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RESUMO  

Estudar a associação entre o sistema de controle gerencial e o processo de inovação, 
considerando o modelo de Simons (1995), foi o objetivo perseguido por esta pesquisa 
descritiva, quantitativa, com dados de um levantamento, tratados com análise de equações 
estruturais. As principais contribuições da investigação são identificação de influências: dos 
estímulos externos e das tensões dinâmicas sobre o direcionamento das estratégias de 
inovação; das tensões dinâmicas sobre a estruturação do sistema de controle interativo; e do 
sistema de controle interativo sobre a estruturação do sistema de controle diagnóstico e 
também, sobre a intensidade de inovação. 
  



 

2 
 

1 INTRODUÇÃO 

Embora momentos de estabilidade configurem-se como muito oportunos para que se 
desenvolva o processo de planejamento nas organizações, permitindo assim, que decisões 
sejam tomadas de forma congruente com os objetivos e potencialidades da empresa, sabe-se 
que a realidade do dia a dia é marcada por forte dinamismo, requerente de contínuas 
incorporações de variáveis adicionais para análise e então tomada de decisão. No entender de 
Simons (1995), a essência do controle gerencial consiste justamente em fornecer suporte que 
possibilite gerenciar a tensão entre a criação inovativa e o esforço para atingir a meta prevista, 
acentuando a necessidade do processo de planejamento ser dinâmico e adaptativo. 

Os achados de uma pesquisa realizada em 2009 pela The Partners – uma agência de 
branding que visualiza a criatividade como um driver de sucesso às organizações e 
desenvolve ideias de desenho de marcas, estratégia e inovação para clientes que clamam por 
soluções extraordinariamente criativas – indicam que a inovação ainda não alcançou um 
estágio de desenvolvimento que satisfaça a necessidade de inovar (Mortimer, 2009). Ainda de 
acordo com a pesquisa desenvolvida pela agência, foi constatado que em inúmeras empresas 
que se preocupam com inovação, ou seja, que a considera como elemento que deve estar 
inserido em seus planos de trabalho, a necessidade de inovar sempre supera a capacidade; de 
um universo de 96% de executivos que consideram a inovação essencial às suas empresas, 
apenas 23% posicionam-se como exitosos em tê-la tornado um elemento integrante das 
prioridades da empresa. 

O planejamento da inovação e o desempenho em inovação estão altamente 
relacionados (Bes & Kotler, 2011). Segundo os autores, uma organização que não possui uma 
estratégia de inovação acaba por desperdiçar esforços dessa natureza, podendo cometer erros 
como lançar projetos em categorias e segmentos que não são prioritários, em um determinado 
momento, gerando assim, um imenso desgaste para a organização. Para Kumar (2004), o 
caminho de sucesso na área de inovação requer uma série de preocupações. Segundo o autor, 
as empresas precisam estar continuamente atentas ao ambiente externo e a procura de novas 
oportunidades e desenvolver uma cultura de inovação dentro delas próprias. Kumar (2004) 
acredita que, estruturadas nesse formato, as empresas têm condições de desenvolver aquilo 
que considera fundamental para o sucesso da inovação: processos de planejamento que sirvam 
de base para que sistemática e colaborativamente, a organização consiga descobrir 
oportunidades inexploradas. 

Essa estruturação requer frameworks abrangentes, com ajustamentos de inputs de 
várias áreas, tais como: pesquisa de mercado, engenharia, design, controle gerencial, 
branding, finanças e estratégia (Kumar, 2004). Desse modo, para que consigam ter sucesso na 
ação de inovar, as empresas precisam planejar a inovação e esse planejamento deve ser 
suportado por métodos estruturados, instrumentos e frameworks, que permitam integração 
entre equipes multidisciplinares e áreas de especificidades múltiplas. Entretanto, pode-se dizer 
que a evidenciação do papel do controle gerencial no que tange a sua contribuição para a 
inovação nas organizações, ainda é apresentada de maneira diminuta ou ignorada (Bisbe & 
Otley, 2004).  

A premente necessidade de integrar inovação ao sistema de controle gerencial exige 
que muitas organizações repensem seus modelos de gestão, o que inclusive, pode levá-las a 
direcionar sua atenção para além de suas metas de curto e longo prazos, ampliando a atenção 
para outros elementos, tais como estrutura organizacional, sistema de informações, processo 
de planejamento, definições de governança, etc.. Na realidade, esse momento de reflexão 
organizacional constitui-se em uma oportunidade para sua revitalização, o que não deixa de 
ser relevante como resposta a algum tipo de crise. Nesse sentido, amplia-se a preocupação 
com estímulos externos, já que são voláteis e afetam a manutenção da estabilidade da gestão, 
a qual foi modelada com o pressuposto da estabilidade, sendo eficiente nessas condições.  
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Diante do exposto, a proposta deste estudo envolve um questionamento acerca da 
existência de um modelo de gestão que possa enfatizar, de maneira proativamente consciente, 
em algum nível (corporativo ou de uma área), a inovação, o que conduz à seguinte questão de 
pesquisa: como o sistema de controle gerencial se relaciona com o processo de inovação?  

As principais contribuições às lacunas referentes ao aperfeiçoamento do modelo de 
Simons (1995) são: (i) questionamento da postura estática e (ii) relacionamento dos estímulos 
externos à organização com o modelo, (iii) aperfeiçoamento do relacionamento das tensões 
dinâmicas com o modelo de gestão e (iv) análise da associação entre o sistema diagnóstico e 
sistema interativo. 

A estruturação desta pesquisa teve início com sua introdução, seção que reúne as 
motivações para o desenvolvimento do estudo, o problema pesquisado e ilustra dificuldades 
que algumas organizações têm enfrentando. Na sequência, na seção 2 tem-se a revisão da 
literatura sobre o assunto pesquisado e a seguir, na seção 3 apresentam-se o modelo teórico 
explorado nesta pesquisa e as hipóteses desenvolvidas para estudo. A quarta seção destina-se 
à exposição de desenho metodológico seguido nesta investigação. Por fim, na quinta seção 
são apresentados os resultados deste estudo, seguidos, de uma discussão que retoma cada uma 
das hipóteses testadas, na seção 6 e da conclusão da pesquisa, na seção 7. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, revisou-se a literatura relativa aos seguintes 
temas: (i) sistema de controle gerencial; (ii) sistemas de controle diagnóstico e interativo, (iii) 
tensão dinâmica, (iv) estímulos externos, (v) elementos catalisadores e obstruidores da 
inovação e (vi) inovação. 

2.1 SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL 

O sistema de controle gerencial de uma organização pode ser definido como um 
conjunto de atividades cuja finalidade consiste em assegurar o cumprimento de seus planos 
gerenciais (Anthony & Govindarajan, 2008). Para que as empresas sejam bem sucedidas no 
desafio de atingir seus planos, toda uma estrutura deve ser desenvolvida e recursos devem ser 
disponibilizados para suportar ações pretendidas. Otley (1994) apresentou uma separação 
possível dos elementos que podem compor o controle gerencial, considerando o planejamento 
estratégico e o planejamento operacional. 

Apesar da amplitude da abordagem que Anthony & Govindarajan (2008) dão ao 
sistema de controle gerencial e de se tratar de uma definição clássica, nesta pesquisa, optou-se 
por seguir a definição mais contemporânea de sistemas de controle gerencial. Trata-se da 
definição proposta por Berry, Broadbent, e Otley (2005) que, inclusive, se mostra mais 
congruente com a perspectiva de Simons (1995). Desse modo, para efeito da realização deste 
estudo, considerou-se que o sistema de controle gerencial representa o processo de guiar a 
organização para padrões viáveis de atividades em um ambiente em mudança. Na verdade, 
um aspecto relevante na visão de Simons (1995) foi o fato de ter considerado os mecanismos 
do controle gerencial como sendo parte do controle diagnóstico, mas não como 
potencialmente utilizado no controle interativo (Bisbe & Otley, 2004).  

2.2 SISTEMAS DE CONTROLE DIAGNÓSTICO E INTERATIVO 

O modelo de alavancas de controle desenvolvido por Simons (1995) está pautado no 
argumento de que técnicas de comando e controle não são suficientes para que a 
implementação da estratégia, em um ambiente dinâmico e competitivo, onde a criatividade e a 
iniciativa dos colaboradores da organização são salutares para o seu sucesso, seja bem 
sucedida.  

Ancorado então na necessidade de buscar o melhor ajustamento entre diferentes 
tensões, Simons (1995) propõe um sistema de alavancas que auxilia no controle da estratégia. 
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Na visão do autor, há quatro alavancas de controle: (i) sistemas de crenças e valores, (ii) 
sistema de restrições, (iii) sistema de controle diagnóstico e (iv) sistema de controle interativo, 
e o maior desafio na gestão empresarial está no balanceamento dessas diferentes tensões, 
sobretudo no que diz respeito ao entendimento do uso desses sistemas para agenciar tensões. 

A ideia do sistema de crenças e valores envolve definições que a alta administração 
usa para comunicar e reforçar, formalmente, os valores básicos, propósitos e direção para a 
organização (Simons, 1995). Nesse sistema, a formalização assume um papel vital para a 
organização, atuando como um elemento redutor da dubiedade que, não raro, contorna 
inúmeras ações organizacionais e que permite uma rápida e clara identificação do que se quer 
que seja feito na entidade (ou que deveria ser feito).  

O sistema de restrições delineia o que é aceitável para os participantes da organização. 
Não especifica o que se deve fazer, mas esclarece as restrições frente ao risco na busca de 
oportunidades (Simons, 1995). De modo geral, pressupõe-se que os indivíduos estão 
buscando oportunidades e os gestores não têm condições de identificar todos os possíveis 
problemas, necessitando de orientação e foco na delegação de autoridade. Por outro lado, ao 
homogeneizar os processos, algum efeito negativo sobre a criatividade e flexibilidade deveria 
ser percebido (Simons, 1995) e a combinação entre o sistema de crenças e valores com o 
sistema de restrições deve demarcar o domínio como “espaço de oportunidades” em que os 
gestores devem aplicar suas energias.  

O sistema de controle diagnóstico é aquele que busca assegurar que as decisões estão 
alinhadas aos objetivos da organização (Simons, 1995). Normalmente quando os autores se 
referem ao controle gerencial, tratam-no, sem especificar, unicamente o sistema de 
informações para diagnóstico. Assim, o sistema de controle diagnóstico corresponde ao 
sistema formal de informações da organização que deve existir para monitorar os resultados e 
corrigir desvios frente aos padrões de desempenho esperados, devendo proporcionar 
condições de negociação e definição de objetivos, receber informações sobre o 
desenvolvimento para autoavaliação e acompanhamento sobre os gestores. A 
operacionalização do controle diagnóstico ocorre por meio de artefatos tais como o 
planejamento estratégico, orçamento de capital, orçamento anual, Balanced Scorecard, rolling 
forecast e controle orçamentário.  

Uma vez estrutura e padronizado, o sistema de controle diagnóstico ilustra o que pode 
ser acompanhado e, ao mesmo tempo limita a criatividade e a inovação. Em virtude dessa 
limitação do controle e diagnóstico, Simons (1995) reforça a importância do sistema 
interativo, que foge dessas características, buscando respostas para elementos da gestão que 
não foram considerados no processo de planejamento estratégico até então desenvolvido. 
Assim, o sistema de controle interativo corresponde aos sistemas formais que envolvem os 
gestores em decisões dos subordinados; seu foco de atenção está voltado para aspectos que 
não aparecem rotineiramente nos sistemas de informações. Na verdade, o sistema interativo 
pressupõe que o planejamento estratégico não proporciona, não cria a estratégia, mas sim, 
proporciona sua implementação e controle (Simons, 1995).   

O sistema de controle diagnóstico limita a inovação e as oportunidades, já que sua 
função consiste em zelar para que os planos sejam atingidos (Simons, 1995). A sua atuação 
deveria aumentar a previsibilidade do alcance das metas. De qualquer forma, considerando as 
tensões dinâmicas, no conflito entre foco nas metas determinadas e a liberdade para a 
inovação, a pressão por cooperação é a mola propulsora para a inovação. Dessa forma, o 
sistema de controle gerencial tem papel crítico no sentido de criar pressão dentro da 
organização para que ela se adapte e inove. A integração entre os dois sistemas (interativo e 
diagnóstico) não é tratada na literatura de forma a operacionalizar o seu gerenciamento e o 
presente estudo explora justamente esse processo de associação entre esses dois sistemas que 
têm finalidades específicas distintas, mas que, de forma geral, em se tratando de inovação, 
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têm também a finalidade de contribuir para sua ocorrência.  

2.3 TENSÃO DINÂMICA 

Tensão dinâmica é uma expressão utilizada por Simons (1995) para caracterizar 
situações antagônicas que precisam ser definidas (velho e novo, manter e mudar, liberdade e 
restrição de liberdade, empowerment e accountability, etc.), e que, de alguma maneira, fazem 
parte da vida e da gestão das organizações. Mundy (2010) entende que o controle gerencial 
atua sobre as tensões dinâmicas, tanto as criando como as balanceando, o que se constitui em 
conceito central para a discussão da tensão dinâmica. O autor reconhece, inclusive que a 
dosagem entre controlar, permitir as ações e equilíbrio não é simples de ser estabelecida 
otimizando os recursos e instrumentos disponíveis (Mundy, 2010). 

Henri, (2006,) explicita três tipos distintos de tensões dinâmicas: (i) oportunidades 
ilimitadas versus atenção limitada, (ii) estratégia decidida versus estratégia emergente e (iii) 
interesse próprio versus visão contribuidora. Alguns outros exemplos podem ser mencionados 
como sendo tratados por vários autores: (i) flexibilidade versus controle (Davila & Wouters, 
2005) – indica o grau de liberdade que os gestores podem atuar; a coerência na gestão levaria 
a entidade a estruturar seu sistema de controle gerencial para atuar a partir da dosagem 
desejada; (ii) a competição versus cooperação (Etherington & Tjosvold, 1998) – implica 
estimular a competição interna da organização, ao mesmo tempo em que se pretende que 
exista a colaboração entre os gestores; provavelmente uma forma relevante consiste em atuar 
fortemente na estruturação de indicadores individuais e compartilhados; (iii) crescimento 
versus risco (Porter, 1989; Sutton, 1998) – consiste em conflito permanente na estruturação da 
estratégia da organização e a dosagem interna decorre da visão estratégica para o momento 
planejado, e (iv) longo prazo versus curto prazo (Sitkin, 1996), que caracteriza ênfase das 
ações e direcionamento de recursos. O que se questiona em termos de ausência de literatura é 
a discussão sobre a complementaridade ou exclusividade do relacionamento entre as 
alternativas. 

2.4 ESTÍMULOS EXTERNOS 

A abordagem de Groot e Lukka (2000) é utilizada para integrar elementos externos à 
organização à análise, como possíveis formas de explicar ocorrências e dinamicidades ao 
modelo, já que a proposta de Simons (1995), embora reconheça elementos externos, está 
voltada para uma perspectiva relativamente estática, ou não voltada para a mudança e 
estímulos externos para que ela ocorra. Os estímulos externos (Groot & Lukka, 2000) tratados 
são: (i) dinâmica da competição internacional, ocasião em que deixa de ser uma opção para se 
tornar em algo compulsório (Gupta & Govindarajan, 2001), (ii) regulação e desregulação 
governamental, (iii) aumentos e demandas dos clientes, (iv) restrições na disponibilidade de 
recursos escassos e (v) avanços da concorrência trazendo ameaças aos produtos atuais e 
futuros.  
 Do ponto de vista epistemológico, a abordagem de Groot e Lukka (2000) é consistente 
e assemelhada, por exemplo, quando trata a reorientação dos negócios que, para Simons 
(1995), consiste na definição e implementação das estratégias. Assim, a abordagem de Groot 
e Lukka (2000) é complementar ao modelo de Simons (1995) quando sugere e insere 
reestruturação e mudanças nos arranjos organizacionais. Em alguns aspectos são mais 
restritos em termos do que consideram, como por exemplo, ajustes na contabilidade e, em 
outros, são complementares e dinâmicos, como por exemplo, ao tratarem mudanças, mesmo 
quando se relacionam com aquelas identificadas nos arranjos organizacionais. 

2.5 ELEMENTOS CATALISADORES E OBSTRUIDORES DA INOVAÇÃO 

Naranjo-Gil, Maas, & Hartmann (2009) indicam que a inovação pode ser impactada, 
simultaneamente, tanto pelos fatores incentivados como fatores que determinam à 
organização suas habilidades e capacitação para lidar com mudanças. Adicionalmente, 
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consideram que a estratégia da organização deva ser tratada como um antecedente do desenho 
do sistema de controle gerencial.  

Drivers catalisadores contêm fatores diretamente ligados ao timing da mudança, 
tratando-se de ocorrência diretamente ligadas ao início da mudança. Groot e Lukka (2000) 
entendem que um momento pode demandar uma ação, como por exemplo, quando uma 
aliança é desfeita ou quando a lucratividade despenca. Assim, certos momentos podem atuar 
como catalisadores para mudanças organizacionais. Enquanto motivação é algo mais geral, 
catalisador é algo mais específico, premente e pressionador.  

Por sua vez, os drivers facilitadores contemplam elementos condutores da mudança, 
sendo necessários, mas não suficientes para que a mudança ocorra. Alguns exemplos são: 
apoio da alta administração e disponibilidade de sistemas de informações. Drivers 
obstruidores, ao contrário, inibem e bloqueiam a mudança, como por exemplo, processos 
decisórios complexos e inércia estrutural. 

2.6 INOVAÇÃO 

Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, 
gestão e que resulta na comercialização de novos (ou melhorados) produtos, ou na primeira 
utilização de novos (ou melhorados) processos (Freeman, 2004). Operacionalmente pode ser 
também definida como fazer mais com menos recursos, por permitir ganhos de eficiência em 
processos, quer produtivos, quer administrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços. 
A inovação pode ocorrer nos processos, produtos, na organização etc. (Rogers, 1995). Com 
relação à intensidade, pode ser incremental, radical ou de ruptura (Arcand, Grisales, Facal, & 
Dupuis, 2010). 

3 MODELO TEÓRICO E HIPÓTESES 

O modelo teórico (Figura 1), leva em conta antecedentes do controle gerencial 
(estímulos externos, estratégias de inovação e tensões dinâmicas), o sistema de controle 
gerencial propriamente dito (sistemas de controle diagnóstico e interativo) e o processo de 
inovação (catalisadores, obstruidores e a intensidade da inovação).  

 
Figura 1. Modelo hipotético das Alavancas de Controle como Mediadoras da Inovação 

3.1 RELAÇÕES ENTRE OS ANTECEDENTES DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL 

  As organizações estão inseridas em um dado ambiente e, constantemente desenvolvem 
interações com ele. A partir dessas interações, tem-se a manifestação de estímulos externos 
que acabam afetando as atividades da empresa, transformando-as em algo complexo (Kaplan 
& Norton, 1996). Assim, no modelo hipotético deste estudo, pressupõem-se que existam 
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antecedentes aos sistemas de controles, no caso, os estímulos externos, as estratégias de 
inovação e as tensões dinâmicas. 

Ao mesmo tempo em que a organização desenvolve seus planos e suas estratégias de 
inovação, o ambiente no qual ela está inserida também se altera. Particularmente no que se 
refere à relação entre os estímulos externos e as estratégias de inovação (priorização das ações 
em processo, produto, na organização etc.) encontra-se aspecto relevante para o entendimento 
do seu modelo como um todo (Kaplan & Norton, 1996). A materialização disso ocorre, por 
exemplo, quando uma organização com grandes pressões da concorrência é motivada a se 
estruturar de maneira diferente daquela que é menos impactada por esse fator (Simons, 1995). 
De forma similar, movimentações da concorrência na direção de produtos e serviços da 
empresa podem proporcionar incentivo relevante para o processo de inovação, com 
lançamentos de novos produtos (Groot & Lukka, 2000). 

Adicionalmente, as tensões dinâmicas também exercem alguma influência sobre as 
estratégias de inovação, complementando o impacto de elementos externos. Isso pode 
acontecer, por exemplo, quando a organização percebe que a concorrência está direcionando 
seus esforços para produtos de mais baixo preço (estímulo externo) e, por decorrência das 
tensões dinâmicas, a organização também se direciona para tal, embora não no curto prazo. O 
que se discute é que essa dinâmica possa ser estruturada e organizada (Mundy, 2010).  

Dessa maneira, o primeiro grupo de hipóteses é estruturado:  
(H1a) Estímulos externos têm influência positiva sobre o direcionamento das 
estratégias de inovação. 
(H1b) Tensões dinâmicas têm influência positiva sobre o direcionamento das 
estratégias de inovação. 

3.2 RELAÇÕES ENTRE ANTECEDENTES E SISTEMAS DE CONTROLE INTERATIVO E 

DIAGNÓSTICO 

Assim como influenciam o direcionamento estratégico, os estímulos externos 
influenciam os sistemas de controle interativo e diagnóstico. No primeiro, em termos de 
pressão para respostas que possam gerar novas estratégias e no controle diagnóstico em 
termos de proporcionar informações que permitam o monitoramento e redirecionamento de 
atividades. Desse modo, estímulos externos não podem ser ignorados como antecedentes, já 
que são relevantes para o processo de estruturação dos sistemas de controle interativo e 
diagnóstico. 

A tensão dinâmica, por sua vez, afeta o desenho do sistema de controle interativo.  
Apesar de reconhecer que a tensão dinâmica influência, de alguma forma, as estratégicas da 
organização, Simons (1995) não se preocupa em operacionalizar, nem mesmo em identificar o 
seu impacto.  

Além dos estímulos externos e das tensões dinâmicas, o próprio perfil de estratégia de 
inovação da organização impacta o desenho do sistema de controle gerencial. Direcionar a 
estratégia de inovação para produto, processo ou organização, gera demandas no sistema de 
controle interativo. A importância desse conjunto de elementos refere-se principalmente à 
complexidade que esse conjunto traz à estruturação do sistema de controle gerencial. 

Assim, com base nessas argumentações, são estruturadas as seguintes hipóteses: 
(H2a) Estímulos externos afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle diagnóstico. 
(H2b) Estímulos externos afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle interativo. 
(H2c) Estratégias de inovação afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle interativo. 
(H2d) Tensões dinâmicas afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle interativo. 
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3.3 RELAÇÕES ENTRE O SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL E A INTENSIDADE DE 

INOVAÇÃO 

Na concepção de Simons (1995), o sistema de controle interativo, ao contrário do 
sistema de controle diagnóstico, deveria estimular a procura e o aprendizado para que sejam 
viáveis às novas estratégias da organização, também denominadas de emergentes. O autor 
entende que se deve estimular o processo de inovação. Essencialmente, o sistema de controle 
interativo tem sua atenção focada em toda a organização, forçando assim, o estabelecimento 
do que o autor chama de um diálogo entre as diversas partes da empresa. A busca por esses 
diálogos acaba fornecendo embasamentos para demandam, inclusive, o estabelecimento de 
uma agenda específica para debates dessa natureza, motivando assim, a busca por 
informações que circulam em canais distintos daqueles que rotineiramente despertam a 
atenção da organização (Simons, 1995). 

Ora, embora esteja voltada para algo fora da rotina, criativo e futuro, a manutenção 
dessa suposta agenda de debates que tangenciam algum tipo de inovação implica algum tipo 
de posicionamento e tomada de decisão, que, por sua vez, requerem algum nível de estrutura 
do sistema diagnóstico no sentido de gerar suporte para sua existência. Nesse sentido, a 
integração é relevante e o sistema diagnóstico fornece apoio que dá condições de existência 
para o sistema interativo. Dessa maneira, embora tenha se voltado para o estimulo à inovação, 
existiria influência de um tipo de impacto (e até mesmo controle) sobre o outro?  Como 
consequência, a hipótese que se propõe é a seguinte:  

(H3) o sistema de controle interativo afeta positivamente a estruturação do 
sistema de controle diagnóstico. 
Se o sistema de controle diagnóstico é estruturado e padronizado, só mostrando o que 

pode ser acompanhado, tem-se uma limitação da criatividade e da inovação. O sistema 
interativo foge dessas características, buscando respostas para elementos da gestão que não 
foram considerados. Otley (2003) entende que o sistema interativo existe para desafiar a 
organização, estimulando assim, questionamentos acerca das estratégias decididas. 

Os artefatos de controle gerencial tais como planejamento estratégico, orçamento, 
balanced scorecard, rolling forecast, orçamento de capital e controle orçamentário são, 
normalmente, reconhecidos como relacionados ao sistema de controle diagnóstico. Entretanto, 
podem ser utilizados para estimular as ações do sistema interativo (Bisbe & Otley, 2004).  

Galbraith (1977), numa perspectiva de grande racionalidade, ressalta que a incerteza 
deriva da diferença entre a informação requerida e a informação dada. Dessa maneira, 
informações estratégicas, não necessariamente estruturadas, podem reduzir a incerteza e são 
demandadas pela organização para apoiar a identificação e gestão das novas oportunidades e 
inovação. O sistema de controle interativo corresponde aos sistemas formais e informais que 
envolvem os gestores em decisões dos subordinados (Naranjo-Gil & Hartmann, 2007), 
trazendo assim, foco de atenção para aspectos que não aparecem rotineiramente nos sistemas 
de informações.  

Na verdade, Simons (1995) enfatiza que o sistema interativo pressupõe que o 
planejamento estratégico não proporciona a estratégia, mas sim a implementa e controla.   O 
autor também considera que o sistema de controle diagnóstico limita inovação e 
oportunidades, já que a sua função consiste em zelar para que os planos sejam atingidos 
(Simons, 1995). A sua atuação deveria aumentar a previsibilidade do alcance das metas. 
Dentre as tensões dinâmicas, o conflito entre foco nas metas determinadas e a liberdade para a 
inovação, a pressão por cooperação é a mola propulsora para a inovação.  

Bisbe e Otley (2004) não comprovaram a associação entre maior uso interativo e 
maior inovação de produtos. Dessa forma, o sistema de controle gerencial tem papel crítico 
criando pressão dentro da organização para que ela se adapte e inove. Com isso a hipótese é 
elaborada:  
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(H4) o sistema de controle interativo afeta positivamente a intensidade de 
inovação.  
Embora o sistema de controle diagnóstico seja desenhado para garantir que aquilo que 

foi planejado seja realizado (Henri, 2006), seu impacto no processo de inovação é percebido. 
Henri (2006) reconhece que o sistema de controle diagnóstico pode ser usado de maneira 
interativa. Ao pesquisarem a utilização do sistema diagnóstico, Kober, Ng e Paul (2007) 
perceberam que reuniões para discutir orçamento, uma ferramenta típica do sistema de 
controle diagnóstico, influenciaram a estratégia da organização. Embora os artefatos não 
tenham sido pensados para discutir estratégia, a sua utilização inspira reflexão sobre a mesma. 
Naranjo-Gil e Hartmann (2007) também analisaram essa questão de que os artefatos moderam 
o relacionamento entre estratégia e inovação. 

Agbejule (2011) discutiu o efeito combinado do uso diagnóstico e interativo dos 
artefatos de controle gerencial e constatou que uma baixa utilização de instrumentos 
diagnósticos e alta utilização de instrumentos interativos proporcionam efeito positivo sobre o 
desempenho. Por sua vez, o sistema de controle diagnóstico pode ser desenhado para 
melhorar eficiência e não aumentar a inovação (Davila, 2005). Entretanto, o uso do sistema de 
controle diagnóstico para acompanhar variáveis críticas de desempenho, monitorar e 
coordenar estratégias, colabora com o sucesso da inovação. Dessa maneira, o beneficio do 
desenvolvimento da inovação é percebido como relevante e ocorre nas organizações. Com 
isso a hipótese é elaborada: 

(H5) o sistema de controle diagnóstico afeta positivamente a intensidade de 
inovação já planejada.  

3.4 RELAÇÕES ENTRE O SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL E A INTENSIDADE DE 

INOVAÇÃO 

Os obstruidores da inovação são elementos que inviabilizam, ou atrasam, ou 
prejudicam o processo de inovação (Groot & Lukka, 2000), ao passo que os catalisadores são 
elementos que disparam o processo. Simons (1995) identificou que a pressão competitiva é 
catalisadora para a inovação e adaptação da organização. Porter (1989) também sugere que os 
ambientes de competição doméstica geram maiores pressões para a inovação do que 
ambientes menos competitivos. Como consequência, são estruturadas as seguintes hipóteses:  

(H6a) Elementos catalisadores estão positivamente associados à intensidade de 
inovação. 
(H6b) Elementos obstruidores estão negativamente associados à intensidade de 
inovação. 

4 METODOLOGIA 

 Nessa seção são descritos os procedimentos de natureza metodológica mais relevantes 
para o desenvolvimento desta pesquisa e, sobretudo para o entendimento de sua 
operacionalização. Desse modo, são prestados alguns esclarecimentos acerca: (i) do 
instrumento utilizado para o levantamento dos dados; (ii) do processo de coleta de dados 
propriamente dito, e (iii) dos recursos utilizados para tratamento e análise dos dados. 

4.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida com apoio de um questionário composto por questões 
fechadas, distribuídas em blocos (Apêndice), buscando-se mapear informações acerca: (i) dos 
estímulos externos que impactam o processo de inovação, (ii) das estratégias de inovação 
utilizadas pelas empresas pesquisadas, (iii) da tensão dinâmica encontrada nessas 
organizações, dos sistemas de (iv) controle diagnóstico e (v) controle interativo, (vi) dos 
catalisadores e (vii) obstruidores da inovação, e ainda (viii) da intensidade da inovação.  

As escalas utilizadas estão indicadas no Apêndice e a validade de conteúdo 
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(Netemeyer, Bearden, & Sharma, 2003) foi atendida com o desenvolvimento dos indicadores 
em acordo com as definições dos construtos, bem como pelo pré-teste realizado com 
respondentes em potencial.  

4.2 COLETA DE DADOS 

Para delimitação do universo de estudo, partiu-se das empresas listadas na edição 
“Melhores & Maiores 2010”. Assim, considerando-se as 1.825 organizações listadas da 
referida edição (população-alvo), obteve-se uma amostra de 121 empresas de grande porte, 
definida por conveniência. A coleta de dados foi realizada via e-mail, entre junho e agosto de 
2011, com suporte tecnológico do sistema Formsite.  

As empresas foram contatadas por telefone para confirmar o recebimento da 
mensagem, apresentar a pesquisa aos respondentes e solicitar sua colaboração no 
preenchimento do questionário. As informações sobre a formação acadêmica, o tempo 
decorrido desde tal formação e a ocupação profissional dos respondentes junto à entidade 
indicaram adequada maturidade profissional, de nível hierárquico e de formação para com o 
tema pesquisado. Verificou-se que 75% estão na empresa há mais de 5 anos e 71% estão no 
cargo há mais de 5 anos; 63% ocupam o cargo de diretor ou superintendente e 24% de 
gerente.  

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Além das análises descritivas univariadas, foi utilizada a modelagem de equações 
estruturais (MEE) com estimação por mínimos quadrados parciais (PLS-PM – Partial Least 
Squares Path Modeling), que foi o método considerado mais adequado para a presente 
pesquisa pelos seguintes motivos: por um lado, em virtude: (i) da não normalidade dos dados, 
(ii) de a amostra pequena para estimação por MEE baseado em covariâncias (LISREL, 
AMOS, EQS etc.), (iii) do caráter exploratório da pesquisa (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 
2009; Ringle, Sarstedt, & Straub, 2012) e, por outro lado, (iv) em virtude da habilidade de se 
estimar o modelo de mensuração e estrutural com uma complexidade que não seria possível 
em modelos de regressão múltipla. O software utilizado foi o SmartPLS 2.0.M3 (Ringle, 
Wende, & Will, 2005). 

5 RESULTADOS 

5.1 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO 

Antes de se testar as hipóteses, é preciso saber se a mensuração dos construtos está 
adequada. Para esta avaliação foram consideradas: a validade convergente, a validade 
discriminante e a confiabilidade. Quanto à validade convergente, observou-se que todos os 
indicadores apresentaram cargas fatoriais significantes (p < 0,01, Apêndice) e a variância 
média extraída das oito variáveis latentes foi superior a 45% (Tabela 1).  

Destaca-se que têm sido recomendados valores superiores a 50% para a variância 
média extraída (Henseler et al., 2009; Ringle et al., 2012), e no presente caso, os valores 
poderiam ser aumentados pela eliminação dos indicadores com cargas fatoriais menores. 
Contudo, uma vez que essa eliminação prejudicaria a validade de conteúdo e a replicabilidade 
do estudo (Devellis, 2003; Little, Lindenberger, & Nesselroade, 1999), optou-se por manter 
todos os indicadores. 

A validade discriminante foi avaliada de duas formas: no nível dos indicadores, 
observou-se que todos apresentaram cargas fatoriais maiores em suas respectivas variáveis 
latentes do que em qualquer outra (a tabela de cargas cruzadas não foi incluída por limitação 
de espaço, mas está disponível com o primeiro autor), e no nível das variáveis latentes, 
observa-se na Tabela 1 que a raiz quadrada da variância média extraída é superior às 
correlações entre as variáveis latentes (Henseler et al., 2009; Ringle et al., 2012), portanto, a 
validade discriminante está adequada. 
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Tabela 1: Matriz de correlações entre as variáveis latentes 

Variáveis latentes 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Estímulos Externos 0,670                                            
2. Tensão Dinâmica 0,214 0,711        
3. Estratégias de Inovação 0,352 0,312 0,688 
4. Sistema Diagnóstico 0,263 0,266 0,214 0,724        
5. Sistema Interativo 0,304 0,473 0,343 0,332 0,795 
6. Catalisadores 0,365 0,175 0,066 0,059 0,234 0,710 
7. Obstruidores 0,123 -0,003 -0,063 -0,091 -0,067 0,247 0,676 
8. Intensidade da Inovação 0,211 0,183 0,408 0,223 0,333 0,177 -0,127 0,684 
         

Média 4,0 3,9 4,3 3,4 3,8 3,5 3,2 4,0 
Desvio padrão 0,70 0,65 0,64 0,65 0,91 0,88 0,93 0,79 

Coeficiente de variação 17% 17% 15% 19% 24% 25% 30% 20% 
Escala (a) (a) (a) (b) (b) (b) (b) (a) 

         

Variância média extraída 0,45 0,51 0,47 0,52 0,63 0,50 0,46 0,47 
Confiabilidade composta 0,76 0,80 0,82 0,88 0,90 0,75 0,80 0,77 

Nota 1: Correlações superiores a |0,180| são significantes a 5% e superiores a |0,230| são significantes a 1%. 
Nota 2: Na diagonal, encontra-se em negrito a raiz quadrada da variância média extraída. 
Legenda: (a) = 5, 4, 3, 2, 1, 0 =  Concordo totalmente; CP; NCND; DP; Discordo totalmente; Não sei dizer 

(b) = 4, 3, 2, 1, 0 = Existe e é usado para medir e acompanhar o impacto da inovação; Existe e é usado 
de maneira geral, não para acompanhar inovação; Existe mas não é usado realmente na gestão; Não 
existe na organização; Não sei dizer. 

A confiabilidade composta de todas as variáveis latentes foi superior a 0,7; valor que é 
considerado como adequado por (Hair Jr., Black, Babin, & Anderson, 2010). 

5.2 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

A avaliação do modelo estrutural levou em consideração os resultados dos coeficientes 
estruturais (Figura 2) que, por sua vez, foram comparados com as correlações (Tabela 1) nos 
casos em que se suspeitou de possível ocorrência de resultados não significantes devido à 
multicolinearidade (J. Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2002).  

 
Figura 2. Resultados do modelo estrutural 

Legenda: ** p < 0,01, bicaudal. * p < 0,05, bicaudal. (seta tracejada) = não significante (p > 0,05) 
Nota: Modelo estimado no software SmartPLS 2.0.M3 com o esquema de ponderação path.   
          Significâncias estimadas por bootstrap com 121 casos e 1000 reamostragens. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Também foram analisados os coeficientes de determinação (R2) das variáveis latentes 
endógenas, bem como os efeitos totais (soma dos efeitos diretos e indiretos). 
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Apesar do coeficiente estrutural (Figura 2) não ter sido significante para H2a e H2b, a 
correlação entre os estímulos externos e o sistema de controle interativo foi de 0,30 (p < 0,01) 
e entre os estímulos externos e o sistema de controle diagnóstico foi de 0,26 (p < 0,01). Este 
resultado é baixo, mas sugere que o coeficiente estrutural não significante pode ser resultante 
do efeito da multicolinearidade, mesmo que este efeito seja baixo (J. Cohen et al., 2002). 

Confirmando os baixos efeitos dos estímulos externos, observou-se que seu efeito total 
(direto mais indireto) foi de 0,21 sobre o sistema de controle interativo e 0,24 sobre o sistema 
de controle diagnóstico. 

O mesmo ocorreu para H2c, em que o coeficiente estrutural não é significante, mas a 
correlação é de 0,34 (p < 0,01) entre as estratégias de inovação e o sistema de controle 
interativo. 

6 DISCUSSÃO 

Nessa subseção apresenta-se a discussão das hipóteses testadas: 
(H1a) Estímulos externos têm influência positiva sobre o direcionamento das 
estratégias de inovação  
(H1b) Tensões dinâmicas têm influência positiva sobre o direcionamento das 
estratégias de inovação. 
Ambas as hipóteses foram validadas, corroborando a literatura (Groot & Lukka, 2000; 

Kaplan & Norton, 1996; Simons, 1995). Os elementos considerados para analisar e validar 
essas hipóteses foram a dinâmica da competição internacional, o aumento da demanda dos 
clientes e avanços da concorrência que trazem ameaças aos produtos atuais e futuros. Tratam-
se de elementos com baixos níveis de controle por parte da organização e grande impacto 
sobre a sua própria perenidade. Signfica dizer que mudanças relevantes nessas variáveis 
proporcionam alterações sobre o direcionamento das organizações em termos de inovação em 
processos, produtos, na própria organização ou maneira de entregar produtos e/ou serviços. 

(H2a) Estímulos externos afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle diagnóstico. 
(H2b) Estímulos externos afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle interativo. 
(H2c) Estratégias de inovação afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle interativo. 
(H2d) Tensões dinâmicas afetam positivamente a estruturação do sistema de 
controle interativo. 
Apenas a hipotese H2d foi validada, o que corroborou a literatura considerada (Henri, 

2006; Simons, 1995). Dessa maneira, as tensões dinâmicas se constituem em relevante 
ocorrência na estruturação do controle interativo e nenhuma influência das variáveis 
antecedentes foi validada na estruturação do sistema diagnóstico. Em outras palavras, não se 
constatou a influência do ambiente externo sobre os sistemas de controle, tanto diagnóstico 
como o interativo. Significa dizer que eles não são ajustados em decorrência de mudanças 
verificadas fora da organização. Nem mesmo mudanças de estratégias de inovação afetam os 
sistemas de controle. 

(H3) o sistema de controle interativo afeta positivamente a estruturação do 
sistema de controle diagnóstico. 
A hipótese foi validada. A existência e o desenvolvimento do processo de controle 

interativo alimenta e desafia o controle diagnóstico, proporcionando, na sequência de 
atividades da organização, ajustes no segundo. Dessa maneira, o controle interativo 
proporciona aperfeiçoamento no controle diagnóstico.  

(H4) o sistema de controle interativo afeta positivamente a intensidade de 
inovação.  
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A hipótese foi validada. O achado corrobora a abordagem de (Simons, 1995) e é 
contraditória com a de Bisbe e Otley (2004), que não obtiveram evidências de que isso ocorra. 
Nesse sentido, a flexibilidade proporcionada pelo sistema interativo traz impacto sobre a 
intensidade da inovação. Em termos mais objetivos, uma organização que se limitar à 
inovação incremental ou avançar para outros tipos, independentemente de seu setor e negócio, 
em termos de estrutura interna, está mais ligada ao sistema de controle interativo do que 
diagnóstico. 

(H5) o sistema de controle diagnóstico afeta positivamente a intensidade de 
inovação já planejada. 
A hipótese não foi validada. Consistentemente com que foi proposto por Simons, 

(1995), não haveria indícios de que o controle diagnóstico proporcionaria contribuição 
relevante para o processo de inovação das organizações, dada a sua rigidez e estruturada 
demandada. 

(H6a) Elementos catalisadores estão positivamente associados à intensidade de 
inovação. 
(H6b) Elementos obstruidores estão negativamente associados à intensidade de 
inovação. 
Ambas as hipóteses não foram validadas. Ainda que a literatura aponte que há 

elementos que inviabilizam, prejudicam e/ou atrasam o processo de inovação (Groot & 
Lukka, 2000) e, por outro lado, que há também elementos que aceleram o processo de 
inovação na organização, neste trabalho não foram encontradas evidências nesse sentido.  

7 CONCLUSÕES 

A primeira conclusão geral deste estudo é que o desenvolvimento dos sistemas de 
controle diagnóstico e interativo depende de antecedentes que consistem em elementos 
distintos, tais como estímulos externos, estratégias de inovação e tensões dinâmicas. Contudo, 
existe um “caminho” percorrido por essas variáveis, sendo filtrados por etapas que começam 
nos estímulos externos, passam pelas estratégias de inovação, pelo equilíbrio das tensões 
dinâmicas até chegar aos sistemas de controle interativo. Não se constatou impacto do sistema 
diagnóstico na intensidade da inovação, embora tenha influência no controle. Essa conclusão 
é relevante, pois mostra que o design dos sistemas de controle, conhecidamente adaptado 
contingencialmente para o modelo de gestão da organização, é influenciado indiretamente, 
por variáveis sobre as quais a empresa tem pouco controle (estímulos externos), variáveis que 
são provocadas pelo modelo de controle gerencial (tensões dinâmicas) e por variáveis que, 
embora afetadas por outras, se constituem em decisões internas (estratégias de inovação). 

Por sua vez, ficou demonstrada a influência que o sistema interativo tem sobre o 
sistema diagnóstico e sobre a intensidade da inovação. Significa dizer que os ritos e maneiras 
informais que o sistema interativo dispõe para atender a demanda organizacional, inclusive de 
identificação de estratégias emergentes, também influenciam o sistema de controle 
diagnóstico. Corresponde a considerar que, em algum momento, o sistema diagnóstico deve 
incorporar elementos que anteriormente, foram tratados pelo sistema interativo.   

Finalmente, não foi possível localizar, no modelo, o efeito das variáveis catalisadoras 
e obstruidoras no desenvolvimento da inovação. Para a pesquisa desenvolvida esses dois 
elementos não apresentam influência sobre a inovação. 

Como implicações pode-se mencionar que a estruturação e a manutenção dos sistemas 
de controle gerencial devem ser sensíveis às influências das variáveis identificadas, pois, caso 
contrário, será um sistema distante da realidade e das necessidades da organização. Essa 
perspectiva é relevante para vários elementos da gestão, particularmente para monitorar o 
processo de inovação. 
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Responda as questões abaixo de acordo com o seu nível de concordância. Como prática, na sua 
organização, os estímulos externos para a INOVAÇÃO são provenientes de: 
Q251 dinâmica da competição internacional  (a) 3,4 1,56 0,64 

Q252 regulação e desregulação governamental  (a) 3,9 1,13 X 

Q 253 aumentos das demandas dos clientes  (a) 4,5 0,87 0,76 

Q 254 restrições na disponibilidade de recursos escassos  (a) 3,7 1,22 0,50 
Q255 avanços da concorrência trazem ameaças aos produtos atuais 
e futuros 

(a) 4,0 1,19 0,75 

Q256 outro(s) estímulo(s) externo(s) [favor identificá-lo(s) abaixo]  (a) 1,3 1,91 X 
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A tensão dinâmica nas empresas é algo que gera um conflito no seu gerenciamento. Indique o seu 
grau de concordância para os tipos indicados de tensão dinâmica mais relevantes relacionadas às 
oportunidades de inovação: 
Q511 oportunidades ilimitadas (vale qualquer oportunidade de 
inovação)  

(a) 3,2 1,15 X 

Q512 atenção limitada (o foco é claramente definido e o tempo 
usado para viabilizar o foco)  

(a) 3,7 1,02 0,64 

Q521 estratégias correntes (decididas no processo de planejamento 
formal)  

(a) 4,0 0,96 0,84 

Q522 emergentes (ainda não percebidas no processo de 
planejamento formal) 

(a) 3,7 0,94 0,65 

Q531 interesse próprio do gestor (a) 3,6 1,18 X 

Q532 desejo de contribuir com a organização. (a) 4,2 0,76 0,70 
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çã
o Responda as questões abaixo de acordo com o seu nível de concordância. Como prática, na sua 

organização, quando se fala em INOVAÇÃO, ela abrange mudanças (nas dimensões de negócios): 
Q221 nos processos  (a) 4,4 0,75 0,74 

Q222 nas tecnologias (a) 4,5 0,74 0,69 

Q223  nos produtos (a) 4,3 1,06 0,52 

Q224 na organização  (a) 3,9 1,21 0,64 

Q225 nas formas de colocar/oferecer produtos e serviços (a) 4,0 1,08 0,81 

Q226 outra(s) alternativa(s) [favor identificá-la(s) abaixo]  (a) 1,2 1,79 X 
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Responda as questões abaixo de acordo com o seu nível de concordância: 

Q111. existe planejamento estratégico formalizado na empresa (b) 3,2 0,97 0,79 

Q112. existe orçamento anual na empresa (b) 3,7 0,74 0,67 
Q113. o orçamento está alinhado com o planejamento estratégico e 
decorre dele  

(b) 3,1 1,05 0,87 

Q114. existe rolling forecast (projeções que visam proporcionar 
resultados financeiros)  

(b) 3,2 1,13 0,67 

Q115. existe capital budget (plano de projetos de investimento)  (b) 3,4 0,99 0,77 

Q116. existe controle orçamentário na empresa  (b) 3,7 0,52 0,72 
Q117. o desempenho individual explicitado pelo controle 
orçamentário impacta a remuneração variável do executivo  

(b) 2,5 1,39 0,51 

X = Indicadores removidos do modelo de mensuração por apresentarem baixos valores de carga fatorial. 
E = escala; M = média; DP = desvio padrão; CF = carga fatorial. 

S
is

te
m

a 
de

 C
on

tr
ol

e 
In

te
ra

tiv
o 

Em que grau de concordância a organização dispõe das características abaixo para identificação dos 
projetos e ações de INOVAÇÃO? 
Q411. informação sobre inovação é um elemento importante para o 
mais alto nível de gestores  

(b) 4,0 1,20 0,77 

Q412. é dedicada atenção regular e frequente à análise e discussão 
da inovação por parte dos gestores de todos os níveis 

(b) 3,6 1,26 0,84 

Q413. os dados gerados pelo sistema são interpretados e discutidos 
em reuniões entre superiores, subordinados e pares  

(b) 3,7 1,24 0,84 

Q414. o sistema é uma forma de catalisar o desafio contínuo e 
consequente debate sobre as informações, premissas e planos 

(b) 3,5 1,37 0,80 

Q415. o projeto de inovação é acompanhado após a implementação (b) 3,8 1,38 0,72 
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 Responda as questões abaixo de acordo com o seu nível de concordância. Na sua opinião, na sua 

organização, os elementos catalisadores e estimuladores da INOVAÇÃO são: 
Q271. alianças desfeitas  (b) 2,6 1,45 0,69 
Q272. alianças estabelecidas (b) 3,9 1,14 0,75 
Q273. queda da lucratividade  (b) 3,8 1,32 0,69 
Q274.outros (b) 1,5 2,04 X 
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Responda as questões abaixo de acordo com o seu nível de concordância. Na sua opinião, na sua 
organização, os elementos obstruidores da INOVAÇÃO são: 
Q261. processos complexos para serem desenvolvidos  (b) 3,7 1,13 X 
Q262. inércia da organização para trazer respostas  (b) 3,5 1,35 0,68 
Q263. velocidade e rapidez da concorrência criando uma barreira  (b) 3,0 1,37 0,57 
Q264. recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto  (b) 3,2 1,37 X 
Q265. falta de profissionais  (b) 3,4 1,36 0,87 
Q266. não disponibilidade de tecnologia  (b) 3,0 1,33 0,64 
Q267. rigidez do processo de planejamento  (b) 2,8 1,27 0,59 
Q268. outros (b) 1,1 1,72 X 
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Quando se fala em INOVAÇÃO na sua organização, em termos de ênfase no desenvolvimento de 
projetos, de que forma se manifestam os tipos de inovação: 
Q211. incremental: mudanças (contínuas ou não) de 
aperfeiçoamento daquilo que já existe. Exemplo: um produto 
melhorado, um processo aperfeiçoado, etc.  

(a) 4,6 0,78 0,49 

Q212. de ruptura: mudanças que introduzem alterações. Exemplo: 
novo produto, novo processo alinhado com a tendência da empresa 

(a) 4,26 1,04 0,75 

Q213. radical: mudanças revolucionárias. Exemplo: um produto 
fora do foco anterior da empresa, um processo produtivo 
totalmente diferente do seu negócio, etc.  

(a) 3,2 1,61 0,82 

Q214. percepção: pode não ser, necessariamente, algo criado ou 
mudado recentemente, mas que é percebido como mudança  

(a) 3,6 1,24 0,63 

Nota 1: Escalas desenvolvidas pelos autores com base no modelo teórico. 
Nota 2: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%. 
Legenda: (a) 5 (concordo totalmente), 4 (concordo parcialmente), 3 (não concordo nem discordo), 2 (discordo 
parcialmente), 1 (discordo totalmente),  0 (não sei dizer). / (b)  4 (existe e é usado para medir e acompanhar o 
impacto da inovação), 3 (existe e é usado de maneira geral, não para acompanhar inovação), 2 (existe mas não é 
usado realmente na gestão), 1( não existe na organização), 0 (não sei dizer);  
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