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Empresas de Sistemas Regionais de Inovação 

Open Innovation Implementation Process: Proposal for Enterprises of Regional 

Innovation Systems  
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RESUMO  

  Este artigo traz os resultados parciais de um 

estudo que tem por objetivo apresentar uma 

proposta de um Processo de Implementação 

da Open Innovation (PIOI) para Pequenas e 

Médias Empresas (PME’s) de ambientes de 

Sistemas Regionais de Inovação (SRI’s). Este 

processo foi desenvolvido com base numa 

ampla revisão bibliográfica, a qual foi 

norteada sob dois elementos principais: 

Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS); e Identificação de modelos e processos 

existentes de OI em outras pesquisas e estudos 

complementares da área. Assim, a estrutura 

geral do PIOI foi composta por três etapas 

principais: (i) Fundamentação teórica; (ii) 

Proposição Preliminar do PIOI; e (iii) 

Avaliação do PIOI. O estudo oferece 

relevantes contribuições acadêmicas ao 

abordar a implementação da OI em PME’s de 

ambientes de SRI’s, pouco discutido na 

literatura atual. Para os gestores, oferece um 

instrumento metodológico útil para orientar as 

ações e decisões no processo de 

implementação, sobretudo, a utilização de um 

processo com um roteiro de etapas 

predefinidas, permite a compreensão dos 

elementos e FCS que interferem na melhoria 

da capacidade de inovação em PME’s 

inseridas num contexto de SRI’s. 

ABSTRACT  

  This paper presents the partial results of a 

study that aims to provide a proposal of an 

Open Innovation Implementation Process 

(OIIP) for Small and Medium Enterprises 

(SME’s) of Regional Innovation Systems 

environments (SRI’s). We have developed this 

process based on an extensive literature 

review, which was guided on two main 

elements: Identification of Critical Success 

Factors (CSF); and identification of existing 

models and processes of OI in other researches 

and further studies of the area. Thus, three 

main steps compose the OIIP overall structure: 

(i) Theoretical foundation; (ii) Preliminary 

proposal of the OIIP; and (iii) OIIP evaluation. 

Therefore, the study presents relevant 

academic contributions to address the OI 

implementation in SME’s of SRI’s 

environments, whose topic in the current 

literature is scarce. For managers, provides a 

useful methodological tool to guide the 

actions and support the making decisions in 

the implementation process, especially, the 

use of a process with predefined steps allow 

us understanding the elements and CSF that 

influence improving innovation capacity of 

SME’s present in the SRI’s. 
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Embora cada vez mais desenvolvam-se 

métodos, ferramentas e abordagens que 

visam compreender e suportar as práticas 

de Open Innovation (OI) (Çubukcu & 

Gümüs, 2015), evidencia-se ainda a 

necessidade de estratégias formais, 

documentadas e estruturadas para 

implementar a OI em PME’s (Krause & 

Schutte, 2015), bem como mais estudos 

que tratem profundamente dos custos, 

riscos, e FCS (Lichtenthaler, 2010). Neste 

trabalho, discute-se como esses fatores 

podem ser incorporados num processo 

capaz de facilitar e guiar a implementação 

da OI em PME’s inseridas num Sistema 

Regional de Inovação (SRI)?  

Portanto, considerando que as parcerias, 

formação de redes de relacionamento, 

projetos colaborativos e terceirizações são 

algumas das práticas de OI, os SRI’s são 

ambientes que podem favorecer a 

implementação dessa estratégia nas 

empresas. Tais sistemas caracterizam-se 

pela articulação de cooperações, parcerias, 

transferências tecnológicas e 

compartilhamento de conhecimento entre 

instituições públicas e privadas, bem como 

a aproximação de investidores privados e 

estímulo legal para a inovação 

(Gerstlberger, 2004; Cooke, 2005).  

Diante do exposto acima, este artigo tem 

como objetivo apresentar uma proposta de 

um Processo de Implementação da OI 

(PIOI) para PME’s de SRI’s. Desenvolveu-

se este processo pensando-se numa 

sequência de etapas, atividades e tomadas 

de decisões que buscam subsidiar os 

gestores na implementação da estratégia 

de OI. Para sua elaboração, fundamentou-

se principalmente nos FCS, processos e 

modelos de OI encontrados na literatura. 

Estruturou-se este artigo em quatro seções, 

a contar desta introdução. Na segunda 

seção apresenta-se o detalhamento do 

método e das etapas da pesquisa. Na 

terceira seção são apresentados os 

resultados, focando-se principalmente nas 

fases de desenvolvimento preliminar do 

PIOI. Na quarta seção discorrem-se sobre 

as considerações finais, limitações do 

estudo e sugestões de futuros trabalhos de 

pesquisa. 

MÉTODO  

  O método empregado para cumprir os 

objetivos deste artigo foi a pesquisa 

construtivista, também denominada de 

Design Science Research – DSR (Geerts, 

2011). Segundo Kasanen, Lukka e Siitonen 

(1993); Lukka (2003), a pesquisa 

construtivista visa agregar conhecimento 

na criação de novos modelos, planos ou 

procedimentos que tenham um fim 

específico e uma aplicação prática na 

resolução de problemas gerenciais. 

Baseado na adaptação desse método, 

desenvolveu-se a proposta do PIOI 

apresentado nesse trabalho, o qual foi 

estruturado em três etapas principais: (i) 

Fundamentação teórica; (ii) Proposição 

INTRODUÇÃO  
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preliminar do PIOI; e (iii) Avaliação do 

PIOI. O escopo destas etapas, fases, 

métodos e resultados esperados, são 

descritos na Figura 1. 
 

    Fonte: Adaptado de Etges (2015). 

Figura1.- Etapas da pesquisa, fases, métodos e resultados 
 

Na próxima seção do trabalho é 

apresentado mais detalhadamente a Etapa 

1, que compreende a pesquisa 

bibliográfica realizada para o 

desenvolvimento do PIOI.  

Fundamentação teórica para a construção 

do PIOI 

O ponto de partida da investigação 

teórica, foi pesquisar na literatura (Gil, 

2002) potenciais contribuições de outros 

estudos já consagrados, que pudessem 

oferecer suporte na construção do PIOI. 

Assim, para o desenvolvimento da 

estrutura do trabalho fundamentou-se nas 

abordagens de método e modelo de 

transferência de conhecimento proposto 

por (Frank & Echeveste, 2012; Frank & 

Ribeiro, 2013); Avaliação das capacidades 

organizacionais e modelo de avaliação 

tecnológica (Gusberti & Echeveste, 2012); 

Principais elementos de um programa de 

OI e seus impactos na criação de valor 

para a empresa (Herskovits, Grijalbo, & 

Tafur, 2013); e,  modelo de processo para 

auxiliar os gestores na implementação de 

projetos de OI (Wallin & Von Krogh, 

2010). O desenvolvimento da 

fundamentação teórica ainda foi norteado 

por dois elementos adicionais: 

Identificação dos FCS evidenciados na 

literatura; e, Identificação de modelos e 

processos existentes de OI em pesquisas 

da área. 

Etapa 1 - Fundamentação 

Teórica

(i) Revisão sistemática para 

identificação dos principais 

FCS 

(ii) identificação dos 

principais modelos e 

processos existentes de OI 

Pesquisa por palavras 

chave: “FCS on Open 

innovation”; “Open 

innovation 

implementation”; 

 “Open innovation models”; 

“Open innovation process”

Principais FCS 

identificados e termos afins; 

Identificação de modelos e 

processos conceituais 

genéricos sobre IOI

Etapa 2 - Proposição preliminar do 

PIOI

(i) Diagnóstico do SRI

(ii) Diagnóstico da empresa

(iii) Preparação para implementação

(iv) Implementação do PIOI

(v) Acompanhamento e controle

Integração dos FCS e incorporação de 

ferramentas, estruturas, processos e 

modelos de OI encontrados na 

literatura;

PIOI Proposto

Etapa 3 - Avaliação do PIOI

Análise da funcionalidade do PIOI junto a 

empresas e especialistas

Entrevistas com empresários

Entrevistas com especialistas

Adequação, ajustes, e melhoria do PIOI 

conforme opinião dos especialistas e 

empresários

ETAPAS

Fase

Método

Resultado
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Levantamento dos FCS da OI 

A partir de uma revisão sistemática da 

literatura (Oliveira, Echeveste, & 

Cortimiglia, 2016), identificaram-se 

algumas das principais dimensões e 

fatores críticos de implementação da OI. 

Os FCS encontrados estão relacionados 

com as competências gerenciais para lidar 

com a OI, comprometimento e superação 

dos obstáculos de implementação 

(Chatenier, Verstegen, Biemans, Mulder, & 

Omta, 2010; Wynarczyk, 2013); Adequação 

da estrutura organizacional, capacitação e 

promoção das habilidades gerenciais e 

técnicas, e manutenção de um fluxo de 

conhecimento aberto e conectado com o 

ambiente externo (Nagano, Stefanovitz, & 

Vick, 2014); Relacionamento de confiança 

nas parcerias, critérios de seleção dos 

parceiros e contratos de confidencialidade 

(Steninger, 2014; Hagedoom & Zobel, 

2015); Posicionamento estratégico da 

inovação e disponibilidade de recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos 

necessários à implementação (Koc & 

Ceylan, 2007); Estratégia e capacidade 

tecnológica, aspectos de investimento, 

gerenciamento e desenvolvimento da 

tecnologia (Koc & Ceylan, 2007; 

Bayarçelik, Tasel, & Apak, 2014); Cultura 

organizacional, sistema de motivação, 

incentivos e valorização das pessoas, 

comprometimento, clima de aprendizado, 

enfrentamento dos riscos e alinhamento 

dos objetivos entre os atores envolvidos 

(Nagano, et al., 2014; Steninger, 2014). 

 

Levantamento de modelos e processos de 

OI 

Nesta fase buscou-se identificar e 

selecionar as pesquisas mais importantes 

que tratavam de modelos e processos de 

OI. Dentre os trabalhos encontrados, 

destacam-se: Critérios que influenciam a 

inovação em PME’s (Bayarçelik et al., 

2014); Existência e desempenho de um 

modelo de OI em SRI (Belussi, Sammarra, 

& Sedita, 2010); Modo organizacional de 

OI (Bianchi, Cavaliere, Chiaroni, Frattini, 

& Chiesa, 2011); Portal de OI (Frey, Lüthje, 

& Haag, 2011; Çubukcu & Gümüs, 2015); 

Modelo para explicar o desempenho 

organizacional de OI (Cui, Ye, Teo, & Li, 

2015); Modelo para selecionar projetos de 

P&D (Lo Nigro, Morreale, & Enea, 2014); 

Plataforma tecnológica como parte do 

modelo de OI (Gulshan, 2011; Kathan, 

Matzler, Füller, Hautz, & Hutter, 2014); 

Condições que interferem num modelo de 

negócios para o sucesso das estratégias de 

OI (Saebi & Foss, 2015); Abordagem 

sistemática para explorar os potenciais 

parceiros para cooperação tecnológica 

(Yoon & Song, 2014); Framework de 

relacionamento e informação para OI em 

PME’s (Xiaobao, Wei, & Yuzhen, 2013); e, 

Modelo para guiar o processo de 

implementação da OI (Wallin & Von 

Krogh, 2010).  

Das publicações relacionadas acima, 

extraíram-se elementos, abordagens, 

métodos e ferramentas que puderam ser 

aproveitados na elaboração do PIOI desse 

trabalho. 
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Planos de ação

1 4

Fundamentação 
Teórica

Processos e modelos 
existentes

FCS

Proposição preliminar 
do PIOI

Diagnóst. SRI Preparação Implementação

Anal. Interna 
e externa

2 3

Decisão
Comunicação

Gerencial
Estrateg.

Cultural
Operacional

FCS

Portfólio 
Projetos

Seleção 
parceiros

Projeto piloto

Equipe

Financeiro
operacional

Gerencial
cultural

Equipe de 
suporte

Diagnóst. 
Empresa

5

Análise
Quantit.

FCS Indicadores

Acompanhamento 
e controle

FASES  DO  PROCESSO 

Avaliação do PIOI

Empresários Especialistas

(i)

(ii)

(iii)

RESULTADOS  
  

Proposição preliminar do PIOI 

O PIOI proposto nesse trabalho objetiva 

ser um instrumento para guiar a tomada 

de decisão, facilitar e tornar mais prática 

a implementação da OI. 

Na Figura 2, apresenta-se uma síntese 

do modelo conceitual do PIOI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Modelo conceitual do PIOI 

Operacionalmente, o PIOI sugere uma 

sequência de caminhos e alternativas 

mais apropriadas para a execução e 

definição dos recursos necessários. A 

construção desse processo foi inspirada 

também na pesquisa de Gusberti, 

Werner e Echeveste (2011), e tem por 

objetivo servir como instrumento de 

referência que integre os principais 

elementos e FCS apontados na literatura 

para a implementação da OI.  

Como demonstra a Figura 2, a partir da 

fundamentação teórica elaborou-se uma 

proposição preliminar do PIOI, o qual 

foi subdividido em cinco fases: (1) 

Diagnóstico do SRI; (2) Diagnóstico da 
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empresa; (3) Preparação; (4) 

Implementação; e, (5) Acompanhamento 

e controle. Na sequência, explica-se 

sucintamente cada uma dessas fases. 

Diagnóstico do SRI 

Nesta fase realiza-se primeiramente um 

diagnóstico inicial dos aspectos internos 

e externos do SRI. Busca-se levantar o 

comprometimento dos atores com as 

ações de inovação promovidas pelo 

sistema, conhecer melhor o potencial e 

explorar os recursos e benefícios 

regionais oferecidos, tais como: cultura, 

políticas governamentais, leis de 

inovação, acesso aos ativos tecnológicos 

das universidades, proximidade com 

fornecedores e potencias parceiros de 

negócio, entre outros (Wynarczyk, 

Piperopoulos, & McAdam, 2013). Além 

disso, investiga-se o conhecimento dos 

atores a respeito do tema OI, e sobre os 

benefícios e dificuldades enfrentadas na 

execução de projetos colaborativos, 

especialmente com as universidades. 

Diagnóstico da empresa 

A segunda fase do PIOI consiste na 

realização do diagnóstico a nível 

específico da empresa. Nesta fase, um 

dos aspectos que deve ser considerado é 

a verificação dos FCS. Dentre os FCS 

apontados neste trabalho, recomenda-se 

que a empresa identifique quais ela julga 

mais impactantes no PIOI. A partir 

desse reconhecimento, os gestores 

devem então traçar planos de ações 

específicos para eliminar ou amenizar o 

impacto caudado por esses FCS.  

O segundo aspecto é a aplicação de um 

instrumento quantitativo para apurar as 

estratégias de inovação e práticas de OI 

adotadas pela empresa, e também em 

relação ao potencial de adoção, 

barreiras, e fatores que motivam a 

implementação da OI.   

Preparação   

A terceira fase do PIOI é a preparação, e 

busca definir um planejamento de ações 

preliminares e auxiliar os gestores a 

fazerem uma "autoanálise" para 

identificar as potencialidades, fortalezas, 

oportunidades, e ameaças que podem 

dificultar o PIOI. Esta etapa é 

fundamental para analisar melhor o 

negócio, a estrutura, recursos 

disponíveis, capacidade, competências e 

tecnologia.  

Os principais elementos que devem ser 

analisados nesta fase são: Motivos da 

decisão empresarial de implementar ou 

participar de um projeto de OI 

(Lichtenthaler, 2008; Cheng & Huizingh, 

2014); Comunicação e envolvimento dos 

colaboradores em todas as fases do 

processo (Lichtenthaler, Hoegl & 

Muethel, 2011); Organização/ 

formalização de um programa de OI 

(Herskovits et al., 2013); Necessidade de 

competências técnicas, científicas, 

gerenciais, e complementares em áreas 

específicas (Chatenier et al., 2010); 

Influência cultural, comportamental e 

atitudes na decisão de implementação 

da OI (Herskovits et al., 2013; Bayarçelik 

et al., 2014); Implementação de uma 

estrutura de P&D ou adequação da 



Ingeniería Industrial.  

Actualidad y Nuevas Tendencias 

 

 

Año 9, Vol. V, N° 17 

ISSN: 1856-8327 

 

Oliveira et al., Processo de Implementação da Open Innovation, p. 29-40 

35 

 

existente, a fim de incorporar as práticas 

de OI e elementos de gestão do 

conhecimento e propriedade intelectual 

(Chiaroni, Chiesa, & Frattini, 2011); 

Estabelecimento de mecanismos de 

avaliação (Wallin & Von Krogh, 2010); 

Análise da maturidade e capacidade 

tecnológica (Gusberti & Echeveste, 2012; 

Yoon & Song, 2014), Análise de 

Viabilidade de parcerias (Lee, Park, 

Yoon, & Park, 2010); Estabelecimento de 

confiança entre os colaboradores e 

parceiros (Hagedoom & Zobel, 2015); e, 

Infraestrutura e incentivos oferecidos 

pelos agentes públicos (Tödtling, van 

Reine, & Dörhöfer, 2011).  

Implementação  

Esta fase está alicerçada numa sequência 

de ações e tomadas de decisões que vão 

orientar para que o PIOI seja efetivado 

adequadamente. O primeiro passo é 

montar uma equipe formal de 

implantação com gerentes e líderes com 

conhecimento preferencialmente em 

áreas de P&D (Wynarczyk, 2013), ou que 

tenham prévia experiência em projetos 

dessa natureza. Esta equipe tem a 

responsabilidade de identificar e avaliar 

o portfólio de projetos internos e 

externos (novos produtos, processos, 

serviços, outro), com potencial de serem 

desenvolvidos colaborativamente com 

IES ou outros parceiros de negócios. 

Num segundo momento, são analisados 

e selecionados os potenciais parceiros 

externos para colaboração (Narula, 

2004). Esta seleção deve ser amparada 

numa abordagem sistemática (Yoon & 

Song, 2014), com o estabelecimento de 

critérios de avaliação e escolha dos 

possíveis parceiros. Após a definição e 

concordância do parceiro em participar 

do projeto de OI, a atividade seguinte é 

o encaminhamento de um projeto piloto 

entre as partes (Boscherini, Chiaroni, 

Chiesa, & Frattini, 2010).  

Fase de acompanhamento e controle 

Esta fase prevê um sistema de 

acompanhamento e controle para avaliar 

os resultados do PIOI. Inicialmente, 

define-se um escopo de indicadores de 

avaliação, o qual é subdividido em duas 

dimensões: a) Quantitativa financeira e 

operacional; e, b) Quantitativa gerencial 

e cultural. A primeira trata de 

indicadores relacionados 

especificamente com a mensuração dos 

resultados financeiros e operacionais, 

provenientes do PIOI durante um certo 

período de tempo. A segunda dimensão 

enfatiza indicadores de desempenho a 

nível gerencial, satisfação e mudança 

cultural dos colaboradores. Por fim, para 

dar suporte ao processo de 

implementação, enfatiza-se novamente o 

papel da equipe, a qual tem a função de 

acompanhar e monitorar os resultados 

que a empresa almeja alcançar no PIOI. 

Avaliação do PIOI 

Esta última etapa consiste em submeter 

o PIOI para avaliação de profissionais 

que possuem experiência em lidar com 

projetos colaborativos de inovação. A 

avaliação deve ser conduzida através de 

entrevistas com empresários e 

especialistas, e consiste em levantar o 
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conhecimento deles a respeito da 

funcionalidade, importância, viabilidade 

de implementação de cada fase, e 

ferramentas sugeridas no processo.  
 

 

 

Dado o objetivo principal deste trabalho 

de propor um Processo de Implementação 

da Open Innovation para PME’s de SRI’s, 

destacou-se ao menos duas notáveis 

contribuições acadêmicas. Primeiro, 

considerando que existe pouca literatura 

vigente que aborda especificamente 

processos de implementação da OI, a 

proposta apresentada neste trabalho 

reuniu elementos importantes da 

bibliografia que ajudam a preencher essa 

lacuna de pesquisa e ampliar a discussão 

sobre o tema. Segundo, porque o PIOI 

proposto é um trabalho original para o 

meio acadêmico, uma vez que é 

praticamente inexistente ou limitado o 

número de estudos que abordam a 

construção de ferramentas, modelos e 

processos voltados à implementação da OI 

em PME’s de ambientes de SRI’s.  

Do ponto de vista gerencial, o trabalho 

proporcionou um instrumento 

metodológico útil para orientar as ações e 

decisões dos gestores no processo de 

implementação, sobretudo, a utilização de 

um processo com um roteiro de etapas 

predefinidas, permite a compreensão dos 

elementos e FCS que interferem na 

melhoria da capacidade de inovação em 

PME’s inseridas num contexto de SRI.  

 

Limitações e futuras pesquisa 

Uma das limitações deste trabalho é que o 

PIOI proposto encontra-se num estágio 

atual de aperfeiçoamento, e, por esse 

motivo, ainda não foi submetido para 

avaliação de especialistas e empresários, o 

que caracterizaria a terceira etapa do PIOI. 

Logo, a avaliação dessa proposta junto aos 

profissionais especialistas da área revela-

se como um importante direcionamento 

para futuros trabalhos.  

Outra limitação é que o PIOI apresentado 

nesse trabalho apenas sugere e descreve as 

fases e etapas do processo, sem contudo 

indicar os instrumentos, métodos e 

ferramentas que poderão ser utilizadas em 

cada uma delas. Portanto, como pretende-

se submeter futuramente o PIOI à análise 

de especialistas, não é possível afirmar que 

na elaboração da presente proposta estão 

considerados todos os elementos e FCS de 

implementação. Ou seja, admite-se que 

podem existir outros fatores que talvez 

não tenham sido abordados na revisão de 

literatura e que poderão surgir durante a 

avaliação prática.  

Por fim, ressalta-se ainda como uma 

oportunidade de futuros trabalhos a 

aplicação deste PIOI em estudos de casos, 

a fim de realizar um teste piloto do mesmo 

e consolidar a avaliação final em empresas 

do SRI. 
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