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Projeto de pesquisa
“Controle versus inovação: análise amplicada às empresas brasileiras

revisitando e ampliando o modelo de Simons”

Produtos:

1. Instrumentos de controle gerencial e gestão 

da inovação: evidências empíricas brasileiras

2. Gestão da inovação e o BSC

3. Análise do “buraco negro” no

relacionamento entre indicadores estratégicos

da entidade, das áreas e os indicadores dos

gestores.

4. Inovação como parte do modelo de 

controle gerencial 

5. O papel dos indicadores no processo de 

inovação das empresas: aliados ou inimigos?



Este “produto”

Motivações e Pergunta
Insatisfações quanto ao impactos:

• Tratamento da inovação enquanto
investimento

• Ausência de respostas para relações que
“parecem” ter relevância

– estímulos externos sobre a estratégia de 
inovação, 

– estratégia sobre cada dimensão do BSC, 

– dimensão do BSC sobre a percepção de 
sucesso e 

– tensão dinâmica sobre o processo de 
inovação

Como o BSC se relaciona com o processo 
de inovação nas organizações?



Este “produto”

Motivações e Pergunta

Inovação:

“uma ideia, prática ou objeto que é

percebido como novo por um

indivíduo ou unidade de adoção”

Rogers, 1995

No produto, no processo, na 

organização, na entrega

Radical, Ruptura e incremental



Este “produto”

Motivações e Pergunta

Balanced scorecard (BSC):

“BSC traduz a visão e estratégia da

organização em objetivos e métricas

através das dimensões descritas no

modelo”

Kaplan & Norton, 1995

Dimensões: Financeira, clientes, 

processos internos e aprendizagem e 

crescimento



Este “produto”

Questões metodológicas

• População:             1.825

• Amostra:                    121

• Técnica de coleta:                  

Questionário (Formsite)

• Técnica de tratamento :                

Equações estruturais



Este “produto”

Modelo teórico
Hipóteses:

1: estímulos externos têm influência positiva
sobre o direcionamento das estratégias de
inovação perseguida.

2: estímulos externos têm influência positiva
sobre a tensões dinâmicas

3: as tensões dinâmicas têm influência
positiva sobre a especificação das estratégias
de inovação perseguidas

4: as estratégias de inovação têm influência
positiva sobre a especificação das dimensões
do BSC

5:o perfil de dimensões do BSC afeta
positivamente a percepção de sucesso da
inovação.



Este “produto”

Modelo teóricoEstímulos

externos

Tipos de

inovação

Percepção

de

sucesso

Tensões

dinâmicas

Dimensões

(BSC)

Financeira

Clientes

Aprendizagem

Processos

H2

H1

H3

H4 H5



Este “produto”

Análise quantitativa

Relação estrutural Coeficiente 
estrutural 

Erro 
padrão 

Valor 
t 

Valor 
p R2 Hipótese 

Estimulo externo -> Estrat. de Inovação 0,30 0,093 3,23 0,001 
20,4 

H1: Sustentada 

Tensão Dinâmica -> Estrat. de Inovação 0,27 0,083 3,29 0,001 H3: Sustentada 

Estimulo externo -> Tensão dinâmica 0,24 0,096 2,54 0,011 6,0 H2: Sustentada 

Estrat. de Inovação -> BSC Aprend 0,30 0,077 3,96 0,000 9,2 H4a: Sustentada 

Estrat. de Inovação -> BSC Clientes 0,34 0,092 3,64 0,000 11,3 H4b: Sustentada 

Estrat. de Inovação -> BSC Fin 0,26 0,088 3,02 0,003 7,0 H4c: Sustentada 

Estrat. de Inovação -> BSC Processos 0,39 0,072 5,37 0,000 15,0 H4d: Sustentada 

BSC Aprend -> Percepção de sucesso 0,14 0,108 1,34 0,182 
20,7 

 
Nota 2 

H5a: Não 

BSC Clientes -> Percepção de sucesso -0,09 0,106 0,86 0,388 H5b: Não 

BSC Fin -> Percepção de sucesso 0,27 0,112 2,43 0,015 H5c: Sustentada 

BSC Processos -> Percepção de sucesso 0,22 0,124 1,78 0,076 H5d: Não 

 



Este “produto”

Achados e conclusões

( 1 )

• O estímulo externo influencia
diretamente a estratégia de inovação das
organizações. A (i) dinâmica da
competição internacional, (ii) regulação e
desregulação governamental, o (iii)
aumento da demanda dos clientes e (iv)
avanços da concorrência trazem ameaças
aos produtos atuais e futuros.

• Conclusão: Monitorar e interpretar o
ambiente externo e trazer a discussão
para o âmbito interno de gestão.
Planejamento estratégico das empresas



Este “produto”

Achados e conclusões
(2)

• Existe relacionamento entre a tensão
dinâmica e as estratégias de inovação.
Oportunidades limitadas x atenção
limitada, estratégias correntes x
estratégias emergentes, interesse próprio
x desejo de contribuir para com a
empresa, deixar de cumprir algo em
benefício x não se desviar, não espera
inovaçao mas sim cumprimento de
compromissos.

• Conclusão: o nivel de ambição estimula ou
não as oportunidades não planejadas de
inovação



Este “produto”

Achados e conclusões
(3)

As estratégias de inovação
(direcionamento) focam
CONJUNTAMENTE: processo, tecnologia,
produto, na organização e nas formas de
colocar e oferecer produtos. Destaque
para formas de colocar e oferecer
produtos.

Conclusão: o ambiente de inovação
proporciona sinergia entre os vários tipos.
Chance para ter relevância para
incremental e não apenas radical ou
ruptura.



Este “produto”

Achados e conclusões
(4)

As estratégias de inovação
(direcionamento) influenciam a
estruturação do BSC (conceitual) no que se
refere a dispor das quatro dimensões. A
consequência é que, para o
desenvolvimento das ações de inovação,
outros indicadores que não os financeiros
são considerados no gerenciamento.

Conclusão: O referencial teórico esperaria
esse resultado. Ele proporciona visão de que
“existem ferramentas”



Este “produto”

Achados e conclusões
(5)

Embora as dimensões do BSC sejam
influenciadas pelas estratégias de
inovação, ao avaliar-se a percepção
de sucesso da inovação, os
indicadores financeiros são os únicos
que valem.

Conclusão: aquilo que é relevante
para o desenvolvimento da inovação
não tem peso no momento de avaliar
o sucesso. A importância do horizonte
temporal é enorme.



Este “produto”

Implicações

Sobre as empresas

Sobre o processo de inovação



Muito obrigado!

Laboratório de Pesquisas sobre Práticas Gerenciais
http://www.eac.fea.usp.br/eac/lppg/index.asp


