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RESUMO
As empresas do setor de tecnologia da informação (TI) são bastante dependentes
da inovação como forma de criar um diferencial estratégico perante os concorrentes.
O crescimento deste mercado nos últimos anos demanda que estas empresas
melhor se organizem no sentido de desenvolver estratégias de inovação ou melhorar
suas estratégias atuais. Esta pesquisa teve como principal finalidade identificar e
analisar o grau de maturidade em gestão da inovação das empresas de TI do
Estado de Minas Gerais. O estudo avaliou as 53 empresas através de cinco grupos
de indicadores: indicadores de entrada, indicadores de saída, formas de inovação,
fontes de inovação e impactos da inovação. A metodologia aplicada classifica as
empresas em "Pouco Inovadoras", "Medianamente Inovadoras" e "Inovadoras". Os
resultados mostraram que a grande maioria das empresas pesquisadas se enquadra
na categoria de "Medianamente Inovadoras". Como resultados secundários, a
pesquisa apontou, ainda, indicadores pontuais de gestão da inovação que devem
ser desenvolvidos nas organizações pesquisadas como, por exemplo, o número de
pessoas alocadas diretamente em atividades de P&D, as alianças com instituições
de ensino e pesquisa e a utilização da ouvidoria de clientes como fonte de inovação.

Palavras-chave: Inovação, Grau de Maturidade, Indicadores de Inovação, P&D,
Tecnologia da Informação, TI.

ABSTRACT

The information technology (IT) companies are fully innovation dependent as a way
to create a strategic differential. The growth of this sector in the past years demands
that these companies better organizes themselves to develop innovations strategies
or improve their current strategies. The main purpose of this research is to identify
and analyzes the innovation management maturity level of Minas Gerais IT
companies. This work evaluated 53 companies through five groups of indicators:
input

indicators,

output

indicators,

innovation

ways,

innovation

sources

(stakeholders) and innovation impacts. The applied methodology classify the
companies in “Poorly Innovative”, “Moderately Innovative” and “Innovative”. The
result indicates that most of the researched companies are “Moderately Innovative”.
As secondary results the survey also indicates a set of specific innovation
management indicators that should be developed in the surveyed companies like the
number of employees directly allocated in R&D, universities alliances and the use of
customers as innovation source

Keywords: Innovation, Maturity Level, Innovation Indicators, R&D, Information
Technology, IT.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Contextualização

O setor de tecnologia da informação (TI) é inerentemente dependente da inovação.
Os avanços da tecnologia impactam diretamente os negócios de TI, fazendo com
que seus profissionais necessitem de atualização constante. A Lei de Moore (1965),
proposta pelo executivo da Intel Gordon Moore em 1965, diz que a capacidade de
processamento dos chips dobra a cada 18 meses. A profecia de Moore vem sendo
observada até hoje, mais de 30 anos depois de ser analisada. E junto com a maior
capacidade de processamento dos computadores surgem softwares, modelos,
produtos e processos mais complexos, criados com o intuito de utilizar os recursos
computacionais cada vez mais abundantes.

Com relação à gestão da inovação, o mercado de TI possui algumas características
singulares, sendo três delas bastante marcantes, conforme Breschi e Malerba
(1997). Em primeiro lugar, o mercado de TI apresenta uma alta oportunidade para
novos entrantes. O custo para se entrar no setor, por se tratar basicamente de
serviços, é muito baixo. Sempre haverá oportunidades para novas idéias criativas e
para os constantes aumentos de recursos demandados. Uma segunda característica
é a alta cumulatividade. A característica principal dos softwares e serviços em TI é a
constante evolução, por meio de lançamentos de novas versões, que vão
acumulando recursos das versões anteriores. Além disso, especificamente a área de
desenvolvimento de software possui a característica de grande reaproveitamento de
código, fazendo com que partes de um determinado programa sejam utilizadas para
a criação de novos, diminuindo assim o esforço necessário e tempo de
desenvolvimento de inovações. Por fim, a terceira característica marcante deste
setor é a apropriabilidade baixa. Durante o processo de desenvolvimento de um
produto ou serviço em TI, há uma etapa de análise antes da produção propriamente
dita, que consome a maioria dos recursos e possui maior importância durante todo

16

processo. O código de programa gerado ou o relatório de consultoria entregue é
apenas uma pequena parte de um processo que começa no entendimento do
negócio do cliente ou setor, determinação do problema principal e pesquisa de
soluções de mercado que possam ser adotadas. Os softwares são apenas um
subproduto desta indústria, importantes, claro, mas não o fator crucial e que, se
copiado isoladamente, não traduzirá em vantagem competitiva para a empresa que
o copiou. Estas características, aliadas a um setor de alta competitividade, fazem
com que a inovação seja um elemento crucial para a sobrevivência das empresas do
setor de TI.

O cenário de TI em Minas Gerais não foge das características apresentadas,
mostrando um aumento da competitividade no setor com o passar dos anos. O
Ranking Mineiro de Informática da Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação, em sua regional Minas Gerais (ASSESPRO-MG, 2007),
mostrou um crescimento de mais de 280% no faturamento das principais empresas
de software do Estado nos últimos 8 anos. Em 2000, somente 9 empresas deste
setor em Minas Gerais possuíam faturamento anual superior a 10 milhões de reais.
O mesmo estudo feito em 2008 aponta 18 empresas nesta situação, sendo que a
primeira colocada em 2008 nem aparecia no ranking no ano de 2000.

1.2. Problema

Para manter a competitividade no mercado de TI, acirrado e altamente tecnológico,
desenvolver estratégias de gestão da inovação é imprescindível. Os estudos de
Miozzo e Soete (2001) demonstram que as empresas que oferecem serviços que
agregam conhecimento e ciência, também conhecidas como Knowledge-Intensity
Business Services – KIBS, atuam como facilitadoras no processo de inovação na
economia, até mesmo em setores que não os de serviço.

Para contextualizar a importância das KIBS neste processo de inovação, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realizou uma pesquisa para avaliar o
grau de investimento em inovação tecnológica em empresas brasileiras (IBGE,
2005). Os resultados mostraram que 33,4% das empresas brasileiras fazem algum
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tipo de investimento em inovação tecnológica. Analisando especificamente as
indústrias de telecomunicações e informática, os números passam para 45,9% e
57,6%, respectivamente. Este número, apesar de comprovar o maior investimento
em inovação feito pelas KIBS, ainda está longe de demonstrar a importância da
inovação para este setor. Dentre os principais obstáculos à inovação apontados por
estas empresas, pode-se destacar: os elevados custos, riscos econômicos
excessivos e escassez de fontes de financiamento.

A caracterização de uma empresa como inovadora não se resume no montante de
recursos investidos em inovação tecnológica. Uma organização inerentemente
inovadora possui a habilidade de criar valor superior ao cliente. Como conseqüência
disto, suas habilidades são julgadas pela referência que se tem comparativamente a
seus competidores, colocando a empresa como sendo a melhor no mercado e de
forma que busque obsessivamente aumentar esse valor aos clientes. (KNOX, 2002).
Sendo assim, o processo de inovação e a gestão da inovação vão além do
investimento em tecnologia. O processo de inovação está ligado ao desenvolvimento
e implantação de uma novidade incluindo novos processos ou o desenvolvimento de
novas idéias, como uma nova tecnologia, produto ou novos arranjos. (VAN DE VEN
et. al., 1999). Vários são os fatores que condicionam uma organização a ter uma
cultura inovadora. Fatores, estes, que podem ser inclusive internos ou externos.
(BARBIERI et al., 2004).

Face ao exposto, o principal problema norteador deste trabalho é o fato de não
haver, até o momento, um estudo formal sobre o grau de maturidade em gestão da
inovação das empresas de Tecnologia da Informação do estado de Minas Gerais,
maturidade, esta, essencial para a sobrevivência destas empresas neste mercado.
Desta forma não há um indicativo publicado de que as empresas deste setor no
Estado se preocupam com o assunto inovação como diferencial competitivo.
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1.3. Pergunta e Objetivos

Diante de todo o cenário apresentado e o problema que este traz consigo, a
pergunta que norteia a pesquisa realizada neste estudo é: Qual o grau de
maturidade em gestão da inovação das empresas de TI do Estado de Minas Gerais?

O objetivo primordial deste estudo é: identificar e analisar o grau de maturidade de
gestão da inovação, das empresas de TI do Estado de Minas Gerais. Objetivo este
que visa auxiliar as empresas deste setor, no Estado, a conhecerem como está o
seu processo de gestão em inovação e em que elas podem melhorar a fim de utilizar
a inovação como um diferencial estratégico perante seus concorrentes.

Para atingir este objetivo principal, os seguintes objetivos específicos também serão
alcançados:
•

Identificar, na literatura, as principais dimensões da Gestão da Inovação.

•

Identificar modelos de análise do grau de maturidade de gestão da inovação

•

Avaliar como os recursos disponíveis no orçamento da empresa são alocados
para atividades de pesquisa e desenvolvimento;

•

Analisar os resultados obtidos através do processo de gestão da inovação nas
empresas pesquisadas;

•

Analisar como o processo de inovação ocorre dentro das empresas de TI de
Minas Gerais;

•

Identificar, dentre as empresas estudadas, como se dá a relação com os
principais stakeholders do processo de inovação;

•

Verificar quais os resultados que o processo de inovação apresenta para as
empresas.
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1.4. Justificativa e Relevância

Conforme apresentado, é notória a importância da gestão da inovação para as
empresas de Tecnologia da Informação, independente do seu porte ou área de
atuação. Este estudo se justifica pela importância do tema para o cenário
tecnológico mineiro e também pela necessidade destas empresas em conhecerem
qual sua atual situação frente a este assunto e também frente às demais empresas
do setor e ao mercado em que atuam.

A motivação deste trabalho é a atual escassez de estudos que possam responder às
empresas de TI mineiras o quão elas estão preparadas para competir no acirrado
mercado de tecnologia, utilizando a inovação como diferencial competitivo. Grande
parte dos estudos aplicados diretamente às empresas foram

realizados, até o

momento, fora do Brasil. Países como Portugal e Inglaterra possuem ONGs e
institutos governamentais que realizam

benchmarks das empresas levando em

conta o quesito maturidade em inovação. Assim, este estudo tem grande
aplicabilidade no cenário de tecnologia do Estado, uma vez que poderá auxiliar as
empresas locais a:

1)

Elaborar ou rever suas estratégias e políticas de gestão da inovação se
adequando aos diversos modelos disponíveis no mercado;

2)

Identificar os principais dificultadores para implantação de um ambiente
inovador como forma de melhorar a sua competitividade;

3)

Elaborar uma estratégia para mensurar o resultado financeiro do
processo de inovação;

4)

Revisar seus processos de forma que se enquadrem à melhor maneira
de promover uma cultura inovadora na empresa;

5)

Avaliar o grau de maturidade em inovação em que a organização se
encontra como forma de comparação com as demais empresas do Estado.
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Além da justificativa apresentada, outra motivação para o desenvolvimento desta
pesquisa é o interesse pessoal do autor quanto aos temas “inovação” e “TI”.
Atuando há mais de 12 anos no mercado de TI e, ultimamente, com Inovação em TI,
este trabalho irá auxiliar o autor durante o desenvolvimento de seu trabalho na área
de inovação, entendendo as forças e deficiências do setor, no estado em que atua.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem como objetivo apresentar a base conceitual utilizada para executar
a pesquisa. O capítulo foi dividido em oito partes. As seis primeiras partes definem o
conceito de inovação sob a ótica de diversos autores consagrados, além de
contextualizar a inovação sob a ótica do publico principal desta pesquisa. A sétima
parte define os indicadores de inovação utilizados para construção do questionário
da pesquisa, sendo portanto base teórica para a análise dos resultados da pesquisa.
Por fim, a última parte apresenta as diversas formas de se avaliar a inovação.

2.1. Conceito de Inovação Tecnológica

Por se tratar do conceito chave para o entendimento deste trabalho torna-se
necessário definir o que é inovação tecnológica e como este conceito é tratado por
diversos autores.

É importante, antes, salientar a diferença básica entre invenção e inovação. Para
Schumpeter (1988) a invenção é uma nova idéia criada e que possui potencial para
exploração comercial enquanto inovação trata-se da mesma idéia quando explorada
comercialmente de qualquer forma. Porter (1981) também percebe diferenças entre
os dois conceitos ao definir que a inovação se trata de uma nova forma de fazer as
coisas, desde que seja comercializada.
Segundo o Manual de Oslo1 (OECD, 2004) inovação, também chamada de inovação
em produtos e processos, pode ser definida como o ato de se produzir novos
produtos ou processos ou simplesmente a melhoria nos produtos ou processos
existentes. Ainda de acordo com o Manual, para ser considerada inovação, os novos
produtos ou processos devem ter como base atividades cientificas, tecnológicas,
organizacionais, financeiras e comerciais. Além disso, devem ser introduzidos no

1

O Manual de Oslo foi criado em 1990 pela OECD com o objetivo de padronizar os conceitos sobre inovação
em todo mundo. Além dos conceitos, o Manual também orienta com relação aos processos, metodologias e
formas de pesquisa sobre o assunto inovação. No Brasil, o Manual foi traduzido pela FINEP, em 2004.
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mercado para o qual foram desenvolvidos ou devem ser utilizados durante o
processo ou fluxo produtivo com o objetivo de gerar novos produtos ou melhorar os
produtos existentes. Além disso, para ser considerado inovador tecnologicamente o
produto ou processo não precisa necessariamente ser inédito no mundo, porém
deve o ser na empresa onde está sendo aplicado.

Por sua vez, Barbieri introduz o elemento financeiro na definição de inovação.
Segundo o autor, a inovação consiste na “transformação de uma idéia tecnicamente
viável (invenção) em produtos ou processos até sua utilização com sucesso
comercial”. (BARBIERI, 1990, p.43)

Definição semelhante possui Tidd et. al. (1997) quando afirma que inovação é um
processo que consiste em transformar oportunidades que surgirem em novas idéias
e então colocá-las em prática. Este conceito pode ser entendido como a realização
de uma idéia através da exploração de seu potencial comercial, colocando-a em
prática.

Uma vez conceituada a inovação, é importante descrever também, no âmbito
corporativo, a diferença básica entre inovação e inovação tecnológica. Bertz (1987)
diferencia estes dois conceitos ao definir a inovação como a introdução de produtos,
processos ou serviços novos enquanto inovação tecnológica é definida como a
introdução de produtos, processos ou serviços novos baseados em tecnologia.

Dosi (1988) define a inovação tecnológica partindo de sua origem, afirmando que
esta se dá pela necessidade de se resolver um problema de base tecnológica. Este
problema

tecnológico

deve

ser

impossível

de

se

resolver

através

dos

conhecimentos, tecnologias ou processos atualmente disponíveis.

Caraynnis e Roy (2000) afirmam que o mercado dita o ritmo e necessidade das
inovações tecnológicas, uma vez que estas são realizadas como resposta às
demandas do mercado. Os autores vão além, afirmando que estas inovações
tendem a gerar novas demandas, o que retroalimenta o ciclo inovativo.
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Andreassi

(2002)

completa

as

definições

anteriores

apresentando

cinco

propriedades inerentes do processo de inovação tecnológica, sendo elas:
-

A cada dia que passa as inovações tecnológicas se baseiam mais no
conhecimento científico difundido;

-

Boa parte das inovações tecnológicas nas empresas se dá através da
experiência em se lidar com situações práticas para resoluções de problemas
de seu ciclo de produção ou de seus clientes;

-

O processo de inovação tecnológica é baseado em incertezas, uma vez que
não há um conhecimento prévio dos resultados;

-

As organizações acadêmicas, laboratórios de pesquisa industriais, centro de
pesquisas e demais empresas do gênero são favorecidas pelo nível crescente
de complexidade nas atividades de inovação;

-

Discordando de Caraynnis e Roy (2000), o autor afirma que as inovações
tecnológicas não são ditadas pelo ritmo de mercado mas, sim, são
impulsionadas pela experiência acumulada pelas empresas através dos anos.

Pela amplitude de conceitos aqui apresentados, e a semelhança entre os conceitos
de inovação e inovação tecnológica, para este estudo considerar-se-á a definição de
inovação como “as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e
substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação é
considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto)
ou usada no processo de produção (inovação de processo)”. (OECD, 2004, p. 54)

2.2. Importância da Inovação

Segundo o Manual de Oslo (OECD, 2004, p. 32) “a inovação está no cerne da
mudança econômica”. A inovação em um processo permite que uma empresa
obtenha vantagens perante seus concorrentes através da redução de custos
decorrentes de uma melhoria de processos, por exemplo. Por outro lado, caso o
processo de inovação se dê em um produto a empresa ganha maior competitividade
uma vez que o tempo de desenvolvimento de um produto semelhante por um
concorrente leva tempo ou até mesmo possa ser impedido através de registro de
patentes.
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Outro fator citado no Manual é a importância da inovação para que uma empresa
possa atingir ou manter uma posição estratégica competitiva.
“Uma empresa pode ter uma abordagem reativa e inovar para evitar
perder participação de mercado para um concorrente inovador. Pode,
também, ter uma abordagem preventiva e buscar uma posição
estratégica no mercado em relação a seus competidores
desenvolvendo e tentando impor, por exemplo, padrões técnicos mais
altos para os produtos que produz.” (OECD, 2004, p. 33).

Tidd et al (1997) reforçam esta idéia ao afirmar que a inovação tem um papel
primordial nos negócios da empresa uma vez que constantemente renova o que a
empresa tem a oferecer, seja em produtos ou serviços. Desta forma, os autores
ligam o processo de inovação diretamente à sobrevivência e o desenvolvimento das
empresas

Por fim, Porter (1989) enumera uma série de vantagens que as empresas pioneiras
no processo de inovação obtêm, sendo elas: vantagem de reputação, vantagem na
seleção de canais, vantagem de posicionamento, vantagem em definição de
padrões, vantagem de custos de mudança, vantagem na curva de aprendizagem,
vantagem em barreiras institucionais, vantagem em lucros iniciais e vantagem no
acesso a recursos escassos.

2.3. Obstáculos à Inovação

Tão importante quanto identificar as formas como se dá o processo de inovação é
saber o que dificulta que este processo seja implantado.

Os obstáculos à inovação não são somente aqueles que impedem que o processo
se inicie ou continue. Outros efeitos podem ocorrer ao se deparar com estes
obstáculos. Dentre estes efeitos, há o atraso na adoção de práticas inovadoras, o
aumento dos custos para se implementar um processo de inovação, até mesmo o
impedimento completo da adoção de atividades de inovação pela empresa
(HADJIMANOLIS, 2003). Os fatores que são facilitadores ou dificultadores do
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processo de inovação possuem uma natureza dinâmica. Assim, um fator que
dificulte a adoção de práticas inovadoras pode se transformar em um fator facilitador
dependendo do contexto. A resistência apresentada por empregados, por exemplo,
pode ser tanto encarada como uma forma de dificultar que ações de inovação sejam
realmente implantadas como também pode ser encarada como uma forma de gerar
e incentivar o questionamento por parte dos funcionários.

Seth e Ram (1987) identificaram cinco potenciais dificultadores ao processo de
inovação. O primeiro dificultador, a expertise, está relacionado ao risco de uma
especialização maior do que a necessária. O risco em questão está na tendência
das pessoas em, ao se especializarem, naturalmente se dirigir a uma zona de
conforto. Uma vez alcançada esta zona de conforto, as pessoas tendem a não mais
procurar a adoção de produtos ou processos inovadores. O segundo dificultador são
os processos. Usualmente as pessoas que trabalham utilizando determinado
processo tendem a valorizá-lo Quanto maior a qualificação técnica de um individuo,
maior dificuldade ele terá para aceitar as deficiências dos processos atuais e buscar
a adoção de processos diferenciados com o objetivo de trazer melhores resultados.
O terceiro dificultador é a falta de recursos. Estes recursos podem ser tanto recursos
financeiros, para aquisição de insumos, treinamentos, dentre outras necessidades
ao processo de inovação, quanto recursos humanos, indispensáveis para que
qualquer processo de inovação tenha sucesso. O quarto dificultador são as
exigências feita por leis, normas, regulamentações, padrões que podem se tornar
um grande obstáculo à inovação quando impede ou dificulta que um determinado
processo ou produto seja alterado, mesmo que com o objetivo de se obter maior
produtividade ou redução de custos. Por fim, o último dificultador são as barreiras
para novos entrantes em um determinado mercado, que podem ser um obstáculo à
inovação, uma vez que a introdução de um novo produto ou processo pode indicar a
necessidade de se buscar mercados diferentes aos que a empresa atua.

Carayannis e Gonzáles (2003) incrementam a lista de Seht e Ram (1987)
identificando fatores que se aproveitam da natureza complexa, interativa e
dependente de fatores humanos da inovação. Dentre estes fatores estão: resistência
à inovação por perda de poder, resistência em contexto cultural, senso de
acomodação, orientação para manter status quo, priorização de resultados de curto
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prazo, rigidez de estruturas hierárquicas e ausência de gestão por resultados. Esta
resistência cultural também é lembrada por Terra (2007), que a considera natural e
inerente do ser humano.

2.4. Inovação no Contexto de TI

É notória a importância da TI para o desenvolvimento dos negócios globais.
Segundo Rivard (2004) a quase totalidade das práticas em negócio serão
permeadas por adventos tecnológicos. Até o início dos anos 80, os avanços
tecnológicos eram lentos e pouco percebidos pela população em geral ou o
consumidor final. O próprio mercado determinava esta velocidade, uma vez que
poucos negócios eram feitos globalmente, as empresas locais se desenvolviam
melhor e o lançamento de novos produtos ou serviços não era tratado como uma
vantagem competitiva. Segundo Mytelka (1993) este cenário começou a mudar a
partir da década de 80. O avanço da globalização trouxe consigo o aumento da
competitividade e, consequentemente a troca de tecnologias e avanços tecnológicos
em velocidades sem precedentes. Este novo cenário passou, então, a demandar
inovações constantes nos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. O
assunto inovação passou a ser diretamente ligado aos planos de desenvolvimento
de muitos países. Esta percepção foi mais acentuada a partir da década de 2000,
com o aprimoramento e popularização da Internet. Segundo os autores a conexão
entre os negócios globais só foi possível com o desenvolvimento de sistemas
informatizados capazes de interligar as partes em tempo real independente da
distância.

Outro fator preponderante para determinar a ligação entre inovação e o setor de TI,
segundo Nadvi (1995) foi o surgimento das redes de empresas. Estas redes, uma
vez que se baseiam na cooperação mútua e, em boa parte dos casos, de
intercâmbio tecnológico, possibilitam que empresas pequenas e médias, que não
possuem recursos para investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento,
possam estimular a inovação utilizando-se de recursos de terceiros, sejam humanos,
patrimoniais, financeiros, entre outros. Mytelka (1993), por sua vez, acredita que
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nem sempre a organização em redes de empresas estimula a inovação, uma vez
que os hábitos enraizados na cultura dessas empresas dificultam que um ambiente
inovador seja desenvolvido.

O desenvolvimento dos sistemas de informação também ajuda a definir a
importância do setor de TI para inovação e vice versa. Pennings (1998) propõe,
além das tradicionais classificações da inovação em inovação em produtos e
processos, a distinção da inovação em sistemas de informação. Para o autor, a
introdução da inovação em sistemas da informação cria um ciclo de inovação
recursivo, pois tais ferramentas geralmente são utilizadas para melhorias em
processos, produtos e também em serviços. Rivard (2004) complementa esta
posição afirmando que, ao se introduzir um novo sistema de informação em uma
área, ele usualmente é aplicado em outras áreas da empresa. Um exemplo disto são
os softwares ERP, que surgiram com o intuito de integrar sistemicamente áreas da
empresa que anteriormente trabalhavam de forma segregada.

A importância da TI para inovação e vice versa também é apontada por Tidd et. al.
(2005) que propõem graus de inovação que vão desde a inovação incremental, que
basicamente se trata de fazer melhor algo que hoje já é feito, até a inovação radical,
que trata de uma nova proposição de algo para o mundo. Há alguns setores em
especial que produzem ou demandam um nível tão alto de inovação que passam a
alterar a sociedade ao seu redor. Dentre estes setores se encontra o setor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

2.5. Inovação Tecnológica de Produto

O Manual de Oslo (OECD, 2004) define que um produto inovador possui suas
características tecnológicas ou a forma como é utilizado diferente das suas versões
anteriormente produzidas. Ainda na definição de inovação de produto, estão os
produtos tecnologicamente aprimorados, que contemplam aqueles produtos que
tiveram seu desempenho significativamente aprimorado. Completa-se ainda que,
para produzir este produto inovador, novas tecnologias podem ser adotadas,
tecnologias diversas podem ser combinadas ou então um novo conhecimento pode
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ser aplicado. Importante destacar ainda que o Manual inclui na definição de
inovação de produto, a inovação em serviços.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em sua Pesquisa Industrial de
Inovação Tecnológica – PINTEC (IBGE, 2005) complementa o Manual de Oslo
definindo como produto tecnologicamente novo aquele em que suas principais
características sejam diferentes de qualquer produto que a empresa possua.
Quando se trata da melhoria de um produto ou processo existente, através da
alteração de suas características principais, diz-se que a inovação tecnológica
ocorre de forma gradual.

2.6. Inovação Tecnológica de Processo

A inovação em processos, segundo o Manual de Oslo (OECD, 2004), é conceituada
como a melhoria de meios de produção existentes ou a adoção de meios de
produção nunca existentes na empresa. Estas melhorias podem contemplar
alterações em equipamentos usados no processo de produção na própria
organização. Também neste caso estão incluídas as melhorias em processos
existentes que têm como objetivo o aumento da produção ou a melhor eficiência na
entrega destes produtos.

O PINTEC (IBGE , 2005) confirma esta afirmação dizendo que a inovação
tecnológica em processo trata a criação de um processo produtivo ou
aprimoramento de um processo existente, através de tecnologia nova ou melhorada
aplicada ao processo de produção. Para ser considerada inovação tecnológica, este
novo processo novo ou melhorado deve produzir um significante aprimoramento no
nível ou qualidade do produto final.

2.7. Indicadores de Inovação

O grau de inovação de uma empresa pode ser medido por diversos indicadores. A
diversidade de indicadores disponíveis na literatura permite que a inovação
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corporativa seja medida por uma série de ângulos diferentes, como estratégico,
cultural, financeiro, processuais, dentre outros.

O PINTEC (IBGE, 2005) analisa a inovação presente na indústria brasileira através
dos seguintes indicadores: Inovação de produto, Inovação de processo, Atividades
Inovativas, Fontes de financiamento, Atividades de P&D, Impacto das inovações,
Fontes de Informação, Cooperação para Inovação, Apoio do Governo, Métodos de
Proteção e Obstáculos à Inovação. Já o Manual de Oslo (OECD, 1997) propõe a
utilização da seguinte base de indicadores para avaliar o processo de inovação nas
empresas: gastos com inovação, retorno de vendas com a inovação, redução de
gastos com a inovação, criação de patentes, inovação no ciclo de vida dos produtos,
inovação no produto, inovação no processo, inovação organizacional, integração
universidade empresa. Vasconcelos (2008), salienta a importância de se definir
indicadores necessários para se mensurar o ROI do processo de inovação. A autora
sugere esta mensuração através de indicadores de esforço (input) e indicadores de
resultado (output). Os indicadores de input seriam baseados em fatores indutores da
inovação, de criação de conhecimento e de inovação e empreendedorismo. Os
indicadores de output seriam baseados em fatores de aplicação da inovação e
propriedade intelectual.

Silva, Hartmann e Reis (2006), analisam o grau de inovação sob o prisma dos
indicadores de entrada, indicadores de saída, formas de inovação, fontes de
inovação e impactos da inovação. Os indicadores de entrada têm relação com o
montante de recursos da empresa que são aplicados em atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Os indicadores de saída analisam os resultados obtidos pela
organização com o desenvolvimento dos processos de inovação. As formas de
inovação analisam como ocorre o processo de inovação dentro da empresa. As
fontes de inovação analisam a relação existente entre a empresa e os stakeholders
do processo inovativo. Por fim os impactos da inovação indicam quais os resultados
que todo o processo de inovação trouxe para a empresa. Cada um destes
indicadores são analisados a seguir, sob a ótica da base teórica utilizada para
construção de cada um deles.

30

2.7.1. Indicadores de Entrada

Os indicadores de entrada possibilitam medir a quantidade de recursos humanos,
econômicos ou de infra-estrutura da empresa que estão sendo despendidos para
atividades ligadas ao processo de inovação tecnológica. Tais indicadores são
importantes para medir a importância dada ao setor, pela empresa.

Com relação aos recursos financeiros, diversos autores identificaram a relação
existente entre o volume de recursos monetários investidos em processos de
pesquisa e desenvolvimento e o aumento da lucratividade da empresa. Dentre estes
autores, Morbey (1989) pesquisou empresas americanas na década de 80,
concluindo que, para estas empresas, quanto maior o dispêndio da porcentagem de
faturamento investidos em pesquisa e desenvolvimento, maior o lucro apurado no
período. O mesmo resultado de correlação positiva o autor obteve ao estudar a
relação entre o valor gasto com atividades de pesquisa e desenvolvimento e o
aumento do faturamento bruto das empresas.

Com relação aos recursos humanos envolvidos no processo de inovação, Andreassi
(2002) realizou um estudo buscando apurar quais variáveis são determinantes para
tornar uma empresa inovadora. As variáveis testadas foram despesas em P&D por
faturamento, número de doutores, mestres e graduados por número de funcionários,
número de doutores por número de funcionários, número de patentes depositadas
e/ou concedidas por número de funcionários, percentual de projetos de inovação
finalizados, faturamento por número de funcionários, lucro líquido por número de
funcionários, redução de custo decorrentes de melhorias de processo por número de
funcionários e participação no mercado nacional. Os resultados da pesquisa
apontaram que a variável “número de doutores, mestres e graduados alocados à
P&D” foi relevante para determinar a força da inovação presente na empresa.
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2.7.2. Indicadores de Saída

A adoção de processos de inovação pelas empresas só se justifica se todo o
investimento feito se traduzir em resultados, de preferência resultados mensuráveis
pela organização.

Um dos principais resultados esperados pelo processo de inovação é o aumento de
faturamento e, consequentemente o aumento da remuneração percebida pelos
acionistas. Neely e Hii (1998) afirmam que os benefícios advindos do processo de
inovação, traduzidos sob a forma de novos produtos ou processos, contribuem com
uma parcela significativa para o aumento da geração de riqueza para a empresa.
Para estes autores, a inovação tem o poder de agregar recursos, habilidades e
competências tornando estes atributos mais eficientes para que as empresas
enfrentem as adversidades do mercado, contribuindo, assim, para o aumento de sua
competitividade.

A redução de custos também é um dos fatores mais esperados como resultado do
processo de inovação, uma vez que está diretamente ligado com a lucratividade da
empresa. Davenport (1994) salienta que a adoção de processos inovadores
possibilita a eliminação de tarefas onerosas, e por muitas vezes supérfluas, que
acabam influenciado no valor monetário final a ser repassado aos clientes. Com
relação aos produtos, o autor afirma que o processo inovativo reduz o tempo de ciclo
de desenvolvimento de produtos, o que resulta em um payback melhor apurado da
área de inovação. Este benefício também é citado por Morris e Brandon (1994), ao
afirmarem que a redução de custos através da adoção de atividades inovadoras
pode acontecer sob a forma de redução de custos com mão de obra ao se eliminar
tarefas que antes existiam mas eram desnecessárias; sob a forma de redução de
custos com informação uma vez que obtenção, processamento, disseminação e
guarda das informações importantes para a empresa será melhor gerida; por fim,
redução de custos com materiais uma vez que a gestão dos fornecedores da
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empresa pode ser melhor trabalhada facilitando desta forma a celebração de
contratos de fornecimento com melhor custo-benefício.

Além do aumento de competitividade, aumento do faturamento e redução de custos,
outros fatores são apontados como justificadores para a adoção de processos de
inovação nas empresas.

Riley e Brown (2001) justificam a adoção da inovação pelos benefícios alcançados
referentes ao redesenho de processos de negócio, o aumento da qualidade dos
produtos ou serviços oferecidos através da diminuição dos riscos e otimização da
eficiência operacional, além da melhoria na satisfação dos funcionários da empresa
e de seus clientes.

Silvestro e Westley (2002) propõem que os mecanismos de inovação tecnológica
devam ser utilizados com a finalidade de se obter novas estratégias de marketing,
aumentar a base de clientes e reter os clientes atuais, obter confiabilidade em suas
operações e controlar de maneira mais eficiente suas receitas.

Por sua vez, Sarker e Lee (1999) apontam os resultados da inovação para questões
ligadas à velocidade de entrega dos produtos e serviços e a qualidade destes
percebida pelos clientes.

2.7.3. Formas de Inovação

O processo de inovação se dá de diferentes formas nas empresas. Estas formas de
inovação levam a uma classificação dos tipos de inovação, que são utilizadas para
determinas o modus-operandi do processo inovador.
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Freire (1996) propõe a distinção das inovações em incrementais, distintivas e
revolucionárias. A inovação incremental se apresenta quando um produto ou
processo lançado apresenta novos elementos distintos de sua versão anterior,
sendo que as funcionalidades ou características básicas são mantidas. A inovação
distintiva é percebida quando um produto mantém uma série de características
basicamente idênticas ao anterior, entretanto uma outra série de atributos faz com
que novas funções sejam apresentadas, funções estas que nunca estiveram
presentes no histórico deste produto ou processo. Já a inovação revolucionária
compreende o lançamento de produtos ou o desenvolvimento de processos
completamente novos, sem qualquer vinculo com versões com necessidades
anteriores.

Seguindo uma linha parecida, Burgelman e Maidique (1995) apresentam uma
classificação em três formas de inovação: incremental, radical e arquitetural. A
inovação incremental se dá através de um adaptação, reengenharia, aprimoramento
de um produto ou processo existente. A inovação radical se constitui pelo
desenvolvimento de um produto ou formulação de um processo inteiramente novo,
sem vínculo com os já existentes. Já a inovação arquitetural se define pela reconfiguração dos sistemas que compõem um produto.

A classificação da inovação pelo grau de novidade é o modelo proposto por
Gundling (2000). O autor classifica desta forma as inovações dentro dos tipos A, B
ou C. As inovações do tipo A são extrapolações das necessidades básicas dos
clientes e destas inovações podem surgir novos setores na empresa, uma nova
empresa ou até mesmo um novo mercado. As inovações do tipo B também
extrapolam

as

necessidades

básicas

dos

clientes,

porém

interferem

na

competitividade da indústria existentes. Por sua vez, as inovações do tipo C são
aderentes às necessidades dos consumidores, apresentando uma mudança pontual
nos produtos ou processos.
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Outra forma de classificar a inovação é com relação ao modelo (BARBIERI et al,
2004). Esta classificação divide as inovações em lineares ou lineares reverso. No
modelo linear a inovação é provocada pela oferta do conhecimento disponível. Já no
modelo linear reverso o provocador da inovação é a necessidade gerada pelo
mercado ou então dificuldades operacionais vivenciadas durante o ciclo produtivo.
Os autores descrevem ainda um modelo híbrido, denominado de terceira geração,
que congrega os dois conceitos.

Vários autores utilizam a classificação da inovação em inovações radicais ou
inovações incrementais, sendo, portanto, uma das mais utilizadas e de maior
credibilidade na análise das formas como se dá a inovação nas empresas. Leifer et
al (2000) apresentam algumas das distinções entre a inovação radical e incremental,
distinções estas corroboradas e complementadas por Carneiro (2005), Christensen
(2002), Reis (2004), entre outros:

- Diferenciação quanto ao tempo de projeto:
Geralmente as inovações incrementais ocorrem em períodos curtos de tempo, que
vão de seis meses a dois anos. Por sua vez, as inovações radicais são projetos de
longo prazo, podendo chegar a períodos de dez anos.

- Diferenciação quanto à trajetória:
No processo de inovação incremental, o caminho a ser percorrido é linear e
contínuo, seguindo passos bem definidos desde a conceituação até a implantação e
conseqüente oferecimento do novo produto ou processo ao mercado. Por sua vez,
no processo de inovação radical, o caminho da inovação é mais descontinuado. As
pausas durante o processo são comuns e a interação entre as fases se dá de forma
esporádica. Caso ocorram mudanças de rumo durante a implantação da inovação,
esta se dá como forma de resposta a eventos não previstos.
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- Diferenciação quanto à geração de idéias e reconhecimento de oportunidades:
Durante o processo de inovação incremental está presente o reconhecimento de
idéias verdadeiramente inovadoras. Este reconhecimento acontece na linha de
frente. Já no processo de inovação radical, assim como a trajetória, o
reconhecimento de idéias inovadoras acontece de maneira esporádica. As
mudanças de trajetória que ocorrem durante o processo é que normalmente geram
estas idéias.

- Diferenciação quanto aos processos:
No processo de inovação incremental existe um processo formal, que parte da
geração das idéias, passando pelo desenvolvimento da inovação e sua
comercialização. Diferentemente, no processo de inovação radical, também existe
um processo formal para obtenção dos recursos, porém por se tratar de um
processo longo e descontínuo, esta formalização não é recebida com a devida
seriedade pelos participantes. Somente nos estágios finais de implantação é que
esta formalização passa a adquirir características semelhantes ao processo de
inovação contínua.

- Diferenciação quanto aos participantes:
No processo de inovação incremental, os papéis e atribuições de cada um dos
participantes é muito bem definido. Cada um dos participantes é determinado pelo
seu conhecimento específico na área que atua e conhece cada uma de suas
responsabilidades durante todo o processo. No processo de inovação radical, os
ciclos de execução determinam os papéis principais ao longo do processo. Por se
tratar de um processo de longo prazo, a tendência é a formação de grupos informais
que variam muito durante o projeto. Além disto, existe a característica da presença
de pessoas com multi-competências, principalmente nos papéis de liderança do
projeto.
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- Diferenciação quanto às estruturas organizacionais
Os projetos de inovação incremental geralmente apresentam uma unidade de
negócios em que estão inseridos indivíduos de diversas áreas. Por sua vez, projeto
de inovação radical normalmente está concentrado na área de P&D da empresa. A
partir do momento que este projeto evolui ao longo do tempo, ele naturalmente se
funde a outras áreas de negocio ou até mesmo à própria cultura da empresa.

2.7.4. Fontes de Inovação

Qualquer que seja o tipo de inovação que ocorra na empresa, ela virá de uma fonte,
seja esta interna ou externa.

Para Rosenthal (1995) as fontes de inovação podem ser dividas em fontes externas,
internas e sinérgicas. As fontes de inovação externas, também chamadas de fontes
ambientais, são as que têm sua origem na sociedade. Apesar de serem fontes
externas à empresa onde a inovação é adotada, elas estão inseridas no contexto
original da inovação. Já as fontes de inovação internas são fontes que se encontram
no contexto e no ambiente da empresa. Como exemplos de fontes de inovação
interna destacam-se a experiência dos funcionários em atividades de inovação, a
qualificação dos recursos humanos da empresa, entre outros. Por fim, as fontes de
inovação sinérgicas está relacionada à capacidade da empresa de enxergar o
processo de inovação em toda organização. Mais do que aplicadas a uma área
específica da empresa, as fontes de inovação sinérgicas estão espalhadas por toda
organização nos mais diversos setores, normalmente motivadas por alguma
imposição do mercado para o desenvolvimento de processos de inovação.

Daim et al (1998) agruparam as fontes de inovação em três categorias, sendo elas:
pesquisa e educação, redes de trabalho e desenvolvimento interno. A categoria
pesquisa e educação envolve todas as fontes que se dão pelo estudo formal dos
problemas da empresa e o desenvolvimento do conhecimento explícito dos
funcionários. Dentre estas se encontram as redes de colaboração com
universidades, os programas de desenvolvimento de funcionários e a pesquisa e
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desenvolvimento externo. As redes de trabalho são fontes que englobam feiras,
simpósios, congressos, encontros de troca de tecnologia, dentre outros. Já o
desenvolvimento interno contempla todas as fontes que são inerentemente internas
à empresa. Segundo estes autores, ainda, as fontes de inovação mais utilizadas são
desenvolvimento interno, fornecedores, apoio ao desenvolvimento dos funcionários
e encontros tecnológicos, nesta ordem. Já Barañano (1998) identificou como as
principais fontes de inovação o benchmarking, os fornecedores e os concorrentes.

Alguns autores defendem que a dinâmica das fontes de inovação varia de acordo
com o porte da empresa. Segundo eles, as fontes externas de inovação, dentre elas
os clientes, empresas concorrentes, fornecedores têm maior relevância para as
pequenas e médias empresas. De outra forma, para as grandes corporações os
setores de pesquisa e desenvolvimento internos possuem maior relevância
(QUADROS ET AL, 2001).

O próprio processo de inovação pode ser uma fonte de inovação em um processo
cíclico e realimentado. De acordo com Gasse & Carrier (1992) dentre as importantes
fontes de inovação se destacam a experiência vivenciada em atividades de
inovação, o compromisso firmado entre a organização e seus funcionários para o
processo de inovação, a preocupação de cada funcionário com a qualidade dos
produtos ou serviços gerados e com a satisfação do cliente e a preocupação com a
qualificação dos recursos humanos da empresa.

Independente da fonte da inovação ser interna ou externa, ela pode ocorrer em um
nível maior ou menor. Gasse & Carrier (1992) defendem que as grandes idéias, que
nascem normalmente com a promessa de um "milagre" que irá mudar o rumo da
empresa, dificilmente se transformam em inovações rentáveis. Para os autores, é
melhor que as fontes de inovação estejam pulverizadas em toda a empresa e que
gerem pequenas idéias de melhorias, fazendo com que o processo de inovação se
dê de forma contínua e, se possível, se enraíze na cultura da organização.

O processo de inovação, assim como vários processos que ocorrem em âmbito
corporativo, se torna mais fácil quando feito em conjunto. Segundo Cassiolato et al
(2005) as empresas adquirem, acumulam e armazenam conhecimentos de formas
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diferentes. Portanto, normalmente, o processo de inovação tende a ser específico
para cada empresa. Além desta especificidade, o conhecimento adquirido se
acumula a cada ciclo de desenvolvimento, sempre se renovando a cada novo
produto ou serviço que é lançado ou aprimorado. Assim, os autores concluem que o
processo de inovação, uma vez que depende muito do conhecimento tácito e do
processo de aprendizado coletivo, é resultado de complexas interações entre
empresas.

Outro autor que ressalta a importância da cooperação inter-empresas para o
estímulo do processo de inovação é Wood (2004). Segundo o autor a cooperação
que ocorre entre as organizações e clientes, fornecedores e concorrentes auxilia na
melhoria da competitividade destas empresas. Algumas formas que esta cooperação
ocorre é através de alianças operacionais, alianças estratégicas, outsourcing, joint
ventures, consórcios, entre outras.

Além da colaboração entre as empresas, outra importante forma de estímulo e
facilitação à inovação são as colaborações entre empresas e entidades de ensino.
Cada vez mais empresas privadas buscam universidades para o desenvolvimento
de projetos em conjunto, o que faz com que todas as empresas, mesmo as que não
participem diretamente das redes de cooperação, se beneficiem dos resultados das
pesquisas elaboradas (TETHER, 2002).

2.7.5. Impactos da Inovação

Os impactos da inovação analisam o que mudou na empresa a partir do momento
que a gestão da inovação é introduzida na organização.

Muitas vezes a inovação não é o principal motivador para o aumento da
competitividade de uma empresa ou setor, porém, decididamente, o processo de
inovação tem grande impacto nos processos das empresas de forma a fomentar
uma vantagem competitiva substancial perante os concorrentes. Além disto, os
processos de inovação modificam ou melhoram as relações de trabalho contribuindo
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também para o fortalecimento da organização como um todo (GONÇALVES et al,
2006).

Outro impacto importante da adoção de processos de inovação é no market share
das empresas. De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 2004) o processo de
inovação é alimentado pela necessidade de se diferenciar os produtos perante os
concorrentes. Essa diferenciação dos produtos contribui para o aumento nas vendas
e por conseqüência o aumento no market-share dos produtos. O processo de
inovação também é influenciado pela demanda, uma vez que, se as empresas
perceberem que não há demanda para novos produtos, o processo de inovação
pode ser inibido.

Um último importante impacto da inovação é relativo à redução do consumo de
matéria prima. De acordo com Nakagawa (1993) o modelo ideal de produção é que
cada unidade produzida utilize a quantidade exata de matéria prima. Através da
inovação em processos, é possível redesenhar o processo produtivo de forma a
preparar os insumos e ferramentais necessários e otimizá-los para se aproximar do
desenho ideal em termos de gastos de matéria prima. Este redesenho contribui,
ainda, para um maior controle do processo de produção como um todo.

2.8. Avaliação da Inovação

Uma vez conceituada a inovação, seus componentes, suas especificidades,
facilitadores e indicadores, é importante definir as maneiras de se avaliar o grau de
inovação na empresas.

Está disponível na literatura uma série de metodologias que se propõem a avaliar o
grau de maturidade em inovação nas organizações. Cada metodologia foca um
aspecto ou um conjunto de aspectos da gestão de inovação.

O Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação – INEI (2009) propõe um
modelo de avaliação da inovação nas empresas baseado na aplicação de um
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software, o QDI (Questionário Diagnóstico de Inovação), que avalia se os fatores
críticos para o processo de inovação estão sendo tratados pela empresa.

Autores como Griliches (1990) defendem a tese que o grau de inovação de uma
empresa está diretamente relacionado ao número de patentes por ela publicadas. A
relação entre estes fatores se dá pelo fato de que um crescimento no número de
patentes reflete uma expansão direta da função de produção. Uma vez que a
inovação tecnológica é percebida pela introdução no mercado do novo produto ou
processo, as patentes indicam que a área responsável pela inovação, ou toda a
empresa, está cumprindo seu papel em disponibilizar produtos ou processos
inovadores a seus clientes.

Bachmann e Destefani (2008), por sua vez, discordam da proposição de avaliação
do grau de inovação utilizando-se a métrica de número de patentes, principalmente
na realidade de micro e pequenas empresas. Desta forma, propõem uma forma
diferente de avaliar o grau de inovação, voltada para as PMEs. A metodologia é
baseada nas 12 dimensões da inovação inicialmente propostas por Sawhney (2006).
Avaliando estas 12 dimensões aplicadas a pequenas e médias empresas, os
autores se propõem a verificar se a empresa se encontra em uma das três
classificações, a saber: Pouco ou nada inovadoras, inovadoras ocasionais ou
inovadoras sistêmicas. As dimensões avaliadas no modelo proposto pelos autores
são: oferta, plataforma, marca, clientes, soluções, relacionamento, agregação de
valor, processos, organização, cadeia de fornecimento, presença e rede.

Já o Modelo das 7 Dimensões da Inovação (MACKINNONS, 2007)

propõe 4

estágios de maturidade em gestão da inovação sendo eles: ad-hoc, em que a
inovação não é gerenciada sistematicamente e os resultados não são previsíveis;
inovação localizada, em que a inovação é gerenciada de forma eficiente em áreas
particulares como, por exemplo, inovação em produtos; inovação generalizada, em
que as organizações introduzem processos organizacionais e estruturas para
gerenciar a inovação consistentemente e eficientemente através de todo processo
de negócio, produtos e funcionalidades; e por fim gestão da inovação contínua,
estágio no qual as organizações aprendem a continuamente avaliar e aprimorar a
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performance em inovação e os processos organizacionais para gerenciar e
monitorar a inovação.

Por sua vez, Todhunter (2007) analisa o processo de maturidade em gestão da
inovação em 4 estágios: Inovação acidental, em que a inovação é compreendida
pela organização de forma muito pobre; Inovação situacional, em que a organização
tem alguma exposição a idéias sobre inovação e começou a aplicá-las em certas
situações; Inovação repetitiva, em que a organização testou e desenvolveu
convicção em técnicas de inovação bem aplicadas a seu contexto; Inovação de Alta
Performance, em que a organização confirma o estabelecimento da inovação como
uma de suas competências essenciais.

Outro importante modelo é o “six distinct stages [organizations will travel through] on
the road to innovation maturity” (SHAPIRO, 2001), que propõe seis estágios de
desenvolvimento (Funcionalmente vinculada, Sensível a processos, Orientado a
processos, Dominada por processos, Baseada em capacidade, Baseada em
aliança), porém mais voltados para a estrutura organizacional do que para sua
capacidade e experiência em inovação.

O modelo de Silva, Hartmann e Reis (2006) propõe uma metodologia de avaliação
do grau de maturidade em inovação tecnológica, testada em empresas da cidade de
Ponta Grossa, no Paraná. Analisar o grau de maturidade significa identificar o
quanto a empresa está organizada em gestão de inovação, envolvendo todos os
indicadores propostos. A metodologia usa como base a divisão dos indicadores de
inovação tecnológica em cinco diferentes grupos de indicadores, sendo eles:
indicadores de entrada, indicadores de saída, formas de inovação, fontes de
inovação e impactos da inovação. Os autores utilizados para definição dos
indicadores da metodologia podem ser vistos da TAB. 1. Estes autores foram
utilizados para sustentar as questões aplicadas às empresas de TI do estado de
Minas Gerais.
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TABELA 1 - Referências para os indicadores da metodologia
Indicador
Referencias
ANPEI (2001)
IBGE (2005)
OECD (2004)
Indicadores de Entrada
SBRAGIA (2001)
STEFANOVITZ e NAGANO (2005)
BLECHER (2005)
ANPEI (2001)
IBGE (2005)
OECD (2004)
Indicadores de Saída
REIS (2004)
DRUCKER (1987)
PORTER (1989)
BLECHER (2005)
ANPEI (2001)
IBGE (2005)
Formas de Inovação
OECD (2004)
REIS (2004)
BLECHER (2005)
ANPEI (2001)
IBGE (2005)
OECD (2004)
Fontes de Inovação
REIS (2004)
SILVA; HARTMAN; REIS (2006)
STEFANOVITZ; NAGANO (2005)
BLECHER (2005)
ANPEI (2001)
IBGE (2005)
OECD (2004)
Impacto da Inovação
REIS (2004)
PINCHOT E PELLMAN (2004)
BLECHER (2005)
Fonte: adaptado de Silva, Hartmann e Reis (2006)

Segundo os autores, uma organização é considerada inovadora quando apresenta
indícios da presença de cada um destes indicadores em seus processos de
desenvolvimento. E a medição do nível da presença destes indicadores pode indicar
o grau de maturidade em inovação de cada uma das empresas, possibilitando, além
de uma auto-análise, um processo de benchmarking com seus pares. A partir da
análise destes cinco indicadores, é possível determinar se a empresa se encontra
em um dos três estágios de inovação tecnológica, sendo: Nível IN (inovadora), Nível
MIN (medianamente inovadora) e Nível PIN (pouco inovadora).

O modelo de autoria de Silva, Hartmann e Reis (2006) foi aplicado em uma pesquisa
em empresas do Paraná, servindo como base para continuidade do trabalho através
do benchmarking de várias empresas. A conclusão dos autores mostra que a
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metodologia tem embasamento suficiente para ser utilizada para medir o grau de
maturidade em gestão da inovação em empresas de qualquer segmento.
A presente pesquisa mostrou que a metodologia informatizada aqui
desenvolvida e testada é um instrumento capaz de avaliar o nível de inovação
tecnológica estabelecido nas diversas organizações e ainda pode apresentar
quais são as atitudes, atividades e ações que os gestores devem promover
para incentivar e fomentar a inovação tecnológica nas empresas na busca de
vantagens competitivas sustentáveis e de maiores faturamentos.
Silva, Hartmann e Reis (2006)

Este modelo será, então, usado nesta pesquisa por possuir um referencial teórico
bastante fundamentado com os trabalhos dos principais estudiosos da gestão da
inovação. Além disto, a metodologia desenvolvida pelos autores permite responder
boa parte dos objetivos secundários deste trabalho, contribuindo para atingir seu
objetivo principal.
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA
3.1. Classificação da Pesquisa
A primeira etapa desta pesquisa foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica.
Segundo Cervo e Bervian (2002) o objetivo da pesquisa bibliográfica é a aplicação
de conhecimentos adquiridos utilizando-se para isto de referências teóricas. Lima
(1997) complementa esta definição descrevendo a pesquisa bibliográfica como a
tarefa de consultar fontes de informação escritas com o objetivo de obter dados
gerais ou específicos em relação ao tema pesquisado. O autor define, ainda, como
fontes formais da pesquisa bibliográfica os livros, enciclopédias, dicionários,
periódicos, monografias, dissertações, teses, artigos, entre outros, sendo em meio
eletrônico ou impresso. O objetivo da pesquisa bibliográfica deste trabalho é
responder a um dos seus objetivos secundários, a saber: identificar, na literatura, as
principais dimensões da Gestão da Inovação; além de contribuir com o suporte
teórico necessário para a pesquisa de campo.

A segunda etapa desta pesquisa tem como objetivo responder aos demais objetivos
secundários do trabalho e, por conseqüência, junto ao objetivo específico anterior,
atingir o objetivo principal ao mostrar como as empresas de TI do Estado de Minas
Gerais estão tratando o tema inovação.

Com relação aos fins, esta pesquisa pode ser considerada uma pesquisa descritiva
pois, de acordo com Vergara (2000), o objetivo deste tipo de pesquisa é descobrir as
características principais da população pesquisada.

Com relação à estratégia de pesquisa, a mesma pode ser definida como um
levantamento ou survey. Babbie (1999) define o survey como um tipo de pesquisa
em que é feito um recorte quantitativo no que se está pesquisando. Os principais
instrumentos utilizados neste tipo de pesquisa são os questionários e entrevistas.
Com relação à população estudada o survey se diferencia do censo, pelo primeiro
abranger uma amostra da população, enquanto o segundo abrange toda a
população pesquisada. Neste trabalho o survey será realizado através de um
questionário estruturado.
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3.2. Universo e População

O objetivo primordial deste trabalho é pesquisar o nível de maturidade em gestão da
inovação das empresas de TI de Minas Gerais. Assim, o universo pesquisado é
composto por todas as empresas de tecnologia da informação que tem sua sede no
Estado de Minas Gerais. Efetuar um censo em todo este universo se mostra inviável,
em primeiro lugar pelo grande numero de empresas e, em segundo lugar, pela
inacessibilidade de várias delas. Por este motivo, foi necessário estabelecer um
critério para efetuar esta pesquisa em uma população deste universo. O critério
adotado para determinar esta população foi a utilização das empresas afiliadas à
Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações - SUCESU-MG,
entidade que possui grande representatividade junto às empresas de tecnologia no
Estado. Somado à lista da SUCESU-MG, foram adicionadas empresas do
segmento, de diversos portes, com a qual o autor possui afinidade de contato, de
forma a enriquecer o trabalho com o maior numero possível de participantes.

Os sujeitos da pesquisa foram os gestores desta empresas (Gerentes de TI,
Diretores de TI ou CIOs), uma vez que entende-se que estes detém a informação
necessária para ajudar a definir o nível de maturidade de inovação da empresa. O
questionário foi enviado a 158 empresas mineiras de tecnologia. Através da Internet
os respondentes preencheram as 30 questões da pesquisa para identificar o grau de
maturidade em gestão da inovação de cada empresa. Dos 158 questionários
enviados, 53 foram respondidos em sua plenitude e puderam ser utilizados nesta
pesquisa.

3.3. Instrumento de Pesquisa

O instrumento da pesquisa é o questionário desenvolvido por Silva, Hartmann e Reis
(2006), baseado em cinco indicadores: indicadores de entrada, indicadores de saída,
formas de inovação, fontes de inovação e impacto da inovação.
O questionário é composto por trinta questões, divididas de forma não proporcional
entre os cinco indicadores (TAB. 2).
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TABELA 2 – Questionário de pesquisa em inovação
Pesquisa de Inovação nas empresas de TI de Minas Gerais
Escolha somente uma opção, dentre as seis apresentadas, aquela que melhor reflete e realidade da empresa.
#
Questão

1
2
3

4
5
6

7
8

9

INDICADORES DE ENTRADA
Qual a porcentagem de recursos humanos da empresa são dedicados exclusivamente a P&D?
Qual a porcentagem do faturamento da empresa é investido em P&D?
Qual a porcentagem da área física (prédios, instalações, etc.) da empresa que são destinados exclusivamente à atividades de
P&D
INDICADORES DE SAÍDA
Qual a porcentagem de faturamento da empresa advém de produtos lançados nos últimos anos?
Qual a porcentagem do faturamento advém de tecnologias de produtos e/ou processos criados pela empresa e vendidos para
terceiros (royalties) nos últimos cinco anos.
Em relação ao numero de novos processos introduzidos ou modificados nos últimos cinco anos:
- se a empresa não teve nenhum, marque a coluna 1;
- se a empresa teve de 1 a 10, marque a coluna 2;
- se a empresa teve de 11 a 20, marque a coluna 3;
- se a empresa teve de 21 a 30, marque a coluna 4;
- se a empresa teve de 31 a 40, marque a coluna 5;
- se a empresa teve mais de 40, marque a coluna 6;
Qual a economia de custos decorrente de melhoria de nos processos produtivos da empresa nos últimos 5 anos
Em relação aos projetos concluídos que geraram inovação nos últimos cinco anos:
- se a empresa não teve nenhum, marque a coluna 1;
- se a empresa teve de 1 a 10, marque a coluna 2;
- se a empresa teve de 11 a 20, marque a coluna 3;
- se a empresa teve de 21 a 30, marque a coluna 4;
- se a empresa teve de 31 a 40, marque a coluna 5;
- se a empresa teve mais de 40, marque a coluna 6;
Em relação a patentes registradas:
- se a empresa não possui, marque a coluna 1;
- se a empresa possui de 1 a 3, marque a coluna 2;
- se a empresa possui de 4 a 8, marque a coluna 3;
- se a empresa possui de 9 a 15, marque a coluna 4;

0%

2% a
24%

25% a 50% a 75% a 100%
49%
74%
99%
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- se a empresa possui de 16 a 30, marque a coluna 5;
- se a empresa possui mais de 30, marque a coluna 6;
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMAS DE INOVAÇÃO
Das principais inovações em produtos e/ou processos nos últimos 5 anos que percentagem originou-se de tecnologia
radicalmente nova ?
Das principais inovações em produtos e/ou processos nos últimos 5 anos, que percentagem originou-se de
aperfeiçoamentos ou adaptações de produtos já existentes ?
FONTES DE INOVAÇÃO
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem as atividades de P & D ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem cooperação com outras empresas (alianças) ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem cooperação com universidades e/ou institutos de
pesquisa ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem os fornecedores de máquinas, equipamentos,
materiais, componentes ou softwares ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem os Clientes ou consumidores ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem os Concorrentes (benchmarking) ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem serviços de consultoria ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem outra empresa do grupo ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem aquisição de licenças, patentes e know how ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem feiras, exposições, conferências, encontros e publicações
?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem Redes de informação informatizadas ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem treinamentos para os funcionários ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem mudança significativa de software ?
Nos últimos 5 anos, que percentagem das inovações teve como origem novos usos para o produto já existente ?
IMPACTO DA INOVAÇÃO
As inovações de produtos e/ou processos nos últimos 5 anos impactaram a empresa melhorando a qualidade dos produtos em:
As inovações de produtos e/ou processos nos últimos 5 anos impactaram a empresa aumentando o número de produtos
ofertados ao mercado em:
As inovações de produtos e/ou processos nos últimos 5 anos impactaram a empresa aumentando a participação da mesma no
mercado (market-share) em:
As inovações de produtos e/ou processos nos últimos 5 anos impactaram a empresa aumentando a capacidade produtiva em:
As inovações de produtos e/ou processos nos últimos 5 anos impactaram a empresa reduzindo o consumo de matéria-prima em:
Fonte: Silva, Hartmann e Reis (2006)
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3.4. Forma de Aplicação

O questionário em questão foi aplicado através de um sistema, disponível na
Internet e desenvolvido pelo próprio autor deste trabalho. A chamada para responder
ao questionário foi enviada por e-mail ao staff de TI da empresa (Diretores,
superintendentes ou gerentes de TI, nesta ordem, de acordo com a acessibilidade).
Para as empresas afiliadas à SUCESU-MG a chamada para a pesquisa foi, ainda,
divulgada na newsletter da Associação, que atinge diretamente o público alvo desta
pesquisa. Desta forma foi mantida a acessibilidade, segurança e unicidade dos
dados. Para responder ao questionário, cada respondente acessou o sistema
temporariamente

disponível

no

endereço

http://inovacao.paulonascimento.net/pesquisa.php para ter acesso às perguntas. Ao
final da resposta, o sistema armazenou no banco de dados a resposta do
questionário, bem como o log de acesso, informando quando a pesquisa foi
respondida.

Para fortalecer a eficiência do questionário foi aplicado um pré-teste. Este pré-teste
foi importante para promover possíveis ajustes finos que surgiram durante a
aplicação do questionário. Assim, evitou-se a contaminação ou perda de toda a
população analisada caso os erros do questionário fossem encontrados após toda a
população ter respondido à pesquisa.

3.5. Forma de Análise dos Dados

Os resultado da pesquisa realizada foram computados automaticamente, utilizandose do próprio sistema desenvolvido. Cada resposta dos entrevistados foi ponderada
de acordo com o seguinte critério:
- Caso o respondente tenha escolhido como resposta para uma questão a
alternativa da “Coluna 1” somou-se 2 (dois) pontos ao total de pontos da empresa;
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- Caso o respondente tenha escolhido como resposta para uma questão a
alternativa da “Coluna 2” somou-se 4 (quatro) pontos ao total de pontos da empresa;
- Caso o respondente tenha escolhido como resposta para uma questão a
alternativa da “Coluna 3” somou-se 6 (seis) pontos ao total de pontos da empresa;
- Caso o respondente tenha escolhido como resposta para uma questão a
alternativa da “Coluna 4” somou-se 8 (oito) pontos ao total de pontos da empresa;
- Caso o respondente tenha escolhido como resposta para uma questão a
alternativa da “Coluna 5” somou-se 9 (nove) pontos ao total de pontos da empresa;
- Caso o respondente tenha escolhido como resposta para uma questão a
alternativa da “Coluna 6” somou-se 10 (dez) pontos ao total de pontos da empresa;

A distribuição assimétrica de pontos que ocorre nas últimas duas colunas tem como
objetivo dar maior valor a estas respostas. Os autores da metodologia consideraram,
ainda, que as questões relativas aos indicadores “indicadores de saída” e “impactos
da inovação” possuem uma relevância maior para indicar qual o grau de maturidade
em inovação a empresa possui. Desta forma, para estes indicadores, foi atribuído
um peso diferencial para cada resposta, conforme detalhe a seguir:

- Para as questões pertencentes aos indicadores “indicadores de saída”, foi atribuído
peso 4 para as respostas dadas;
- Para as questões pertencentes aos indicadores “impactos da inovação”, foi
atribuído peso 3 para as respostas dadas;
- Para as questões pertencentes aos demais indicadores, foi atribuído peso 1 para
as respostas dadas;
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Desta forma, a TAB. 3 resume as pontuações possíveis para cada uma das
perguntas e respostas do questionário de pesquisa.
TABELA 3 – Pontuações possíveis no questionário
Pesquisa de Inovação nas empresas de TI de Minas Gerais
Escolha somente uma opção, dentre as seis apresentadas, aquela que melhor
reflete e realidade da empresa.
Questão
0%
2% a 24% 25% a 49% 50% a 74% 75% a 99% 100%
1
2
3

2 pontos
2 pontos
2 pontos

4
5
6
7
8
9

8 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos

10
11

2 pontos
2 pontos

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos

26
27
28
29
30

6 pontos
6 pontos
6 pontos
6 pontos
6 pontos

INDICADORES DE ENTRADA
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
INDICADORES DE SAÍDA
16 pontos 24 pontos 32 pontos
16 pontos 24 pontos 32 pontos
16 pontos 24 pontos 32 pontos
16 pontos 24 pontos 32 pontos
16 pontos 24 pontos 32 pontos
16 pontos 24 pontos 32 pontos
FORMAS DE INOVAÇÃO
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
FONTES DE INOVAÇÃO
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
4 pontos
6 pontos
8 pontos
IMPACTO DA INOVAÇÃO
12 pontos 18 pontos 24 pontos
12 pontos 18 pontos 24 pontos
12 pontos 18 pontos 24 pontos
12 pontos 18 pontos 24 pontos
12 pontos 18 pontos 24 pontos
Fonte: Silva, Hartmann e Reis (2006)

9 pontos
9 pontos
9 pontos

10 pontos
10 pontos
10 pontos

36 pontos
36 pontos
36 pontos
36 pontos
36 pontos
36 pontos

40 pontos
40 pontos
40 pontos
40 pontos
40 pontos
40 pontos

9 pontos
9 pontos

10 pontos
10 pontos

9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos

10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos

27 pontos
27 pontos
27 pontos
27 pontos
27 pontos

30 pontos
30 pontos
30 pontos
30 pontos
30 pontos

Uma vez determinado o número de pontos alcançados por cada uma das empresas
pesquisadas, tornou-se necessário determinar em qual nível de maturidade em
gestão da inovação a empresa se encontra. Para tal, os autores da metodologia

51

definiram primeiramente qual seria o perfil de resposta para que uma empresa fosse
considerada altamente inovadora. Utilizando-se de benchmarking com outras
pesquisas semelhantes sobre maturidade em gestão da inovação, foi determinado
que a empresa altamente inovadora acumularia no máximo um total de 492 pontos.
O detalhamento para se chegar a estes 492 pontos pode ser vista na TAB. 4.

TABELA 4 – Pontuação máxima para uma empresa altamente inovadora
Pesquisa de Inovação nas empresas de TI de Minas Gerais
Escolha somente uma opção, dentre as seis apresentadas, aquela que melhor reflete e realidade da
empresa.
Questão
0%
2% a 24%
25% a 49% 50% a 74% 75% a 99%
100%
INDICADORES DE ENTRADA
4 pontos
4 pontos
4 pontos
INDICADORES DE SAÍDA
32 pontos
32 pontos
32 pontos
32 pontos
32 pontos
32 pontos
FORMAS DE INOVAÇÃO
6 pontos
6 pontos
FONTES DE INOVAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
9 pontos
IMPACTO DA INOVAÇÃO

26
27
28
29
30
TOTAL

0 pontos

12 pontos

12 pontos
192 pontos 126 pontos
Fonte: Silva, Hartmann e Reis (2006)

30 pontos
30 pontos
30 pontos
30 pontos
30 pontos
150 pontos

TOTAL
492 PONTOS
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Assim, com base na pontuação máxima de uma empresa altamente inovadora, foi
definida uma escala para a classificação dos 3 níveis de inovação utilizados pela
metodologia, a saber: IN (empresa inovadora), MIN (empresa medianamente
inovadora), PIN (empresa pouco inovadora). A definição das faixa de classificação é
feita através da porcentagem em relação à pontuação máxima, considerando uma
margem de segurança de 5%. A TAB. 5 apresenta a pontuação necessária para
cada nível:
TABELA 5 – Pontuação necessária para cada nível de maturidade em inovação

Classificação

% em relação aos Numero de pontos (retirados
492 pontos
5% de margem de segurança)
Empresa Inovadora (IN)
Acima de 80%
Acima de 373 pontos
Entre 187 e 373 pontos
Empresa
Medianamente Entre 40% e 79%
Inovadora (MIN)
Empresa Pouco Inovadora (PIN) Entre 0% e 39%
Entre 0 e 186 pontos
Fonte: Silva, Hartmann e Reis (2006)

Através deste calculo tem-se, então, a classificação de cada uma das empresas com
relação ao nível de maturidade em gestão da inovação. Cada uma das
classificações podem ser assim definidas:
Nível IN (Inovadora) = A empresa possui um elevado nível de inovação tecnológica,
não necessitando muitos ajustes em seus processos de gestão para buscar um
elevado nível de faturamento através de suas inovações, ou seja, enquadram-se
neste nível as empresas que já obtém a maior parte de seu faturamento advindo de
produtos, processos e/ou serviços inovadores e investem uma parte considerável do
seu faturamento em inovação tecnológica.
Nível MIN (Medianamente inovadora) = A empresa possui um nível médio de
inovação tecnológica, necessitando alguns ou vários ajustes em seus processos de
gestão para buscar obter um maior faturamento através de inovações tecnológicas,
ou seja, enquadram-se neste nível as empresas que obtém uma parte não muito
expressiva do seu faturamento oriunda de produtos, processos e/ou serviços
inovadores, e, investem uma pequena parte deste faturamento em inovação
tecnológica.
Nível PIN (Pouco inovadora) = A empresa possui um nível baixo de inovação
tecnológica, necessitando muitos ajustes em seus processos de gestão para buscar a
obtenção de um faturamento oriundo de produtos, processos e/ou serviços
inovadores, ou seja, enquadram-se neste nível as empresas que não possuem
nenhuma parte ou uma parte muito pouco representativa do seu faturamento oriundo
de produtos, processos e/ou serviços inovadores, alem de não investirem nada ou
quase nada em inovação tecnológica.
Silva, Hartmann e Reis (2006)
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada com as
empresas de TI do Estado de Minas Gerais.

Este capítulo é divido em duas partes. Na primeira são apresentados os números da
pesquisa, analisando isoladamente cada uma das questões. Esta análise possibilita
ter uma visão individual de cada uma das bases teóricas que foram utilizadas na
metodologia, permitindo assim que o resultado da pesquisa possa ser analisado
separadamente, caso necessário. Na segunda parte as empresas pesquisadas são
classificadas segundo os critérios apresentados no capítulo de Abordagem
Metodológica, contemplando assim o objetivo primordial deste trabalho, que é
identificar qual o grau de maturidade em gestão da inovação das empresas de TI do
Estado de Minas Gerais.

4.1. Análise isolada dos resultados

Esta seção irá apresentar o resultado de cada uma das 30 questões que compõe o
questionário de avaliação do grau de maturidade em gestão da inovação.

4.1.1. Indicadores de Entrada

Questão 1:

A primeira questão relativa a indicadores de entrada questiona qual a porcentagem
de recursos humanos dedicados exclusivamente à P&D. Este indicador permite
definir se há, pela empresa, um foco na área de pesquisa em inovação, contando
com investimentos em recursos humanos que tenham única e exclusivamente a
tarefa de fomentar o processo de inovação da organização. (TAB. 6)
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TABELA 6 – Recursos Humanos

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas demonstram que a maioria das empresas não possui nenhum recurso
humano dedicado totalmente a atividades de P&D. Do total de empresas
pesquisadas, mais do que a metade possui somente até 24% de recursos dedicados
em tempo integral à inovação. Estes números são muito importantes para
determinar o perfil de inovação das empresas pesquisadas. Segundo Andreassi
(2002) o número de recursos humanos alocados para a atividade de inovação é um
dos fatores mais determinantes para que uma empresa seja considerada inovadora.
Por fim, é importante, neste caso, ressaltar que a metodologia adotada não leva em
conta o porte das empresas. Assim, se uma empresa possui quatro funcionários,
sendo que um deles é dedicado a pesquisa, corresponde a 25% do total. Da mesma
forma uma empresa de 1.000 funcionários deveria ter 250 dedicados exclusivamente
à P&D, para alcançar a mesma marca.
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Questão 2:

A segunda questão referente a Indicadores de Entrada diz respeito ao percentual do
faturamento da empresa que é investido em P&D. A importância deste indicador se
traduz na necessidade inerente de recursos financeiros para que a inovação nas
empresas possa ser desenvolvida. Quanto maior o investimento dos resultados
líquidos da empresa no processo de pesquisa, maior pode ser considerada a
importância que a organização atribui ao desenvolvimento interno do processo de
inovação. Além disso, os estudos de Morbey (1989) comprovam que há uma relação
diretamente proporcional entre o investimento feito na área de P&D e o aumento do
lucro das empresas. (TAB. 7)

TABELA 7 – Investimentos em P&D

Fonte: Dados da pesquisa

Apesar do número alto de empresas que não investem nada do faturamento
diretamente em P&D, a maioria das respostas se concentra entre 2% a 24% do
faturamento investido, apesar da amplitude desta faixa ser grande, englobando boa
parte das empresas. A surpresa fica por conta de aproximadamente 30% de
empresas que investem mais de ¼ do faturamento em atividades ligadas a
inovação, um numero considerado alto até mesmo para as empresas mais
inovadoras.
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Questão 3:

A última questão que analisa os Indicadores de Entrada, questiona sobre a
quantidade de área física das empresas destinada à atividades de P&D. Igualmente
às questões anteriores, que focam em recursos humanos e financeiros, o indicador
de área física está diretamente ligado à importância dada à área de inovação pelas
empresas pesquisadas. (TAB. 8)

TABELA 8 – Área Física

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para esta questão de certa forma refletem as respostas para as duas
questões anteriores. Da mesma forma que quase 70% das empresas pesquisadas
possui até 25% do seu quadro de funcionários alocados em atividades de P&D, o
mesmo numero é visto ao analisar a área da empresa alocada exclusivamente a
este tipo de atividade.
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4.1.2. Indicadores de Saída:

Questão 4:

Os indicadores de saída analisam quantitativamente os resultados do processo de
inovação. A primeira questão analisa o quanto do faturamento da empresa é
resultado de produtos lançados nos últimos cinco anos. Através deste indicador é
possível estimar se a empresa está colhendo resultados de investimentos recentes
em inovação, o que justifica o constante investimento nesta área. (TAB. 9)
TABELA 9 – Produtos Lançados

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questão 4 demonstram um certo equilíbrio com relação ao
faturamento que é obtido através de produtos novos. A maioria, cerca de 70% das
empresas pesquisadas, possui até metade de seu faturamento oriundo de
resultados de inovações. Em destaque se encontra pouco mais de 20% das
empresas pesquisadas, que não possui nenhum faturamento obtido de produtos
lançados nos últimos anos. Este pode ser um ponto de atenção para estas
empresas, uma vez que a renovação constante dos produtos oferecidos pode
significar, para muitos segmentos e empresas, sua sobre Vicência a médio/longo
prazo. (TIDD ET AL, 1997; PORTER, 1989)
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Questão 5:

A segunda questão relativa a indicadores de saída analisa o quanto do faturamento
das empresas advém de royalties obtidos com a venda de tecnologia desenvolvida
por elas e oferecidas a terceiros. Assim como a questão anterior, esta também
indica os resultados financeiros do processo de inovação, porém através do
oferecimento direto das tecnologias desenvolvidas. (TAB. 10)

TABELA 10 – Faturamento por venda de royalties

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questão 5 demonstram que, apesar de boa parte do
faturamento das empresas nos últimos anos vir de produtos resultantes de inovação,
como visto na questão 4, este faturamento não se deve à cessão da tecnologia
criada. Isto indica que, provavelmente, as empresas de TI de Minas Gerais preferem
oferecer o resultado de seus produtos criados em detrimento à venda do know-how
ou tecnologia desenvolvida para a criação destes produtos. Este tipo de riqueza
gerada pela oferta dos processos de inovação também é importante, conforme
destacado por Neely e Hii (1998).
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Questão 6:

Na terceira questão sobre os indicadores de saída é perguntada qual quantidade de
processos introduzidos ou modificados pela empresa nos últimos cinco anos.
Conforme mostrado anteriormente neste trabalho, a inovação em processos é um
importante componente da gestão da inovação. A quantidade de processos
introduzidos ou modificados na organização está diretamente relacionada com os
resultados esperados do processo de inovação. (TAB. 11)

TABELA 11 – Novos processos introduzidos

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questões 6 refletem um cenário bem equilibrado com relação ao
número de novos processos introduzidos ou modificados. Para a quase totalidade
das empresas pesquisadas, foram introduzidos ou modificados até 30 processos nos
últimos 5 anos. O resultado mais surpreendente, durante a análise desta questão, foi
a constatação de quase 10% da amostra analisada ter introduzido ou modificado
100% de seus processos de forma inovadora nos últimos cinco anos. Este resultado
é interessante ao levar em conta a importância da renovação periódica de
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processos, conforme salientado por Cohan (1998) que afirma que as empresas
líderes em tecnologia constantemente revisitam seus processos com a finalidade de
evitar sua obsolescência.

Questão 7:

Um dos resultados esperados pelo processo de inovação, além do aumento do
faturamento, é a redução dos custos, ambos contribuindo para melhorar o resultado
financeiro da organização. É justamente o que mede o indicador desta questão,
analisando qual a economia de custos foi decorrente de processos de inovação.
(TAB. 12)
TABELA 12 – Economia de custos

Fonte: Dados da pesquisa

Os benefícios decorrentes do processo de inovação podem ser vistos através da
resposta da questão 7. Com exceção de 18% das empresas, todas as demais
obtiveram uma economia de até 75% através da implantação de inovações em
processos existentes. Este resultado corrobora as afirmações de Davenport (1994)
que afirma que a adoção de práticas inovadoras, principalmente em processos,
possibilita que tarefas onerosas sejam reduzidas ou eliminadas, contribuindo com a
redução dos custos do processo como um todo.
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Questão 8:

A penúltima questão sobre os Indicadores de Saída indaga a quantidade de projetos
finalizados na empresa e que resultaram em inovação. Esta questão permite
amarrar o volume de projetos concluídos à geração de processos ou produtos
inovadores na empresa. Em um mundo ideal, cada projeto concluído internamente
deveria resultar em uma melhoria nos processos da organização. (TAB. 13)

TABELA 13 – Projetos que geraram inovação

Fonte: Dados da pesquisa

Diferente do cenário ideal, nenhuma empresa possui 100% dos seus projetos
convertidos em inovação. Ao contrario disto, para a maioria das empresas
pesquisadas, somente até 25% dos projetos concluídos geraram algum tipo de
inovação para a organização. Somente uma das empresas apresentou resultado
mais perto do ideal, considerando que mais de 75% dos seus projetos concluídos se
converteram em algum tipo de inovação.
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Questão 9:

A última questão de Indicadores de Saída é relativa ao registro de patentes. Apesar
de ser uma questão não comumente tratada na realidade brasileira e mais ainda na
área de TI, o registro de patentes é um importante indicador de inovação. Este
indicador mostra que a organização entende que a inovação gerada pode trazer um
diferencial competitivo para a empresa e deve ser protegido através de leis de
patentes, evitando assim a apropriação pelos concorrentes. (TAB. 14)

TABELA 14 – Patentes registradas

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questão 9 mostram que a maior parte das empresas
pesquisadas possui de 1 a 3 patentes registradas. Nenhuma empresa possui mais
que 30 patentes registradas ao longo de sua vida. Além disso, o segundo maior
percentual de respostas aponta para nenhuma patente registrada. Uma vez que, em
Minas Gerais, não há grande concentração de empresas de desenvolvimento de
hardware, e sim de software e serviços, a resposta para o número de patentes
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registradas pode estar diretamente ligado ao tipo de atividade da empresa
pesquisada. Apesar disso, também no setor de serviços e software, é importante
utilizar o mecanismo de registro de patentes como forma de proteção à inovação.
(GRILICHES, 1990).

4.1.3. Formas de Inovação

Conforme apresentado no Referencial Teórico (ANPEI, 2001; REIS, 2004;
BLECHER, 2005) deste trabalho, os indicadores de formas de Inovação pretendem
medir como ocorre o processo de inovação dentro da organização. A primeira
questão relativa a este indicador busca identificar se o processo de inovação dentro
da empresa se dá através da inovação radical. Através desta forma de inovação os
processos / produtos são radicalmente introduzidos na organização, descartando
assim os processos / produtos anteriores. (TAB. 15)

Complementando a questão anterior, a segunda pergunta sobre o indicador permite
identificar se o processo de inovação da empresa se dá através da Inovação
Incremental.

Neste

modelo,

os

processos

/

produtos

são

introduzidos

gradativamente através da modificação ou aperfeiçoamento nos métodos existentes.
(TAB. 16)
TABELA 15 – Inovações radicais

Fonte: Dados da pesquisa
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TABELA 16 – Inovações incrementais

Fonte: Dados da pesquisa

Com relação às formas de inovação, as empresas pesquisadas possuem
comportamentos distintos. Para maior parte das empresas pesquisadas as
inovações em produtos e/ou processos nos últimos cinco anos não se originou
através da inovação radical. Para estas empresas, mais de 30% das inovações não
envolveram a adoção de uma tecnologia inteiramente nova. Por sua vez, a inovação
incremental está presente em boa parte das empresas respondentes. Para 10%
destas empresas, inclusive, toda a inovação que ocorreu nos últimos 5 anos foi
proveniente de alterações gradativas ou adaptações nos produtos e/ou processos
existentes.

4.1.4. Fontes de Inovação

As questões de número 12 a 25 são relativas aos stakeholders do processo de
inovação. O objetivo destas questões é identificar onde estão as pessoas, empresas
ou entidades que dão suporte a todo processo de inovação na empresa. O ideal,
conforme descrito anteriormente, é que as fontes de inovação estejam distribuídas
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entre todos os stakeholders de forma harmoniosa, permitindo assim que o processo
de inovação permeie todos que estejam em volta do ambiente da organização.

Questão 12:

A questão de numero 12 indica se o processo de inovação está presente
internamente na empresa, ou seja, no departamento de P&D. (TAB. 17)

TABELA 17 – Inovações originadas em P&D

Fonte: Dados da pesquisa

Pelas respostas obtidas na questão 12, pode-se inferir a importância da área de
P&D para a inovação. Para todas empresas, pelo menos uma inovação teve como
origem a área de pesquisa. Para a grande maioria, pelo menos metade das
inovações foi originada nesta área.
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Questão 13:

Outra importante entidade que suporta o processo de inovação são outras
empresas. Estas empresas podem ser do mesmo ramo de atividade ou de ramos
completamente diferentes, desde que formem uma aliança capaz de estimular o
processo de inovação de ambas. Esta questão analisa justamente a quantidade de
inovações que foram advindas de processos de alianças entre empresas. (TAB. 18)

TABELA 18 – Inovações originadas em alianças

Fonte: Dados da pesquisa

A questão 13 mostra que há pouca cooperação entre as empresas de tecnologia de
Minas Gerais. Metade das empresas pesquisadas concentra ¼ de suas inovações
em parcerias com outras empresas. 30% das empresas pesquisas sequer realizam
qualquer tipo de atividade ligada à inovação com o auxílio de empresas parceiras.
Uma das possíveis causas para que este tipo de aliança não seja feita pode ser o
medo de que as inovações advindas de tal cooperação sejam utilizadas de forma
não desejada por alguma das empresas participantes da rede. A falta de cooperação
entre empresas deve ser revista uma vez que as alianças com clientes,
fornecedores ou concorrentes normalmente auxilia no aumento de competitividade
de todos os participantes (WOOD,2004).
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Questão 14:

Um dos objetivos do setor educacional, em especial das universidades, é o incentivo
à pesquisa e desenvolvimento. Esta questão trata justamente da quantidade de
processos de inovação que se originaram através de cooperação entre as empresas
e universidades ou institutos de pesquisa. (TAB. 19)

TABELA 19 – Inovações originadas em cooperações com universidades

Fonte: Dados da pesquisa

A questão 14, assim como a questão 13, mostra um cenário que é pouco explorado.
Percebe-se, pelas respostas enviadas, que poucas empresas utilizam as
universidades e institutos de pesquisa como instrumentos de fomento à inovação.
Enquanto em outros países existe a cultura de integração das universidades com as
empresas, no cenário estudado as instituições de ensino são vistas apenas como
formadoras de mão de obra (TARALLI, 2000). Este é um cenário preocupante, uma
vez que as universidades e institutos de pesquisa possuem a atividade de P&D
como um de seus principais produtos, o que pouparia uma série de custos, tanto
financeiros quanto de tempo, para o desenvolvimento de novas idéias (TETHER,
2002).
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Questão 15:

Os fornecedores são importantes aliados do processo de inovação (SILVA,
HARTMANN e REIS, 2005). Uma das formas que os fornecedores estimulam a
inovação nas empresas é introduzindo nestas as últimas novidades tecnológicas de
processos e produtos disponíveis. Além disso, diretamente ou indiretamente, os
fornecedores podem indicar como está o comportamento do mercado em relação
aos produtos e processos que são oferecidos pela empresa, servindo como alerta
para a necessidade de desenvolvimento de processos de inovação. (TAB. 20)
TABELA 20 – Inovações originadas em fornecedores

Fonte: Dados da pesquisa

O resultado da análise da questão 15 é de certa forma equilibrado. As empresas de
TI do estado de Minas Gerais têm utilizado os fornecedores como fonte de inovação.
Por outro lado, em uma análise mais detalhada, isto pode ser entendido como uma
forma reativa de inovação destas empresas. Ou seja, pode ser que muitas delas
esperam que empresas externas estimulem a inovação da organização através de
introdução de novos produtos ou processos. Pode ser que não haja um movimento
pró-ativo de inovação e que, se não houvesse o movimento desta empresas
externas para trazer as novas idéias, a inovação não ocorreria como desejado.
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Questão 16:

Segundo Silva, Hartman e Reis (2005), os clientes pertencem ao importante grupo
de entidades que colaboram para a transformação de idéias em inovações
tecnológicas. Programas de Ouvidoria, Serviços de Atendimento ao Consumidor SAC, entre outros são exemplos de como os clientes ou consumidores podem
auxiliar as empresas a melhorar suas ofertas através da modificação ou implantação
de novos produtos e serviços. Esta questão trata justamente do volume de
inovações introduzidas na empresa que são originadas em seus clientes. (TAB. 21)

TABELA 21 – Inovações originadas em clientes

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questão 16 também apresentam uma realidade que pode ser
preocupante. Em uma primeira análise, estas respostas sinalizam que as empresas
de tecnologia mineiras podem não ter o costume de ouvir seus clientes, pelo menos
para aproveitar as boas idéias que deles podem surgir. Das empresas pesquisadas,
¼ não realizou nenhuma atividade de inovação através do contato com os
consumidores. Mais de ¾ das empresas utilizou na menor escala possível este
canal para fomento de inovação. Este cenário é preocupante, pois os clientes são o
principal motivo de a empresa existir e, uma vez como consumidores de seus
produtos, são os principais interessados na melhoria constante do que é ofertado.
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Questão 17:

A questão de número 17 do questionário indaga qual o percentual de inovação
introduzida na empresa foi originada através de processos de benchmarking com os
concorrentes. Conforme o Manual de Oslo (OECD, 2004), o processo de inovação
não necessariamente demanda a implantação de processos ou produtos inéditos no
mundo. Para serem considerados inovadores, os produtos ou processos devem ser
novos para a organização. Desta forma, nada impede que a solução inovadora seja
copiada ou adaptada de outra empresa do segmento que já a tenha testado e
implementado. (TAB. 22)
TABELA 22 – Inovações originadas em concorrentes

Fonte: Dados da pesquisa

Esta questão apresenta um resultado peculiar. Na análise da questão 13, foi visto
que as empresas utilizam muito pouco a aliança com outras organizações com o
objetivo de obter inovação. Entretanto, com as respostas da questão 17, percebe-se
que as empresas utilizam, sim, da experiência de outras empresas, porém de forma
não oficial, através de processos de benchmarking. Ou seja, ao invés de promover
alianças com seus concorrentes, as empresas pesquisadas preferem analisar como
as empresas do mesmo setor estão se comportando e, deste movimento, iniciar o
processo de inovação interna.
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Questão 18:

Serviços de consultoria também são bons aliados no fomento da inovação.
Consultores

externos,

por

muitas

vezes

atuarem

em

várias

empresas

simultaneamente ou em um curto espaço de tempo, possuem uma visão ampla do
mercado e das oportunidades de inovação. Desta forma, mesmo mantendo o sigilo e
ética necessários a seu serviço, estes consultores podem contribuir com o
desenvolvimento de inovações sugerindo produtos ou processos que permitam
melhores resultados específicos para a empresa. (TAB. 23)

TABELA 23 – Inovações originadas em consultorias

Fonte: Dados da pesquisa

Os serviços de consultoria são relativamente bem utilizados pelas empresas de base
tecnológica de Minas Gerais. Para as empresas que utilizam deste tipo de serviço, é
interessante que uma entidade externa analise sua forma de atuação e então,
baseado no conhecimento de mercado, análise dos concorrentes e estudo dos
processos internos, proponha inovações como forma de diferencial competitivo. De
certa forma este tipo de serviço pode se encarado como uma terceirização do
processo de inovação da empresa.
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Questão 19:

Grupos de empresas podem ser beneficiados no processo de inovação. Mesmo não
estando sob a gerência de uma holding, os grupo empresariais podem usar de seu
volume de contratação para barganha junto aos fornecedores. Além disso, grupos
formados por empresas heterogêneas podem usar das mais diversas experiências
de seus funcionários para um intercâmbio de soluções inovadoras minimizando a
preocupação de vazamento de informações para fora da empresa. É justamente da
inovação oriunda dos grupos empresariais que trata a questão de número 19. (TAB.
24)

TABELA 24 – Inovações originadas em outras empresas do grupo

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questão de número 19 mostram que a grande maioria das
empresas pesquisadas não utiliza outra empresa do grupo como fomentadora de
inovações. As parcerias entre empresas pertencentes a um mesmo grupo também
estão entre as importantes alianças inter-organizacionais, destacadas por Wood
(2004) como fatores para o aumento da competitividade das empresas. Sendo
assim, é importante que estas empresas revejam suas políticas de cooperação
dentro do próprio grupo que estão inseridas, da mesma forma que são bem
utilizadas as parcerias com organizações externas (vide questão 13).
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Questão 20:

A questão de numero 20 trata da inovação que se originou através da aquisição de
licenças, patentes e know-how. Ao invés de desenvolver internamente novos
produtos e mão de obra qualificada, algumas empresas preferem adquirir no
mercado soluções prontas, que serão utilizadas para o desenvolvimento de produtos
ou processos inovadores dentro da empresa. Isto, em alguns casos, pode significar
uma economia considerável de custos quando analisado a médio/longo prazo. Para
Kim (2001), em economias em desenvolvimento, o processo de inovação
normalmente é iniciado pela aquisição de tecnologias maduras, para posteriormente
a área de P&D tratar o desenvolvimento de tecnologias e know-how próprios. (TAB.
25)
TABELA 25 – Inovação originadas em aquisições de patentes

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas para a questão de numero 20 mostram uma tendência interessante
para o cenário de inovação dos pesquisados. Estas empresas parecem preferir
desenvolver a inovação internamente a adquirir o conhecimento formulado por
outras empresas. Boa parte das empresas ouvidas não criou nenhuma inovação a
partir da aquisição de licenças, patentes e know-how de terceiros.
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Questão 21:

Feiras, exposições, conferências, encontros e publicações também podem trazer
inovação para as empresas. Nestes encontros, novas idéias são apresentadas e
despertam a motivação para implementações de mudanças dentro da organização.
Alguns destes eventos abrem espaço, inclusive, para que casos de sucesso sejam
apresentados ao público participante, ajudando assim as empresas a avaliarem a
implantação de determinado produto ou processo baseada em experiências de
terceiros. A questão de número 21 avalia qual a participação destes eventos da
introdução de processos ou produtos inovadores na empresa. (TAB. 26)

TABELA 26 – Inovações originadas em eventos

Fonte: Dados da pesquisa

Feiras, congressos, exposições, encontros, publicações não são muito utilizados
pelas empresas de tecnologia mineiras como instrumento de incentivo à inovação.
Para cerca de 35% das empresas respondentes, este tipo de instrumento não gerou
nenhuma inovação. Este é um canal que deveria ser mais utilizado pelas empresas
de TI. Eventos como feiras, congressos e conferências normalmente são ponto de
partida para que se possa desenvolver ações de inovação através de outros canais
aqui pesquisados, como parceira com universidades, benchmarking, alianças com
outras empresas, dentre outros.

75

Questão 22:

A questão de número 22 analisa as inovações que são geradas através das redes
de informação informatizadas. Especialmente na área de desenvolvimento de
sistemas as redes de informação, principalmente as redes sociais, são importantes
elementos de fomento à inovação. Além disso, pelas empresas de TI tratarem
normalmente de tecnologias específicas, as redes de informação informatizadas
permitem a concentração de interesses comuns, abrindo assim um grande leque
idéias que podem ser aproveitadas para o desenvolvimento de produtos ou
processos inovadores. (TAB. 27)
TABELA 27 – Inovações originadas em redes

Fonte: Dados da pesquisa

Principalmente na área de desenvolvimento de sistemas, as redes sociais tendem a
ser muito utilizadas como instrumento de inovação (TETHER, 2002). Esta tendência
se reflete de maneira tímida nas empresas que foram pesquisadas. A quantidade de
inovações que tiveram como origem este tipo de rede está distribuída de maneira
uniforme pela maioria dos itens de resposta. Entretanto, é importante destacar que
mais de 37% das empresas não obtiveram nenhuma inovação através das redes de
informação informatizadas. Dada a importância deste canal para o fomento da
inovação, mais empresas deveriam utilizá-lo como forma de desenvolver novos
produtos e/ou processos.
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Questão 23:

O treinamento dos funcionários tem grande importância para que as idéias
inovadoras surjam nas empresas (ANDREASSI, 2002). O desenvolvimento dos
funcionários permite que o nível de informação e a expectativa de retorno de todos
sejam equalizados. Além disso, o treinamento por si só permite que novas idéias
sejam implantadas na organização, mesmo que não de imediato estas idéias se
traduzam em novos processos ou produtos ou melhorias nos processos e produtos
existentes. A questão de número 23 investiga justamente a quantidade de inovação
da empresa que é oriunda de processos formais de treinamento. (TAB. 28)
TABELA 28 – Inovações originadas em treinamentos

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com as respostas dadas à questão 23, pelo menos 60% das empresas
pesquisadas teve como resultado do treinamento de seus funcionários o
desenvolvimento de algum processo de inovação. Este cenário demonstra a
importância do desenvolvimento e capacitação das pessoas para que a inovação
seja implantada dentro da organização. Por outro lado, 30% dos respondentes
afirmaram não ter obtido qualquer resultado com relação à inovação através do
treinamento dos funcionários. Para entender melhor o impacto deste volume seria
necessário entender se estas empresas não treinam seus funcionários, se os
treinam de maneira inadequada ou se não estão sabendo aproveitar o resultado dos
treinamentos cobrando ações de inovação por parte dos treinados.
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Questão 24:

A questão de número 24 indaga qual a porcentagem de inovação da organização
tem origem nas mudanças significativas de software. Dentre estas mudanças
significativas de software estão inclusas tanto a aquisição de novas ferramentas que
auxiliem a produção quando as mudanças de versão oriundas de alterações
introduzidas pelos próprios fabricantes. Como exemplo destas situações pode-se
citar a introdução de um novo sistema de gestão ou então o lançamento de uma
versão atualizada de um sistema operacional que modifique por completo a forma
como este sistema é utilizado. (TAB. 29)

TABELA 29 – Inovações originadas em mudanças de software

Fonte: Dados da pesquisa

Pela resposta para a questão de número 24, pode-se deduzir que as mudanças
significativas em software são importantes instrumentos para o desenvolvimento de
inovações. Mais de 70% dos pesquisados afirmam que obtiveram pelo menos uma
inovação utilizando-se deste mecanismo.
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Questão 25:

Algumas vezes a inovação pode estar presente na empresa há muito tempo e
passar despercebida. É justamente este tipo de inovação que é identificada na
questão de numero 25. Esta questão pergunta qual a porcentagem de inovação da
empresa tem origem através de novos usos para produtos já existentes. (TAB. 30)

TABELA 30 – Inovações originadas em novos usos de produtos existentes

Fonte: Dados da pesquisa

Boa parte (pelo menos 70%) das empresas pesquisadas informaram que obtiveram
inovações através da utilização de forma diferente de produtos existentes. Esta
resposta pode levar a duas conclusões opostas. Em uma primeira análise, estas
empresas não estão dando a devida atenção a seus produtos e, desta forma, as
inovações poderiam estar dentro da própria organização e passando despercebidas.
Em uma segunda análise, mais otimista, estas empresas estão constantemente
alinhadas com o mercado e seus clientes, alterando seus produtos de forma a
sempre melhorá-los, sem que seja necessário o desenvolvimento de produtos ou
processos completamente novos.
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4.1.5. Impactos da Inovação

As últimas cinco questões do questionário são referentes aos impactos que a
inovação trouxe à empresa. Estes impactos, diferente dos indicadores de saída, são
normalmente qualitativos e não necessariamente financeiros.

Questão 26:

A primeira questão avalia o quanto os processos de inovação melhoraram a
qualidade dos produtos nas empresas. (TAB. 31)
TABELA 31 – Impacto das inovações na qualidade

Fonte: Dados da pesquisa

A melhoria na qualidade dos processos e produtos através de inovações foi
percebida pela maioria das empresas pesquisadas. O resultado é um indício de que
a adoção de processos inovadores está diretamente relacionada à melhoria da
qualidade final percebida pelos clientes. Por outro lado, para ¼ da amostra
pesquisada não houve percepção direta na melhoria da qualidade final dos produtos,
sendo que a melhoria pode ter sido observada em outras áreas que não somente a
qualidade.
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Questão 27:

A questão de numero 27 analisa a relação entre a introdução de produtos e
processos inovadores e aumento do número de produtos ofertados no mercado.
Segundo esta relação, quando maior e melhor o desenvolvimento de produtos e
processos inovadores maior é a capacidade da empresa de desenvolver produtos
que possam aumentar o seu portfólio. Hooley, Saunders e Piercy (2005) salientam a
importância deste indicador ao afirmar que a sustentabilidade no mercado está
diretamente relacionada ao número de produtos ofertados no mercado. (TAB. 32)

TABELA 32 – Impacto das inovações no portfólio

Fonte: Dados da pesquisa

Novamente, para a maior parte das empresas respondentes, a adoção de inovações
aumentou o portfólio de produtos ofertados ao mercado. Em alguns casos estas
empresas chegaram a quase dobrar o número de produtos oferecidos. Isto mostra
que as empresas de tecnologia do Estado estão, em geral, preocupadas em ter uma
sintonia melhor com seu público alvo, sendo que constantemente buscam a criação
de novos produtos, usando como base a inovação, de forma a não se estagnar no
mercado em que atuam.
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Questão 28:

Um dos principais objetivos do desenvolvimento e introdução de processos de
inovação nas organizações é o aumento do lucro. Uma das formas que este
aumento do lucro possa ocorrer é através do crescimento do market-share da
empresa. A questão de numero 28 analisa a relação entre o processo de inovação e
o aumento da participação no mercado das empresas pesquisadas. (TAB. 33)
TABELA 33 – Impacto das inovações no market-share

Fonte: Dados da pesquisa

Esta questão é muito importante por se tratar de um resultado diretamente ligado
aos principais objetivos da adoção de inovação pelas empresas. Como resultado o
maior número de empresas conseguiu aumentar em mais de 50% seu market-share
adotando processos de inovação internos. É um resultado expressivo, tendo em
vista que a inovação busca justamente trazer uma vantagem competitiva às
empresas que a adota e, de certa forma, esta vantagem competitiva tem que se
traduzir em resultados reais como a maior participação no mercado (OECD, 2004).
Este resultado é também muito importante no sentido de mostrar aos acionistas das
empresas que o fomento à inovação deve ser uma prática estimulada e contínua,
pois as vantagens competitivas oriundas são temporárias e, a partir do momento que
a inovação é adotada pelas demais empresas, maior deve ser a busca por produtos
ou processos diferenciados.
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Questão 29:

A questão de número 29 analisa se as inovações introduzidas na empresa
colaboraram para o aumento da capacidade produtiva. Assim como o aumento da
participação no mercado, o aumento da capacidade produtiva colabora para o
aumento do lucro da empresa. (TAB. 34)

TABELA 34 – Impacto das inovações na capacidade produtiva

Fonte: Dados da pesquisa

De maneira mais tímida que o aumento do market-share, mas de forma igualmente
positiva, foi constatada uma relação direta entre a adoção de inovação e o aumento
da capacidade produtiva. Este cenário mostra que as empresas de TI do estado de
Minas Gerais vêm colhendo frutos do investimento em inovação no sentido de
prosperar seu negócio e aumentar sua representatividade no mercado que atuam.
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Questão 30:

Por fim, a última questão do questionário analisa outro tipo de impacto que o
processo de inovação acarreta e que também melhora a obtenção de lucro das
empresas.

Este

impacto

é

a

redução

do

consumo

de

matéria

prima,

conseqüentemente auxiliando na diminuição do custo para se produzir os produtos
ou executar os serviços da organização. (TAB. 35)

TABELA 35 – Impacto das inovações na redução de consumo de matéria prima

Fonte: Dados da pesquisa

Ao contrario dos demais resultados obtidos no grupo de impactos da inovação, as
respostas da questão de numero 30 mostram que para uma boa parte das empresas
pesquisadas não houve uma redução do consumo de matéria prima através da
adoção de processos de inovação, ou a redução foi pequena. É uma informação que
serve de alerta, pois, além do aumento do market-share, do número de produtos ou
da capacidade produtiva, a redução do consumo de matéria prima é um fator
preponderante para maximizar o lucro da organização e, assim, demonstrar com
maior clareza os benefícios advindos das práticas de inovação (NAKAGAWA, 1993)
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4.2. Classificação do Grau de Maturidade em Inovação das Empresas de TI de
MG

Através da forma de cálculo apresentada no Capítulo 3 deste trabalho, é possível
determinar em qual o nível de maturidade em gestão da inovação se encontra cada
uma das empresas pesquisadas. Com este nível de maturidade definido e, através
da análise individual de cada uma das respostas feita na seção anterior é possível
responder ao objetivo principal deste trabalho, qual seja identificar e analisar o grau
de maturidade de gestão da inovação, das empresas de TI do Estado de Minas
Gerais.

Utilizando do próprio sistema desenvolvido pelo autor para coleta dos dados, foram
realizados os cálculos. A ferramenta gerou ao final da pesquisa, uma planilha
conforme o exemplo da TAB. 36.
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TABELA 36 – Exemplo do relatório de resultados da pesquisa ponderado
Fonte: Dados da pesquisa

6 12 18 24 18
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Aplicando a formula desenvolvida na metodologia, cada umas das linhas que
representam as empresas pesquisadas foram isoladas e então aplicado o somatório
que determina a pontuação de cada um dos pesquisados, sendo:

30
TOTAL DE PONTOS =

∑

R(x)

x=1

onde R(x) é a resposta transformada em pontuação, conforme os critérios
explicados.

Utilizando-se da forma de tabulação dos resultados e o cálculo da pontuação
apresentada, o resultado final para as 53 empresas participantes do questionário
pode ser visto na TAB. 38 em sua forma analítica. Os nomes das empresas
participantes foram omitidos devido ao sigilo exigido pelos respondentes no
momento da pesquisa.
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TABELA 37 – Resultado analítico da maturidade em inovação

Fonte: Dados da pesquisa

A TAB. 39, apresenta o resultado final em sua forma sintética, agrupando as
empresas em um dos 3 conceitos de maturidade em gestão na inovação possíveis,
de acordo com a metodologia.

TABELA 38 – Resultado sintético da maturidade em inovação
Fonte: Dados da pesquisa
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Este resultado mostra, então, que a grande maioria das empresas de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais que participaram da pesquisa pode ser
considerada como Medianamente Inovadora.

Este cenário não condiz com a necessidade que o setor de TI demanda da
inovação. Apesar desta pesquisa não considerar nenhuma hipótese acerca do
cenário de inovação nas empresas de tecnologia mineiras, os argumentos
apresentados pelos autores citados no decorrer deste trabalho sinalizam que o
resultado deveria apresentar a maioria das empresas com a classificação de
Inovadoras.

Conforme confirmado por diversos autores citados neste trabalho, como Porter
(1989), Caraynnis e Roy (2000), Andreassi (2002), Silva, Hartmann e Reis (2006), a
inovação pode e deve ser usada como um grande instrumento para se obter
diferenciais

estratégicos,

extremamente

necessários

em qualquer

atividade

produtiva, mas em especial no mercado de TI por suas características inerentes
como a alta competitividade, alta dependência de tecnologia de ponta e grande
volatilidade.

Além disso, conforme demonstrado pelos autores Silva, Hartmann e Reis (2006), a
metodologia, quando aplicada inicialmente, demonstrou uma relação entre as
empresas pesquisadas e seu índice de faturamento. As empresas melhores
qualificadas no ranking possuíam os melhores índices de faturamento. Este já é um
motivo bem sedimentado para que as empresas aqui pesquisadas, e as demais que
porventura aplicarem a metodologia e não se enquadrarem na qualidade de
empresas Inovadoras, invistam e desenvolvam suas iniciativas de inovação.
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Apesar de todas as vantagens que uma empresa altamente inovadora apresenta,
sabe-se que, para chegar até este patamar, o caminho é árduo. Conforme apontado
por Terra (2007), para uma empresa tornar-se realmente inovadora existem várias
barreiras a serem transpostas como a resistência natural das pessoas às mudanças,
a necessidade de assumir riscos que muitas vezes a empresa não está disposta a
assumir, pensar no futuro ao invés de pensar no presente, ignorar um passado de
sucessos sem a certeza que este sucesso refletirá no futuro e valorizar e
compreender os empreendedores que existem dentro da própria empresa. Estas são
características que as empresas classificadas como Medianamente Inovadoras,
maioria absoluta no resultado desta pesquisa, já possuem em certo volume. Estas
empresas já têm certo grau de desenvolvimento em gestão da inovação, porém
muitas melhorias podem ser implantadas para que o investimento feito em pesquisa
e desenvolvimento realmente reflita o retorno esperado pelos acionistas da
organização.
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5. CONCLUSÕES

No ambiente de Tecnologia da Informação, bem como em outros setores, a alta
competitividade faz com que as empresas busquem sempre um diferencial
estratégico que as faça despontar frente a seus concorrentes. Uma das formas de
se obter este diferencial estratégico, mesmo que temporário, é através da adoção de
práticas de inovação no dia a dia da organização.

Este diferencial estratégico também pode ser o responsável pela sobrevivência das
empresas de TI, que possuem um alto grau de dependência de soluções
inovadoras. É um mercado que, por definição, já trabalha com soluções de ponta,
com um alto valor agregado. E este pioneirismo é alcançado de maneira mais fácil
quando se tem, dentro da empresa, processos bem definidos que cuidam da tarefa
de ouvir o mercado, os clientes, concorrentes, fornecedores e todos os demais elos
da corrente produtiva, de forma a determinar melhorias dentro da própria
organização que reflitam nos produtos ofertados aos clientes.

Especificamente no cenário de Tecnologia da Informação em Minas Gerais, o
Ranking Mineiro de Informática (ASSESPRO-MG, 2007), aponta um crescimento
constante do mercado, refletido pelo aumento no faturamento das empresas que
atuam neste setor. Além disso, o número de empresas de TI, no Estado, vem
crescendo a cada ano, o que se traduz automaticamente em um aumento da
concorrência entre as empresas que do setor.

Assim, devido a necessidade que o mercado de TI demanda de inovação e a falta
de pesquisas realizadas nesta área, especificamente no mercado mineiro, foi
realizado este estudo com o objetivo de identificar e analisar o grau de maturidade
de gestão da inovação, das empresas de TI do Estado de Minas Gerais.
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Das 158 empresas para as quais foi enviado o questionário de pesquisa, 53 o
responderam. A pesquisa demonstrou que, dentre as empresas respondentes, a
maioria, formada por aproximadamente 72% do total, se enquadra na classificação
Medianamente Inovadora - MIN. Em seguida estão as empresas consideradas
Pouco Inovadoras – PIN, representando cerca de 15% do total de pesquisados. Por
último se apresentam as empresas Inovadoras – IN, totalizando aproximadamente
13% das empresas pesquisadas.

As empresas Medianamente Inovadoras possuem processos já definidos para
incentivar, executar e colher os resultados da inovação (SILVA, HARTMANN e
REIS, 2006). Entretanto, para estas empresas, ajustes ainda são necessários para
que obtenham os melhores resultados do processo de inovação. Os resultados
diretos e mensuráveis do processo de inovação, como o aumento no lucro, por
exemplo, não são expressivos perante os resultados obtidos através de outros
processos, nestas empresas. Da mesma forma, na maioria das organizações com
este resultado, o processo de inovação é pouco retro-alimentado, ou seja, o que se
ganha com o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores não é na
mesma proporção re-investido na área de P&D.

Para chegar a este resultado a pesquisa se baseou em um grupo de cinco
indicadores de gestão da inovação. Os indicadores utilizados no trabalho foram:
Indicadores de entrada, Indicadores de saída, Formas de inovação, Fontes de
inovação e Impactos da Inovação. Os resultados de cada um destes indicadores
merecem atenção especial nesta conclusão.

As questões relativas aos Indicadores de Entrada procuraram mostrar o quanto a
empresa investe nos processos de inovação. A conclusão mostra que neste quesito
as empresas de TI do Estado de Minas Gerais não têm feito investimentos
substanciais para o desenvolvimento da inovação. Os resultados mais expressivos
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foram percebidos nos indicadores de porcentagem do faturamento que é revertido
para a área de inovação. Nos demais quesitos como recursos humanos e área física
destinados à inovação boa parte das empresas não faz nenhum investimento direto
na área de pesquisa e desenvolvimento.

Os Indicadores de Saída procuraram mostrar os resultados numéricos que o
processo de inovação apresenta no histórico da empresa. No geral, o resultado
apresentado

pelas

empresas

pesquisadas

é

mediano.

Algumas

questões

apresentaram resultados mais expressivos, como por exemplo, na análise da
porcentagem de faturamento advinda de venda de royalties, que é bastante tímida
no setor.

Com relação ao indicador de Forma de Inovação, percebe-se, entre os respondentes
certo equilíbrio do setor com relação à inovação radical e a inovação incremental.
Enquanto metade dos entrevistados preferiu mudar radicalmente seus processos ou
produtos para a introdução de inovações, a outra metade achou mais sensato a
melhoria nos produtos existentes fazendo, assim, com que as inovações fossem
introduzidas de forma gradativa.

No quesito Fontes de Inovação, que analisa os stakeholders do processo de
inovação dentro da empresa, algumas conclusões são importantes. A pesquisa
mostrou que as empresas do setor de tecnologia pesquisadas não investem em
alianças com outras empresas, preferindo desenvolver de forma isolada suas ações
de inovação. É também tímida a relação entre as empresas pesquisadas e as
instituições de ensino e institutos de pesquisa, que são grandes auxiliadores no
processo de inovação. A pesquisa sinalizou, também, que as empresas
respondentes parecem ouvir pouco os seus clientes, principais interessados no
processo de inovação.
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Por fim, os indicadores de Impactos da Inovação procuraram mostrar o que a
adoção de processos de inovação acarretou às empresas pesquisadas, nos últimos
anos. Dentre os respondentes houve um consenso que a adoção de práticas de
inovação alterou a realidade da empresa para melhor, seja através da melhoria da
qualidade, do aumento de portfólio, do aumento do market-share, do aumento da
capacidade produtiva ou da economia com redução de consumo de matéria prima.

Portanto, o presente estudo demonstrou que, apesar de as empresas de TI do
Estado de Minas Gerais pesquisadas serem classificadas, na sua maioria, como
Medianamente Inovadoras, muito há o que melhorar neste quesito. Uma vez que as
empresas do setor dependem da inovação como diferencial competitivo para
sobreviver, o ideal é que a maioria estivesse classificada como empresas
Inovadoras. Para isso, precisam rever seus processos de investimentos em
inovação, principalmente nos itens que foram destacados como insuficientes como a
maior parceria com institutos de ensino e pesquisa, maior investimento em equipes
de inovação, aprimoramento na comunicação e ouvidoria de seus clientes e maior
parceria com empresas que tenham objetivos em comum.

Apesar dos resultados apresentados terem sido claros e condizentes com a
metodologia aplicada, é importante destacar algumas limitações percebidas durante
a aplicação do questionário e a análise dos resultados. Uma das principais
limitações percebida na aplicação do questionário foi a dificuldade de empresas de
tamanhos diferentes responderem as mesmas questões. Para empresas pequenas
alguns questionamentos como a área física destinada à pesquisa e desenvolvimento
ou o número de funcionários ligados diretamente à atividade de inovação não fazem
sentido. Em alguns casos, somente uma pessoa ligada diretamente à área de
pesquisa e desenvolvimento representa ¼ dos funcionários da empresa. Da mesma
forma, este tipo de limitação pode ser percebida em empresas muito novas. Todas
as questões relativas às Fontes de Inovação referem-se a períodos de cinco anos
atrás. Algumas das empresas pesquisadas nem existiam há cinco anos, ou estavam
tão imaturas que é impossível avaliar os resultados relativos a este período. Por fim,
uma outra limitação que merece destaque é influencia nos resultados provocada
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pelos diferentes ramos de atuação das empresas, ainda que todas sejam do mesmo
setor, ou seja, tecnologia da informação. O setor de tecnologia da informação se
divide basicamente em hardware (fabricação de equipamentos, computadores,
periféricos e correlatos), software (desenvolvimento de aplicações sob demanda,
softwares básicos, ERPs, etc.) e serviço (fábrica de software, terceirização de mão
de obra, treinamentos, consultorias, etc.). Estes serviços que compõem o universo
de empresas de TI tem características únicas que os diferem inclusive na estratégia
a ser adotada. Estas características únicas podem influenciar as respostas da
pesquisa, dependendo do ramo de atividade de tecnologia da informação da
empresa que a está respondendo. Empresas de serviço em TI, por exemplo,
dificilmente utilizam-se de mecanismos de patentes para proteger suas inovação, ao
contrario que empresas de software ou hardware que muito utilizam este recurso.
Estas limitações identificadas, apesar de não inviabilizar este trabalho ou influenciar
diretamente no resultado, podem ser minimizadas em trabalhos futuros que
apliquem metodologia semelhante.

Como sugestão para estudos futuros, esta pesquisa pode ser aplicada em empresas
de portes correlatos. Desta forma, algumas questões que não são muito relevantes
para determinados portes de empresas podem trazer resultados mais significativos.
Além disso, uma avaliação mais profunda sobre qualquer um dos cinco grupos de
indicadores pesquisados pode ser feita através da geração de um estudo específico
do indicador no setor, principalmente aqueles que foram obtiveram maior relevância
e discrepância nas respostas. Pode-se, também, fazer uma comparação com os
resultados obtidos na pesquisa original dos autores, feitas em empresas de
manufatura do Paraná (SILVA, HARTMANN e REIS, 2006). Apesar da área de
atuação completamente diferente das empresas que foram estudadas neste
trabalho, pode-se fazer um interessante trabalho de benchmarking utilizando como
base a mesma metodologia aplicada. Outra sugestão para continuidade deste
trabalho é realizar um estudo de caso com as empresas que obtiveram o melhor
resultado na pesquisa de inovação. Desta forma, pode ser possível determinar quais
os fatores críticos de sucesso para uma empresa de TI ser considerada altamente
inovadora em Minas Gerais ou até mesmo identificar quais os indicadores são
igualmente desenvolvidos ou mais relevantes para o sucesso destas empresas.
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Como aplicação prática deste estudo sugere-se, ainda, que instituições de fomento à
atividades tecnológicas utilizem estes resultados de forma a direcionar seus
investimentos no setor, podendo assim utilizar seus recursos de forma mais
eficiente, atingindo as áreas, setores, processos ou atividades que mais necessitam
ser desenvolvidas para melhorar a competitividade das empresas auxiliadas.

Pelos resultados aqui apresentados considera-se, então, que esta pesquisa contribui
para o desenvolvimento do setor de TI, em especial no Estado de Minas Gerais, por
revelar os pontos fortes e fracos do processo de inovação em uma amostra
considerável das empresas do setor. A análise pontual dos resultados permite que
as empresas de tecnologia mineiras possam desenvolver ou rever suas políticas de
inovação de forma a utilizar os benefícios destas políticas como diferencial
competitivo perante seus concorrentes. O resultado foi também muito satisfatório
com relação à contribuição para o autor, pois permitiu a este, durante o
desenvolvimento do trabalho, utilizar as conclusões de forma a melhorar as
atividades que exerce na área de inovação. Por fim, espera-se que este trabalho
tenha trazido uma importante contribuição para o meio acadêmico pois permitiu
aplicação de uma metodologia desenvolvida neste meio e testada anteriormente em
empresas do sul do País. A aplicação da metodologia de Silva, Hartamnn e Reis
(2006) reforça o trabalho original realizado pelos autores e permite que a mesma
pesquisa seja realizada na área de TI em outras regiões ou até mesmo a replicação
em outros mercados.
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ANEXO I – LISTA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Lista das empresas para as quais foi enviado, por meio eletrônico, o questionário
objeto desta pesquisa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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
41
42

90 TI
ABRACCINTI - ASSOC BRASILEIRA COOP CRED INTEG P TECNOLOGIA INFORMACAO
ABRAMULTI
ACAO ASSESSORIA
ACESSA
ACTIVEL TELECOM
ADG TELECOM SYSTEMS LTDA
ADI
AIX SISTEMAS
ALCTEL TELECOM
ALERT BRASIL
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA LTDA
ALPHA TELECOM
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA
AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
APTECH
ARQUIMEDES
ARTE GESTÃO DE PESSOAS
ATAN CIENCIA DA INFORMACAO LTDA
ATEC ASSISTENCIA TECNICA
ATIVAS
ATLANTIX
ATT/PS INFORMATICA S.A
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS
AUTUMN TI
AVANÇO INFORMATICA
AXXIOM
B2BR
BERTHOLDO CONSULTORIA
BHS SISTEMAS
BRASIL TELECOMUNICACOES S/A
BRISK
BYSAT
BYTECH
CABTEC
CAMANHO CONSULTORES
CAMPELLO SOLUcoES EM TECNOLOGIA
CASA DE SOFTWARE
CENTURY TELECOM LTDA
CHART INFORMATICA
CIMCORP
COBOX
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
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COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
COMPONENTE
CONCERT
CONNECTA RUBINGER
CONSULT BRASIL
CORE SYNESIS LTDA
CPD
CPD TECNOLOGIA LTDA
CPS LTDA
CRA CONTACT CENTER
CUMPLICE
CYBERPL
DIALHOST INTERNET LTDA.
DIGIMAQ AUTOMAÇÃO
DOCUMENTAR
E1
EAC SOFTWARE
EDS - ENGESOFT
EMIVE
EMPRESA 1 - SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMERCIO LTDA
EMPRESA DE INFOVIAS S.A
ENGESOFT
ETEG
EXC CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTÕES S.A
FFR
FREEBSD
FREEWORK
GENERAL ELETRIC DO BRASIL S.A
GROUP SOFTWARE
GRUPO A&C
GSCTI
GTCON
GUERREIRO CONSULT
H COMPUTADORES
INCODE
INFOARTE SISTEMAS
INFOLINE COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ELETRONICAS LTDA
INFORMATICA NACIONAL S.A
INFORWAVE INTERNET JF LTDA
INTERNATIONAL SYST
ITONE
JBIS
LIDERCOMP
M13
MAIS INFORMATICA
MASTER CONTACT CENTER
MASTERCABO
MASTERMAQ
MAXIS INFORMATICA
MCJ
MEGAWARE
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
MICROCITY
MINDQUEST EDUCACAO S/A
MONTREAL
MOTUM
MSA
MULTISHOCK
MYSKY SISTEMAS
NET - ROSAS COMERCIO SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
NET SERVICE CONSULTORIA LTDA
NET-LINX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
NETSOL
NEWCOM NEGOCIOS E SOLUCOES DE TI LTDA
NEXTECH LTDA
ONDAS MASTER
ORTENG
PABCOM
PD CASE
PERSONAL SOFT
PLANETARIUM LTDA
PORTAL UAI
PRO INTERNET
PROBANK S/A
PROCSIS
PSM
RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA ME
RUMO TECNOLOGIA
RV TECNOLOGIA
SAFE SECURITY
SAMBA MOBILE
SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS
SECULUS TECNOLOGIA S/A
SEVA
SEVEN INTERNET
SIIM TECNOLOGIA LTDA
SIMPLESTI
SIMPLY
SOFT SEVEN INFORMATICA LTDA
SOFTCORP
SOFTTEK
SOFTWARE ONE
SOLIN
SPRESS INFORMATICA
SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
STOQUE GLOBAL SERVICES
SUPERi TELECOM
SUPORTE TECNOLOGIA E INSTALACOES LTDA
SYNDEO TECHNOLOGIES CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
SYNOS CONSULTORIA
SYSMAP SOLUTION SOFTWARE W CONSULTORIA LTDA
TAKENET
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

TASK
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MULTISERVICE (GRUPO MULT)
TELBRAX
TELEALPHA
TELECOM DADOS
TGIX
TMS
UNIDATA
UNOTEL TELECOMUNICACOES
VESPANET
VIVAVOZ TELECOM
W3NET
WEBAULA - PRODUTOS E SERVICOS PARA EDUCACAO S/A
WKVE ASSESSORIA EM SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICOES LTDA

