limitação? porque foi a limitação em
relação a verba inicial, lógico, a gente fez o melhor pequena. Que
pode dentro do que foi disponibilizado da parte financeira, porque só
deu para isso com os recursos repassados. Com esse simulador de
desgaste de joelho, com essa única estação, a gente consegue gerar
esses resultados, fornecer as empresa esses ensaios para atendêlas, para desenvolver novos projetos, novos design mesmo com os
diversos tipos que já existem no mercado e fica a critério do
fabricante fazer o ensaio de interesse e comparar resultados. A gente
aqui pega um material que funciona muito bem e a gente compara
com o novo material que o fabricante quer testar, e mesmo com essa
única estação de trabalho, a gente gera resultados comparativos,
mas ai a gente trabalha com essa estação com um material de cada
vez, atendendo a um fabricante a cada 4 meses, testamos um
material dele, nesse momento existe uma discussão muito forte
porque existe uma solicitação agora de um estudo da ampliação da
nossa capacidade instalada, a gente vai ampliar em três vezes a
nossa capacidade porque a gente julga que com essa ampliação
poderemos atender as empresas/fabricantes de materiais, que cada
vez mais, vêm precisando desses ensaios e resultados, isso porque
também a Anvisa vem exigindo esses ensaios para que a garantir a
qualidade da prótese para que ela seja disponibilidade/colocado no
mercado depois de vários ensaios, principalmente esse ensaio de
desgaste, porque precisa simular a caminhada de um ser humano
considerando o tempo de desgaste dessa prótese, tendo em vista
que o ser humano dá um passo por segundo, são ciclos. Se a gente
falar isso, imagina quanto tempo de uso terá essa prótese terá e
quantos passos darão? então a gente aqui simula 5 milhões de
passos do ser humano de 1 segundo, fazendo todos os tipos de
movimentos possíveis de articulação e esses movimentos são
previstos por norma e são váriooos tipos de movimentação que são
estudados e para cada movimento na literatura científica, há um
desgaste diferenciado e a gente aqui no Inmetro faz todos os estudos
de carga, etc, de acordo com as normas, para tornar nosso ensaio
uma referência e termos dados comparativos, usando normas ISO,
internacionais mesmo e essas normas estão em proc esso de
nacionalização pela ABNT, já estão se tornando NBR e um outro
pesquisador aqui do Inmetro, o Rafael, participa do comitê nacional
de normas que cuida da nacionalização das normas internacionais,
então a gente tem bastante atuação nisso. Nós dois, eu e o Rafael,
somos os únicos pesquisadores aqui desse laboratório e então é
quase impossível dar conta de tudo e com qualidade, e ainda com
essa capacidade instalada e temos que dar conta e temos dado conta
do trabalho, até hoje, mas ampliando a nossa capacidade instalada
precisaremos de mais pessoal e a gente tem ainda a dificuldade que
é conseguir profissionais/pessoas que tenham o míni mo de
conhecimento das áreas que utilizamos aqui, tem que ter
conhecimento da parte de mecânica, biomecânica, biológica, porque
aqui nós trabalhamos com soro biológico...de manuseio, no próprio
ensaio de referência a gente estuda varias coisas, ...
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nem mais da prótese, de prótese mesmo fica por conta das
empresas, dos fabricantes, então a gente faz a inovação sim, na
parte de ensaios de próteses e a inovação em materiais fica a cargo
das empresas que fabricam. A gente pode chamar de inovação aqui,
se é que existe esse tipo de inovação e aqui no Inmetro há vários
tipos de inovação, e a daqui é em processos, a gente pode falar
porque é nessa parte que a gente estuda e melhora/aprimora para
ver como fazer comparações cada vez melhores, tem a parte de que
soro é o melhor, quais os movimentos, quanto a carga de força,
tempo de ensaio, degradação com o tempo, o que acontece com o
material e cada aspecto desse, se tem poder lubrificante, são
diversas pesquisas que tem que ser feitas, que tipo de analise que a
gente tem que fazer, o que acontece no material e tudo isso faz parte
do ensaio em si e isso são vários estudos, cada coisinha, cada
aspecto, tipo de soro, qualidade de soro, quantidade de proteína,
cada detalhesinho do ensaio tem diversas pesquisas que tem que
ser feitas e a gente está em constante busca de aprimorar o jeito da
gente ensaiar, para fazer cada vez melhor. Como por exemplo, qual o
melhor soro? Que tem quer ter nesse soro? A parte da nossa
inovação está ai, que a gente tem que fazer para ensaiar cada vez
melhor, tem que entender cada vez melhor a parte de biomecânica,
qual a quantidade de oxigênio, se o corpo de inclinação, qual a
carga? se realmente a gente esta simulando, se você for observar a
carga, aquela corcova de camelo, que eu vou te passar e está
registrada em norma ISO, é a carga mecânica, e se você imaginar a
carga na prótese.....é ....lembrando que prótese está se
movimentando, se você for imaginar a superfície de contato das
articulações, da esfera que fica no quadril, tanto da esfera, quanto o
acetablo e que ele se movimenta em três direções/ângulos e tudo é
feito em ciclo, por segundo, são vários pontos de articulação, e a
mecânica muda, então tem vários pontos a serem avaliados , se for
uma esférica, se não for, já vai ter problema de acoplamento ou
sobrecarga em alguma parte e a gente usa o perfilômetro que a gente
adquiriu naquele financiamento para verificar a qualidade desse
encaixe, quanto ao angulo, tem que ter uma esférica com uma
convexa, no caso de quadril. E no caso de joelho então nem se fala
porque existem diversos tipos de próteses, que tem que se encaixar,
então estudar tudo isso, todas as variações possíveis, com isso a
gente tem que proporcionar dados cada vez mais confiáveis, ai é que
entra a parte de inovar, se é que assim posso dizer.
Tem outra parte que ia esquecendo que é a parte de novos materiais
que a gente vem estudando a parte de materiais em cerâmica onde
serão revestidos, para proporcionar um revestimento melhor, menor
atrito, tem a parte de ...estamos atuando como membro para ajudar
no desenvolvimento do material e ai tem a parte de inovação direto
do fabricante, tem um trabalho de um fabricante, por exemplo, que
ele quer testar vários tipos de polietileno, não tem dado concreto,
mais o que se fala, não tem dados concretos, mas o que se fala que é
o que usa um acetablo polimerico com uma cabeça metálica e ai o
polímero ele se desgasta muito fácil com emprego de sobrecarga e o
polímero vai se desgastando; então existe muito interesse em
desenvolver novos materiais em polietileno, e com novos materiais
evitar esse desgaste rápido e a gente faz testes em relação
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Como surgem as ideias Naquele cenário que tava todo mundo falando em falhas em
para a criação do processo próteses, fizemos um levantamento das falhas e existia uma intenção
/ da pesquisa do produto? de criar uma área para avaliação de desgaste e nós começamos a
De quem (colaboradores, pensar em fazer essa avaliação de desgaste, já tinha uma intenção, e
mercado, universidades)? nós tínhamos conhecimento sobre isso, tinha um pessoal anterior que
entrou nesse tipo de estudo e pensar que podemos fazer para ajudar,
o Inmetro tem sempre esse papel de atuar em lugares onde ninguém
atua, porque ele tem que ser referência e começa a estudar/medir e
depois dissemina para os demais lugares. Então naquela época, ficou
se pensando porque dessas falhas em próteses, quais os problemas,
de desgaste, de corrosão, o temos condições de fazer no Inmetro, o
que não tem ninguém fazendo? Temos como fazer análises quanto a
desgastes aqui? Temos; então decidiu-se levar adiante e pedir
financiamento para entrar nessa área e estabelecer os procedimentos
para o ensaio de desgaste em próteses. Verificar qual é o
conhecimento que o Inmetro tem e a linha de pesquisa necessária
pela sociedade, que ninguém tem ainda, e assim é necessária.

Avalia o impulso que a
inovação irá gerar no
futuro?

Dados, principalmente dados, porque não existiam dados, não se
sabia porque as próteses falhavam, vamos criar um banco de dados,
para informação mesmo. As próteses aqui do Brasil porque falha?
quem falha? quanto falha? Como? E é lógico que temos o
equipamento para medir e a gente consegue ajudar os fabricantes a
desenvolver novos produtos.
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Havia ideias para outros Aqui nesse laboratório agente faz outras coisas também, a área de
produtos ou melhorias que prótese é apenas uma, tem a outras coisas também, porque tudo que
competiam com a ideia atrita leva a desgaste, parte de atrito em motores é complicado
para a pesquisa de novo porque você vai gastar mais combustível, vai ter que trocar peças,
produto? Quem participa estudamos os lubrificante que é importante, estudamos o
da fase de seleção da combustível, então, por exemplo, qual o poder de atrito do diesel em
inovação?
relação ao biodisel? Qual o lubrificante que a Petrobrás
desenvolve/usa, que aditivo? Qual diminui o atrito no motor? Aqui
nessa divisão usa muito a aplicação de material para diminuir atrito,
inclusive nesse projeto de materiais de próteses cerâmicas tem esse
item separado, que eles vão pegar a prótese de cerâmica e revestir
de uma camada, para diminuir ainda mais o atrito e a cerâmica já é
um material que proporciona baixo atrito. A gente estuda essa parte
de superfície, revestimentos, a gente consegue testar isso aqui.
Temos esses tipos de estudos, como novos revestimentos,
texturização de superfície, aqui a gente faz. Naquele momento foi
dado enfoque a essa pesquisa de prótese por causa do contato que o
Inmetro tinha com o INT, com SUS, com Ministério da Saúde. Sempre
a gente sabe que as escolhas vêm das conversas entre as pessoas e
eu acredito, eu não participei do início, cheguei em final de 2006 e
esse projeto é de 2005, e as coisas já estavam andando, existia um
painel setorial aqui, a origem, a origem, eu acho que era por conta do
cenário, o que estava acontecendo com as próteses médicas, o SUS
falando que falha bastante, a Anvisa mostrando, fui ver os arquivos
da Anvisa, mostrando falhas de relatórios, porque ela recebe
documentos, como: solda em próteses, foi mexida e colocada de
novo no paciente, falta de controle, falta de qualidade, etc. eu vi tudo
isso que foi levantado aqui pela equipe inicial, eu acho que é como o
biocombustíveis. Por que se estuda biocombustíveis aqui? Porque
era uma época que o Lula, em 2007, queria vender biocombustível
como commodities, tinha que virar commodities, que o Brasil é o
maior produtor mundial de etanol, carro flex funciona e vende bem no
Brasil, então foi o governo.é...é um pouco assimmm a gente como
pesquisador que veio de universidade/academia que quer pesquisar,
é quer ter mais independência do governo, aqui não dá; aqui
trabalhamos com as demandas que vem de cima. Tem outros
laboratórios dessa divisão e em outras divisões do Inmetro da
Diretoria de Metrologia Cientifica que já estão sendo solicitadas para
fazer testes na área de próteses mamarias por contas das falhas
apontadas pela imprensa, e estão analisando uma série de coisas,
quanto a desgaste, por “n” coisas, se resiste, se não resiste, quanto a
material, no nosso caso vamos ver quanto a parte de materiais, de
desgaste.
Porque a ideia para a
pesquisa do
produto/procedimento foi
selecionado(a)?

A gente dentro desse financiamento então a gente soube que tinha
uma linha de financiamento e submetemos a proposta para a Finep e
vimos que desgaste ninguém faz no Brasil, então vamos fazer
desgaste e para estudar isso, como vamos fazer? Vamos adquirir
equipamento, vamos operacionalizar ele, vai precisar de insumos,
equipamentos secundários, etc, etc, a gente teve sim que fazer um
projeto, aproveitando essa linha de financiamento e a justificativa foi
que no Brasil não havia laboratórios para analisar quanto a desgaste,
com essa meta, com tudo e o Inmetro estabeleceu o protocolo de
medição, todas as analises, cronograma, etc.
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São utilizadas técnicas ou São levados em consideração os cenários do país, do
mecanismos de seleção, governo/ministérios, as necessidades emergenciais da sociedade, os
como: cenários/protótipos, problemas/falhas divulgadas/destacadas pela imprensa ou pelos
check-lists dos critérios órgãos de controle e de regulamentação/normalização.
considerados?

Como
ocorreu
desenvolvimento
pesquisa do produto?

o Foi desenvolvido seguindo as diversas análises estabelecidas pela
da proposta feita à Finep.

Foi feito um plano de Plano não, e a análise de viabilidade deve ter sido feita pela Finep
negócios e uma análise de que forneceu os recursos financeiros.
viabilidade?

Há alinhamento com a Sim porque o Inmetro é um órgão que procura ser referência,
estratégia da organização pesquisar o que ainda não foi pesquisado, etc.
nessa pesquisa?

Houve
contribuição
inovação
para
sobrevivência
crescimento
empresa/indústria?

da Sim, porque agora temos um procedimento no Brasil que é referência
a para os outros laboratórios do país e para a indústria/fabricante o
e valor agregado ao produto por meio dos ensaios realizado pelo do
da Inmetro.

O
Inmetro
tinha Não, o Inmetro não conhecia os procedimentos a serem realizados
conhecimento
suficiente nesse tipo de pesquisa e de ensaios. Sabia que precisava integrar
acerca da inovação ou ao vários conhecimentos que tínhamos internos e outros que buscamos,
mesmo uma ideia de como externo; quanto a equipamentos sabíamos dos principais e o
integrar o conhecimento investimento tinha que vir de uma linha de financiamento para
necessário?
pesquisa por meio da Finep.
Equipamentos?
Investimento?

Houve a identificação dos Não houve essa preocupação no inicio do projeto, mas fizemos um
riscos potenciais?
estudo SWOT do Labit em jan/2012, para identificar os pontos fortes,
pontos fracos, ameaças e oportunidades para o Labit, foram itens
elaborados a partir de uma reflexão conjunta dos membros do
laboratório.
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Ocorreram
dificuldades A principal é a falta de pessoal qualificado, é uma área
para implementação dessa multidisciplinar, todas as áreas de pesquisa moderna são assim, mas
inovação?
aqui é bastante, porque precisa de pessoal qualificado com
conhecimento de materiais, de biologia, de mecânica, de medicina e
tem que gostar de trabalhar em laboratório, porque para fazer esses
equipamentos funcionarem foi muito complexo, já começou da parte
burocrática de liberação de recursos, demorou bastante para liberar
recursos, ai a gente teve que importar o equipamento, viajamos para
conhecermos o fabricante, o equipamento. A dificuldade foi que eu
me lembro logo de cara foi de pessoal qualificado para trabalhar e
olha foram váriaasss dificuldades, várias dificuldades, assim que, o
sentimento que fica hoje é que foi muito árduo fazer isso. Lembro
dos váriooss emails que troquei com o fabricante para instalar ele e
agora, e tem a parte burocrática também complicada, porque por ser
órgão de governo as coisas são demoradas, e todo mundo fala que
privado ou de governo demora, mas a burocracia atrasa, é
complicada.
Há gestão por projetos, A gestão do projeto é feita por uma área de apoio para isso nessa
usando ferramentas como: Diretoria. No laboratório, quando alguns materiais são testados por
simulação e protótipos, meio das normas, da literatura científica.
regras
de
Design,
sistemas de informações?

Houve
utilização
de Sim, nesse laboratório é muito necessário conhecimento
conhecimento/tecnologia multidisciplinar em medicina, mecânica, biologia, de materiais, etc.
interna e externa (das Nesse projeto utilizamos conhecimento e tecnologia interna dos
áreas
envolvidas
no pesquisadores do Inmetro e externa do fabricante e do professor e
desenvolvimento
do pesquisador da universidade de Aveiro em Portugal.
produto/procedimento? Foi
multidisciplinar?
Foi
feito
consumidor
(protótipos)?
marketing?

teste
do Nós é que fizemos os testes por meio dos ensaios. O apoio dado a
/indústria empresa/fabricante é o próprio reconhecimento do Inmetro desses
Teste
de materiais (próteses), e segundo pesquisas junto a sociedade,
aumentam a credibilidade em relação ao produto, agregando valor ao
mesmo.
Foi criada pela empresa
uma
estratégia
de
marketing ou plano de
marketing? Foi dado apoio
ao cliente/empresa para
lançamento no mercado
interno/externo?

Como foram solucionadas Com dedicação e persistência, estudos, utilização do consultor /
as
dificuldades pesquisador da universidade de Aveiro-Portugal, em contato com o
encontradas?
fabricante por emails, etc.
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Foram
estabelecidas A parceria foi inicialmente com o fabricante e a parte de pesquisa foi
parcerias
para
a uma parceria muito boa com Portugal, uma universidade de Aveiro,
implementação
da no início até agora também, agora mesmo, um professor especialista
inovação?
de lá, da parte de materiais cerâmicos, foi chamado como consultor
aqui desse laboratório uma época, para estabelecer as linhas de
pesquisa, as condutas, na parte de investigativa, de legislação, tudo,
ele foi uma pessoa muito participativa aqui, é um especialista no
assunto. É um contato que não me pergunte como surgiu, mas deve
ter sido em congresso, em que uma pessoa conversa com outras, e
traz a pessoa que pode ajudar, e foi uma ajuda muito importante,
porque a parte científica assim ele tinha experiência nisso, estava
acostumado com esse ambiente, ele deu um ganho muito grande
aqui. As universidades brasileiras não participaram dessa parte mais
formalizada, mas sempre tem muito o pessoal da UFRJ aqui, eu sou
da USP, a USP vira e mexe procura ver o que estamos fazendo aqui,
mas nada muito formalizado, por enquanto, mas na prática tem
algumas parcerias com universidades aqui.
Houve
modificação
projeto original?
Como
surgiu
necessidade
modificação?Alguma
colaboração?

no Gritante assim, não; detalhes, compramos instrumentos não previstos
inicialmente, são detalhes como todo projeto tem, poucas coisas não
previstas no início.
a
de

Em algum momento a Éééé formalmente não, porque a gente tinha a universidade que
empresa pensou-se em apoiava, o projeto feito, existia a necessidade, mas pessoalmente
abortar o projeto?
sim, várias vezes, mas acho que é todo o trabalho de pesquisa é
assim, tem essas coisas, onde estou? Pra onde que vou? Mas
sempre volto por meu “prumo” quando lembro da importância que
tem, mais é uma opinião mais pessoal, volto ao meu estado normal
quando vejo a importância que é desse trabalho. Justamente o que
dá uma sensação de parar com isso é que nossa capacidade
instalada ainda é muito pequena, perto do que se precisa, da
necessidade. Mesmo se você for falar, mas o Inmetro não tem esse
objetivo de banco de dados, não é o objetivo, quem tem que ter são
os laboratórios de ensaios no Brasil, mas a gente está numa sit uação
de desconforto, mas vai passar, porque os laboratórios no Brasil não
tem esses equipamentos, estão começando a ter, ainda vai ficar bom,
e a capacidade de analise desses laboratórios ainda não é muito boa,
e a gente, o Inmetro é referência, e por outro lado, a gente não
precisa ter ampliação de capacidade, mas ai fica a discussão
justamente por isso nós temos que ter experiência, ter “chão”, feitos
vários ensaios, ter dados, não pode ter só nos livros, essa coisa que
fica assim, uma espécie de desconforto, que acho que vai passar,
isso tudo deve passar, a gente vai conversando com as pessoas.
Hoje aqui no Brasil as coisas estão muito no início, mas estão
demorannndo, mas por outro lado, é demorado, é demorado, é
complexo. Então são 4 meses para atender a um fabricante, porque
para atendermos a 10 fabricantes eu tenho que ter 10 equipamentos,
para responder aos 10 em 4 meses. Então se a gente se compara
com gente lá fora, quem tem é o fabricante que tem, aqui no Brasil o
fabricante não tem e quem tem é uma empresa líder de mercado
mundial, esse tem dooozzze, doze, equipamentos desses, então
assim, tem que ter mais capacidade instalada para responder
adequadamente, então dá uma sensação de desconforto, mas acho
que é o andamento atual, que vai passar.
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Foi necessária a aquisição Sim, o conhecimento da literatura sobre o assunto e de um
de
pesquisador especialista de uma universidade de Portugal.
tecnologia/conhecimento
de fontes externas?Como?
Onde?
O projeto foi financiado Sim, com recursos vindos por meio da Finep de uma linha de
com recursos do Inmetro financiamento à pesquisas.
ou de outras fontes?
Como ocorreu o preparo A gente participou de um congresso ali o pessoal que estava
para o lançamento da assistindo soube, é, o Rafael daqui do laboratório do Inmetro, ele
pesquisa no mercado? participa dessas reuniões que é para divulgar o trabalho que a gente
Tem manuais e normas faz, ele participa de reuniões do comitê de inovação, lá tem algumas
desses
procedimentos? empresas que fazem parte, e tem a imprensa, as vezes, vem fazer
Foi feito algum artigo?
entrevistas, veio a globo news recentemente esteve aqui, é divulgado
assim, lançado assim. Não foi feito artigo ainda porque tem a
questão de confidencialidade/sigilo do fabricante, e o Inmetro diz que
não irá colocar o nome do fabricante, mas como essa área ainda é
pequena todos iriam saber quem é o fabricante, por mais que não
fale, puxa tem gente que entregou próteses para o Inmetro, e o
Inmetro tem essa figura de “pode, não pode, tá certo, tá errado”,
ainda está confuso isso, mas só com o tempo, porque os artigos que
vemos de fora, você vê o nome do fabricante, o problema é que é o
Inmetro, a questão é que o próprio fabricante que tem equipamentos
e faz pesquisas, publica os resultados e os dados. Falta também de
todo mundo saber que divulgar aquele dado, não é problema de
qualidade, é só um resultado, o problema é que é o Inmetro e as
empresas ficam com medo.
Como o Inmetro avaliou o Ainda não e final, mas tem uma parte finalizada, que no momento tem
processo
de uma parte finalizada, a gente pode dizer que testamos o desgaste, a
desenvolvimento
da gente já sabe o que falar para o fabricante, a gente tem mais
pesquisa
do segurança, antes não conhecíamos nada da área médica de
produto/procedimento?
desgaste de materiais, porque é uma coisa muito mais direcionada,
precisou adquirirmos conhecimento, ganhar experiência, e a gente
ganhou, nos sentimos mais confiáveis e mais seguros hoje do que
temos a oferecer.
O
Inmetro
possui Adquiriu sim muito conhecimento e experiência, mas ainda não foi
mecanismos eficazes de criada uma norma, uma NIT do Inmetro.
busca,
seleção
e
desenvolvimento? Adquiriu
conhecimento?
Como
explicita o conhecimento
tácito? É codificado?
O Inmetro usa de Auditoria Usa muito de pesquisa e desenvolvimento interno, é um instituto que
ou outros Métodos de preza a pesquisa, usa colaboradores de outras universidades,
aprendizagem, como: P&D encontro em reuniões, congressos e comitês da área de materiais,
interno,
engenharia painéis internos no Inmetro e contatos com fabricantes onde se
reversa,
licenças, aprende muito também.
colaboradores
de
empresas
inovadoras,
publicações/encontros
técnicos,
quebra
de
patente?
Como avaliou o sucesso Foi importante para o Inmetro e para o Brasil porque a partir de então,
do produto/procedimento? por meio dessa pesquisa, já temos procedimentos confiáveis para
aplicar em ensaios de desgaste de material de próteses.
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ANEXOS
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ANEXO A – Questionário a ser aplicado antes da entrevista semiestruturada a todos
os oito servidores - lista de itens a serem auditados, sugerida por Tidd e Bessant
(2008). Para cada afirmação foi atribuída uma pontuação entre 1 (=definitivamente
falso) e 7 (=muito verdadeiro).

Afirmação

Pontuação 1 = definitivamente falso e 7 = muito verdadeiro

1. As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a competir.
2. Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um novo produto, de
maneira eficaz, desde a ideia até o lançamento.

3. Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece sua ocorrência.
4. Há um forte comprometimento com treinamento e desenvolvimento de pessoas.
5. Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, em que ambas as partes ganham.
6. Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara; assim, todos conhecem as metas de
melhoria.

7. Nossos projetos de inovação geralmente são realizados no prazo e dentro do orçamento.
8. As pessoas trabalham bem em conjunto além dos limites departamentais.
9. Levamos tempo para revisar nossos projetos, para, da próxima vez, melhorar nosso desempenho.
10.

Somos bons em compreender as necessidades de nossos clientes/usuários finais.

11.

As pessoas sabem qual é a nossa competência característica – o que nos dá vantagem

competitiva.

12.

Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que todos (não apenas o setor de

marketing) compreendam as necessidades do cliente.

13.

As pessoas estão envolvidas com sugestões de ideias para melhorias dos produtos ou

processos.

14.

Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a

desenvolver nosso conhecimento.

15.

Aprendemos a partir de nossos erros.

16.

Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando ferramentas e t écnicas de

previsão), para tentar e imaginar futuras ameaças e oportunidades.

17.

Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, desde a ideia até a

implementação bem-sucedida.

18.

Nossa estrutura nos ajuda a tomar decisões rapidamente.

19.

Trabalhamos próximos de nossos clientes na exploração e desenvolvimento de novos

conceitos.

20.

Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos com os de outras empresas.
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21.

Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se desenvolverá por mei o

da inovação.

22.

Pesquisamos sistematicamente ideias de novos produtos.

23.

A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo para cima e através da

organização.

24.

Colaboramos com outras empresas para desenvolver novos produtos ou processos.

25.

Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outras empresas para que nos ajudem a

aprender.

26.

Existe comprometimento e suporte da alta gestão para inovação.

27.

Possuímos mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de todos os

departamentos no desenvolvimento de novos produtos/processos.

28.

Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apoia a inovação.

29.

Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos ajudar – por

exemplo, pessoas com conhecimento especializado.

30.

Somos bons em captar o que aprendemos; assim, outros dentro da organização podem fazer

uso disso.

31.

Possuímos processos adequados para examinar novos desenvolvimentos tecnológicos ou

de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia de nossa empresa.

32.

Temos um sistema claro para escolha de projetos de inovação.

33.

Temos um clima de apoio para novas ideias – as pessoas não precisam deixar a

organização para fazê-las acontecer.

34.

Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas

necessidades de habilidades.

35.

Somos bons em aprender com outras organizações.

36.

Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a estratégia geral

do negócio.

37.

Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de produt o para permitir

que pequenos projetos "rápidos” aconteçam.

38.

Trabalhamos bem em equipe.

39.

Trabalhamos próximos de “usuários principais” para desenvolver novos produtos e serviços

inovadores.

40.

Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando podemos melhorar nossa
gestão da inovação.
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O quadro abaixo mostra as perguntas relacionadas com cada dimensão.
Estratégia

Processos

Organização

Relacionamentos

Aprendizagem

1:

2:

3:

5:

4:

6:

7:

8:

10:

9:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

35:

36:

37:

38:

39:

40:

Somas:
Divide por 8:
Total (escore):

