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RESUMO
Este trabalho analisou como os profissionais que trabalham em uma empresa de
tecnologia da informação compreendem e praticam o termo inovação. Para que isso
fosse possível, foram abordados os conceitos de inovação, inovação tecnológica,
globalização, processo de inovação nas empresas e vantagem competitiva. A
metodologia utilizada é o estudo de caso e o instrumento de pesquisa entrevista
semiestruturada. Para o estudo, foram entrevistados oito profissionais que trabalham
na área fim do negócio ou possuem cargos estratégicos. Os resultados encontrados
apontam que, em relação à inovação, empresas internacionais são lembradas com
mais facilidade do que empresas brasileiras. Os profissionais reconhecem a
aplicação da inovação em diversos contextos sendo que a que eles mais utilizam
são a inovação incremental e a de processo.
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Desenvolvimento de Produtos. Competitividade.
Inovação tecnológica. Tecnologia da informação. Globalização.

ABSTRACT
This study examined

how professionals working in a information technology

company

and practice the

understand

innovation, technological

term

innovation. The

innovation, globalization, and

concepts

process innovation

of

were

addressed to make this possible in companies and for competitive advantage. The
methodology used is case study and survey instrument. For the study, eight
professionals were interviewed, working within core businesses or having a strategic
position. The results show that, in relation to innovation, international companies are
remembered more easily than Brazilian companies. Professionals recognize the
application of innovation in different contexts and they are using more incremental
and process innovations.

KEY WORDS: Innovation. Product Development. Competitiveness. Technological
innovation. Information technology. Globalization
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1. INTRODUÇÃO
As organizações podem ser encontradas desde as sociedades mais primitivas à
sociedade moderna, assim como em outras espécies de animais. Nos últimos anos,
as organizações tem sido responsáveis por muitas atividades na sociedade moderna
e, portanto, apresentam-se com elevado nível de importância na vida dos indivíduos
(LACOMBE, 2009). Para compreensão, uma organização é uma constituição formal
de um grupo pessoas a fim de atingir o mesmo objetivo. Exemplos de organizações
são as instituições como empresas, escolas, famílias, creches, sindicatos e outros
(LACOMBE, 2009). De acordo com Lacombe (2009, p.23):
uma organização contém elementos humanos e materiais empenhados,
coordenadamente, em atividades orientadas para resultados, ligados por
sistema de informação e influenciados por um ambiente externo, com o qual
a organização interage.

Esta definição apresenta a relação da organização, ou empresa, com o ambiente
externo que consiste na tentativa da ação de um sobre o outro, sendo que, no caso
da ação da organização sobre o ambiente, isso é feito na tentativa de influenciá-lo a
seu favor. Isso posto, observa-se que a relação de atuação de um sobre o outro
caracteriza a organização como um sistema aberto, ou seja, a empresa não consiste
em um sistema isolado ou fechado, ela está sujeita à influência do ambiente
(LACOMBE, 2009).
Para Morgan (1996), o conceito de organizações vistas como sistemas abertos
deriva da ideia do biólogo Ludwig Von Bertalanffy e consiste na teoria de que os
sistemas estão abertos, ou seja, interagindo com o meio ambiente, surgindo daí a
necessidade de adaptações quando esses são modificados. Neste mesmo sentido,
é possível pensar que a velocidade das mudanças tecnológicas e administrativas
consideradas meio ambiente para as organizações, obriga as empresas a se
adaptarem aos novos modelos de gestão e produção (FIALHO et al., 2006).
Assim, Tigre (2006, p. 165) afirma que se faz necessário que as empresas se
posicionem para garantir sua sobrevivência no meio ambiente:
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As múltiplas incertezas que cercam a atividade econômica levam as
empresas a buscarem estratégias competitivas adequadas aos mercados
em que atuam. As estratégias são fundamentadas na avaliação das
ameaças e oportunidades externas e da capacidade interna da firma de
responder a esses desafios e influenciar o ambiente externo. (TIGRE, 2006,
p. 165).

No Século XVIII é possível verificar, de forma clara, o crescimento da relação entre
os sistemas abertos e também aumento da velocidade desse envolvimento. Esta
verificação se torna possível por causa da Revolução Industrial, que tem início
naquele século, na Inglaterra. Essa revolução advém do crescimento populacional e
aumento da demanda de produção que favoreceu a mecanização da produção
proposta pela burguesia, que estava ávida pelo aumento do lucro e diminuição dos
custos. Anteriormente à época que despontava, os produtos e mercadorias eram
produzidos de forma artesanal e predominava a sociedade agrária. Essa
mecanização da produção aconteceu através da tecnologia inserida na forma de
execução

dos

trabalhos,

sendo

esse

período

fortemente

“marcado

pelo

desenvolvimento tecnológico nos transportes e máquinas.” (FIALHO et al., 2006,
p.13).
Com o passar do tempo e nesse contexto de influências, o fenômeno do
crescimento do processo de interferência entre países, pessoas e mercados, foi
reconhecido e denominado globalização. Segundo Lacombe e Heilborn (2008, p.
503 e 504), trata-se de “um processo em que a vida nas sociedades sofre influências
cada vez maiores de todos os países, incluindo os aspectos políticos, econômicos,
culturais, artísticos, moda e meios de comunicação.”
Para Fialho et al. (2006, p. 17), a globalização teve início quando “duas tribos préhistóricas fizeram contato pela primeira vez e começaram a se inter-relacionar”. Com
os avanços tecnológicos advindos da Revolução Industrial e sua inserção na
indústria e comércio, a globalização pôde se expandir mais rápido e facilmente
tomando um novo caminho. Foram vários os instrumentos criados que, com suas
facilidades, contribuíram para a expansão desse fenômeno. Pode-se citar como
exemplo o rádio, telefone e telégrafo sem fio, ferrovias, o próprio automóvel e o
avião (LACOMBE, 2009).
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O Século XX também pode ser citado como marco histórico no que tange à evolução
da globalização. Dentre alguns fatos históricos, ele ficou marcado pela Segunda
Guerra Mundial que ao final culminou em milhões de mortos, feridos e vultosos
danos materiais, mas também no rápido desenvolvimento tecnológico ocorrido no
pós-guerra. É resultado do período final à Segunda Guerra, a invenção do
computador, a evolução da informática e da transmissão de dados que foram
fundamentais para os avanços tecnológicos posteriores (Lacombe, 2009).
Da mesma forma que a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, os anos
90 contribuíram para a rápida evolução da globalização e a quebra de fronteiras
entre a concorrência, o que permitiu ainda mais abertura de mercados. Ribeiro
(2010) ainda acrescenta que a rápida evolução tecnológica, em geral, e o aumento
do uso desses recursos foram primordiais para a melhoria do comércio e de
transações financeiras entre os países.
É possível perceber que a popularização do acesso às tecnologias de informação
através da diminuição do custo e da usabilidade da Internet, telefones e
computadores com alta capacidade de mobilidade, permitiu o avanço da
globalização. Lacombe e Heilborn (2008, p. 503) afirmam que “o advento da
informática, da transmissão de dados à distância, do comércio eletrônico, da
Internet, da diminuição de custos de transporte e outros fatores, contribuem para a
globalização." Fialho et al. (2006) corroboram com a ideia de que essa revolução
proporcionou a transmissão de grande quantidade de informação a um baixo custo.
Em contrapartida, a aproximação das empresas e mercados aumentou a competição
entre as organizações, possibilitando aos consumidores a oportunidade de
pesquisar e escolher o produto ou serviço que mais atende às suas necessidades.
Para Ribeiro (2010, p. 1), “do ponto de vista do consumidor, a globalização pode
significar conforto e interesse econômico, na medida em que permite acesso a
produtos de qualidade e a preços diferenciados.”
Diante então do crescimento da oferta de produto e serviços, para ter sucesso na
competição do mercado empresarial, conquistando-se o consumidor, é necessário
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que as organizações se diferenciem da concorrência. Uma forma adotada por
algumas empresas para se diferenciar e alavancar no cenário competitivo é ser
inovador.

Como ressalta Vasconcelos (2008), a sobrevivência no mercado

organizacional exigirá das empresas adaptação ao cenário e inovação, partindo do
desenvolvimento da habilidade de aprender.
A inovação depende da criatividade humana e do chamado capital intelectual1 e
pode proporcionar vantagens atraentes às empresas. Desta forma, ampliar sua
capacidade de inovar e se adaptar ao ambiente se tornaram decisões cruciais para
as empresas que desejam sobreviver no mercado competitivo. Para Tidd, Bessant,
Pavitt (2008), o cenário empresarial está favorecendo organizações que conseguem
mobilizar conhecimentos e avanços tecnológicos e criar novidade nas suas ofertas,
produtos e serviços, além da forma como lançam e criam estas ofertas.
Em relação às empresas de pequeno e médio porte, existem estudos sobre seu
papel em inovação e crescimento econômico (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008). Um
subconjunto, em especial das pequenas e médias empresas, merece atenção
especial, segundo Tidd, Bessant, Pavitt (2008), as empresas baseadas em novas
tecnologias. De acordo com os autores, “tais empresas diferem das outras similares,
porque, em geral, são criadas por pessoal altamente qualificado, exigem grandes
quantias de capital e se caracteriza, por maior risco técnico e de mercado.” (TIDD,
BESSANT, PAVITT, 2008, p. 541).
A unidade de análise deste trabalho, que será apresentada no Capítulo de
Metodologia, é uma empresa do segmento de tecnologia da informação.

1.1.

Questão Norteadora da Pesquisa

Esta pesquisa visa analisar o entendimento do conceito de inovação pelos
profissionais que trabalham em uma empresa do segmento de tecnologia da

1

“É a soma dos conhecimentos, informações, propriedades intelectual e experiência de todos em uma
empresa que podem ser utilizados para gerar riqueza e vantagem competitiva.” LACOMBE e HEILBORN, 2008,
P. 489.
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informação, tendo como ponto de partida a seguinte questão: o que os profissionais
atuantes em uma empresa de tecnologia da informação compreendem e praticam
como inovação?

1.2.

Objetivo Geral e Específicos

Analisar como profissionais que atuam em empresa do segmento de tecnologia da
informação, compreendem e praticam a inovação.
Para atingir este objetivo geral, delinearam-se os seguintes objetivos específicos:
a) Identificar os conceitos de inovação descritos na literatura;
b) identificar se o profissional aplica o conceito de inovação da forma como ele a
compreende;
c) avaliar se o profissional percebe que a inovação pode ser utilizada em outras
situações além do desenvolvimento de produtos.

1.3.

Justificativa

A pesquisa sobre este assunto se faz relevante, pois, nos últimos anos, a inovação
tem sido tratada como um tema estratégico nas organizações, muito se discutindo
sobre quais os métodos, técnicas e ferramentas para fomentá-la. Sendo assim,
torna-se importante pesquisar sobre como ela está sendo entendida pelos
profissionais. De acordo com Gibson e Skarzynski (2008) a inovação tem sido
assunto das corporações e ocupado lugar de destaque. Essa contastação corrobora
com Vasconcelos (2008), pois segundo a autora, o tema inovação tem despertado
interesse pela possibilidade da geração de vantagem competitiva e, como
consequência, do sucesso da organização. Especialmente para empresas de base
tecnológica, a inovação tem recebido mais atenção em virtude da importância que
esse tipo de organização tem representado para o desenvolvimento econômico do
país (NEVES e FERREIRA, 2004).
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A pesquisa se apresenta relevante, igualmente, pois, conforme Sakar (2007) termos
utilizados corriqueiramente, podem se tornar “clichês” se forem mal empregados, se
seu conceito não for aplicado da forma correta, deixando de gerar o impacto e a
credibilidade que merecem. De forma similar, Barbosa (2008) afirma que termos
altamente utilizados, ainda que em publicações e por profissionais experientes,
podem sofrer o que ele denomina “fadiga terminológica”. Isso significa que, com o
passar do tempo, apesar de não desmerecer seu conteúdo, tais termos muito
utilizados poderão ter menos impacto quando empregados. No caso da inovação,
para Gibson e Skarzynski (2008, p. 4)
em geral, a inovação se torna mais uma palavra do jargão ou do
corporativo – a nova moda da administração – que recebe
reverência retórica nas reuniões, nas campanhas publicitárias e
nos relaltórios anuais das empresas.

Em nível teórico, o desenvolvimento deste projeto deverá permitir à academia
ampliar os estudos já existentes sobre este assunto, contribuindo para formar uma
base mais consistente de análise sobre o conceito de inovação, além de procurar
compreender como esse termo está sendo trabalhado na contemporaneidade.
Para a pesquisadora, conhecer como os profissionais compreendem o termo
inovação torna-se questão importante por sua atuação na área de Recursos
Humanos e também porque na modernidade, o setor de tecnologia da informação é
considerado como celeiro de inovação.
A seguir o trabalho será apresentado dividido em seis partes, sendo a primeira o
referencial teórico - com assuntos que permeiam o tema da pesquisa e
compreendido em seis seções; a segunda parte é a metodologia - apresentando os
métodos e técnicas que foram utilizados para construção deste trabalho; a terceira é
a apresentação e análise dos resultados – cujos resultados da pesquisa serão
desenvolvidos e na quinta parte as considerações finais – apresentando as
limitações, contribuições, sugestões e conclusões do trabalho.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo apresenta os assuntos que permeiam o tema da pesquisa e está
dividido em cinco partes. A primeira parte é uma abordagem sobre a evolução da
globalização e a competitividade gerada pela quebra de barreiras e aproximação da
concorrência, seguida, na segunda parte, pela apresentação do conceito de
inovação, que sustentará a pesquisa. A terceira parte apresenta o estabelecimento
do processo de inovação nas empresas, enquanto a quarta parte traz a inovação
como vantagem competitiva. Na última parte, são apresentadas as contribuições de
todo o referencial teórico para a pesquisa.

2.1.

Competitividade e Globalização

A teoria da evolução proposta pelo biólogo inglês Charles Darwin sobre a seleção
natural consiste basicamente, segundo Silva Junio e Sasson (1984, p. 138, grifo do
autor) das seguintes questões: “(...) que os organismos com as mesmas exigências
alimentares competem entre si, ‘lutando’ constantemente pela existência (...)” e “(...)
que os organismos com as variações mais favoráveis num determinado ambiente
estarão mais capacitados a sobreviver e se reproduzir nele do que os que possuem
variações desfavoráveis (...)”.
É possível analisar a teoria de Darwin sob a ótica empresarial. Nessa direção, é
estabelecida a comparação da competitividade dos organismos estudados pelo
biólogo e às organizações (Bessant e Tidd, 2009).

Da mesma forma que os

organismos competem entre si em busca de seu sustento segundo a observação do
biólogo, as empresas também competem. A organização vista sob essa nova
perspectiva, como organismo vivo compreendido além do paradigma mecanicista do
início do Século XX, permite vislumbrar sua sobrevivência como na Teoria da
Evolução, envolvendo regeneração, mudança e evolução para a adaptação
(Magalhães, 2007).
Conforme Magalhães (2007, p.41):
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Se todas as organizações são feitas para durar, por que apenas algumas
duram? Charles Darwin, ao publicar, em 1859, seu livro The origin of
species, afirmou que a sobrevivência ou a extinção de cada organismo é
determinada, não pelo mais forte ou mais rápido, mas pela habilidade em se
adaptar ao ambiente.

A seleção natural de Darwin propõe ainda a multiplicação e a sobrevivência dos
organismos mais capacitados e, da mesma forma, ocorre com as organizações.
Diante do mercado empresarial, a continuidade da existência do vencedor será
resultado da luta entre as organizações pela conquista de clientes e mercados.
Somente as organizações mais capacitadas conseguirão vencer a concorrência e
obter vantagem competitiva sustentável. Encontra-se em Gabris e Mitchell, 1991
apud Magalhães, 2007, p. 41:
Seguindo a Teoria da Evolução, ainda que nasçam frágeis, os organismos
lutam pela sua sobrevivência desde o primeiro minuto de sua existência,
lidando com escassez de recursos e com o propósito de obter posições
privilegiadas que assegurem a sua perpetuidade. Do mesmo modo, como a
maioria das organizações é criada sem prazo para acabar, conclui-se que o
derradeiro objetivo das organizações é a perenidade.

A evolução dos organismos depende do ambiente, visto que, para Darwin ele
seleciona o ser mais adaptável (SILVA JUNIO e SASSON, 1984). Da mesma forma,
as empresas dependem também de um cenário que pode ser chamado externo. O
meio ambiente é o que está fora, que por vezes, independentemente da vontade,
não está sob controle da organização, mas ainda sim, pode influenciar em sua
adaptação ou mesmo sobrevivência. Para as organizações, o meio ambiente é o
mercado empresarial como um todo. De acordo com Montana e Charnov (2010, p.
65, grifo dos autores):
As organizações existem dentro de um ambiente externo complexo que
influencia a maneira pela qual os negócios são realizados. Os principais
fatores desse ambiente externo são econômicos, sociológicos, políticos e
tecnológicos. Dentro desse ambiente externo estão fatores que afetam a
organização de maneira imediata.

Para entender sobre o meio ambiente, resgata-se, ainda nas Ciências Biológicas, o
conceito de Sistema – “conjunto de insumos processados gerando o vetor produto”
(Plantullo, 2002, p. 49) que o também biólogo Ludwig Von Bertalanffy, apresenta em
seu livro “Teoria Geral dos Sistemas”.
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Para Von Bertalanffy, a empresa pode ser comparada a um organismo vivo, pois ela
estabelece interações interna e externamente e, também, submete-se às mudanças
no meio ambiente, o que significa que a empresa é um sistema aberto, que sofre
interferência do meio (Plantullo, 2002). De acordo com esse biólogo, o modelo de
sistema aberto pode ser “entendido como complexo de elementos em interação e
intercâmbio contínuo com o ambiente.” (MOTA, 1976, p. 73).
Segundo Magalhães (2007), um estudo de De Geus (1997) sobre a sobrevivência
das organizações constatou que as mais perenes:
(...) apresentavam comportamento similar aos dos seres vivos. Organismos
com forte noção de comunidade e identidade coletiva, construída em torno
de um conjunto de valores comuns, no qual existe a abertura para o
ambiente externo, há tolerância à entrada de novos indivíduos e idéias, e
capacidade de aprender e se ajustar às novas circunstâncias se traduz em
adaptabilidade e evolução em vez de reducionismo e extinção.
(MAGALHÃES, 2007, p. 45)

Isto posto, é mister observar que as empresas precisam se esforçar uma vez que o
ambiente em que estão disputando a sobrevivência, ou mesmo a vantagem
competitiva, nem sempre será tangível e sofrerá interferências fora de seu controle.
Tais interferências podem ser resultado das inúmeras conexões que se estabelecem
atualmente no ambiente, advindas do fenômeno da globalização, que “pode ser
interpretado de muitas formas.” (LACOMBE, 2009, p. 287). Para Fialho et al. (2006,
p. 15) o conceito de globalização é “usado para definir um cenário em que as
relações de comércio entre os países fossem facilitadas.” Ampliando o conceito de
globalização em relação aos aspectos econômicos e comerciais, Lacombe (2009, p.
291) o descreve como sendo:
Integração crescente de todos os mercados (financeiros, de produtos,
serviços, mão de obra etc.), bem como dos meios de comunicação de
transportes de todos os países do planeta. A globalização tende a exigir
maior preparo cultural e profissional de todos os que participam do mercado
de trabalho.

Em relação à influência na vida das sociedades e das pessoas, Lacombe (2009, p.
291) ressalta que a globalização envolve “processos em que a vida social nas
sociedades sofre influências cada vez maiores de todos os países, incluindo os
aspectos políticos, econômicos, culturais, artísticos, moda, meios de comunicação
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etc.” No que concerne ao processo de globalização, sociedade e pessoas, Gibson e
Skarzynski (2008, p. 25) enfatizam que esse fenômeno tem colocado na mesa de
negócios a diversidade pois “é importante entender e alavancar clientes, mercados e
funcionários que consistem em populações em constante mudança no mundo todo.”
Então, com essa aproximação dos mercados, o ambiente externo também ficou
globalizado, fazendo com que o mercado doméstico ou local, não esteja mais
protegido.

Sobreviver,

exigirá

habilidade

e

capacidade

de

mudança

das

organizações que quiserem ter sucesso.
Historicamente, a globalização teve início quando houve troca de bens e serviços
em moedas diferentes e ultrapassou as fronteiras nacionais. Foi após a Revolução
Industrial e os avanços obtidos em termos de transporte e comunicação que os
povos puderam se aproximar ainda mais (LACOMBE, 2009).
Para Jamil e Neves (2000), o desenvolvimento tecnológico trouxe dilemas para os
cidadãos, clientes e também impulsionou melhoria no seu padrão de vida. Encontrase ainda em Drucker apud Jamil e Neves (2000, p. 42):
O comércio eletrônico representa para a Revolução da Informação o que a
ferrovia foi para a Revolução Industrial; um avanço totalmente inusitado,
inesperado. E, como a ferrovia de 170 anos atrás, o comércio eletrônico
está gerando um ‘boom’ novo e distinto, provocando transformações
aceleradas na economia, na sociedade e na política.

Certo é que se os cidadãos foram atingidos, logo essas mudanças também afetam
as empresas, que são representadas pelo conjunto de pessoas, uma vez que diante
de uma infinidade de possibilidades, o cliente se torna mais exigente, desafiando as
empresas a uma luta incessante de ganhar a concorrência e conquistar a fidelidade
do consumidor.
De modo a esclarecer, para Fialho et al. (2006, p. 17) chegamos ao momento da
“aldeia global”, como se o mundo tivesse ficado pequeno e as pessoas se
conhecessem como em uma aldeia. Isso porque, nos últimos anos, as empresas
chegam a mercados que nem sempre são fisicamente próximos ou locais. Trata-se
de um mercado global, da mesma forma que seus clientes também podem não ser o
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cliente de sempre, mas aquele que está do outro lado do mundo. A possibilidade
desse relacionamento global só se tornou possível devido à disponibilidade de
tecnologias da informação e comunicação, remoção de barreiras comerciais e a
logística de atendimento global (FIALHO et al., 2006).

2.2

Inovação

A inovação tem sido tratada como tema imprescindível para a perenidade das
organizações e, segundo Van Rijnbach (2007, p. 55), “inovação é um tópico
‘quente’.” Para Gibson e Skarzynski (2008, p. 04) o tema inovação está abarcando
“da sala de reunião da diretoria até a imprensa sobre os negócios (...) a maioria dos
executivos seniors diz que está inteirada do tema”.
No livro “Inovação e Empreendedorismo”, de Bessant e Tidd, o primeiro capítulo se
inicia com a frase “Inovação – Todo mundo está falando disso...” (Bessant e Tidd,
2009, p. 20). Logo abaixo dessa frase têm-se várias falas de profissionais que
representam as empresas tidas como as mais inovadoras, como, por exemplo, GE,
Microsoft e Apple:
Estamos avaliando as lideranças da GE em relação a sua capacidade de
criação. Líderes criativos são os que têm coragem de financiar novas idéias,
liderar equipes para encontrar as melhores idéias e pessoas para assumir
riscos com maior preparo e método. (J. Immelt, presidente e Diretorexecutivo da General Eletric.) (BESSANT e TIDD, 2009, p. 20)
Sempre dizemos a nós mesmos: temos que inovar. Precisamos ser os
primeiros a nos superar. (Bill Gates, Microsoft.) (BESSANT e TIDD, 2009, p.
20)
A inovação é o divisor de águas entre um líder e um seguidor. (Steve Jobs,
Apple.) (BESSANT e TIDD, 2009, p. 20)

Para Gibson e Skarzynski (2008), no caso da Apple, ela criou uma cadência para
suas inovações. Desta forma, seus lançamentos se complementam e se reforçam e,
com isso, ela se fortalece:
Mais uma vez a Apple é um bom exemplo. A empresa produziu um fluxo
contínuo de inovações empolgantes nas últimas décadas – dos originais
Macintosh e sistema operacional do Mac ao iMac, sem contar a plataforma
de músicas iTunes, o iPod, o iPhone e a Apple Store -, mas uma rápida
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análise mostrará que existe uma lógica coerente em todas essas inovações.
Elas se complementam e se reforçam. Essa coerência contribuiu muito para
a reação meteórica da Apple. (GIBSON e SKARZYNSKI, 2008, p. 130)

Certamente, o tema inovação saiu das escolas e pesquisas e, de repente, começou
a fazer parte de discussões em todo tipo de organização (ZAWISLAK, 2008).
Encontra-se esse discurso nas declarações de missão e em documentos
estratégicos nos quais é ressaltado o quanto a inovação é importante para aquela
empresa, seus stakeholders e seu futuro.
Para Gibson e Skarzynski (2008, p. 4)
em geral, a inovação se torna mais uma palavra do jargão ou do
corporativo – a nova moda da administração – que recebe
reverência retórica nas reuniões, nas campanhas publicitárias e
nos relaltórios anuais das empresas.

Não é que a inovação esteja ganhando maior proporção do que merece, ela
realmente faz diferença nas empresas independentemente do tamanho e segmento
das mesmas (BESSANT e TIDD, 2009). O que se ressalta, neste momento, é a
chegada do assunto inovação e uso frequente do termo, pois, de acordo com
Bessant e Tidd (2009), a inovação aparece em diferentes tipos de propagandas,
desde “spray de cabelo até de serviços de saúde” (BESSANT e TIDD, 2009, p. 20).
Para Zawislak (2008, Introdução) “o termo inovação tomou de assalto o discurso da
sociedade brasileira.” Pode-se dizer que, apesar do início repentino da fala sobre a
inovação, ela está presente, na humanidade, desde os primórdios, como forma de
garantia da evolução e sobrevivência e continua, no dia a dia das pessoas e das
empresas, mais do que se costuma reparar (ZAWISLAK, 2008).
As empresas estão em busca de como e onde começar, tentando descobrir formas
de fomentar a criatividade, organizar, produzir e alcançar a inovação (VAN
RIJNBACH, 2007). Para Terra et al. (2007), esse discurso é real nas empresas mas,
quando questionadas sobre o que estão fazendo para ir em busca da inovação, o
mais provável é que se ouça que está sendo realizado investimento em pesquisa de
mercado, pesquisa e desenvolvimento ou curso de criatividade único para
empregados.
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No dia a dia, a inovação consiste em criar algo que culmine no resultado desejado
(SAKAR, 2007). Desta forma, estando presente em todo tipo de discussão há uma
pluralidade de entendimentos sobre a inovação. Para esclarecimento:
A palavra “inovar” deriva do latim in+novare, que significa “fazer novo”,
renovar ou alterar. De forma simples, inovação significa ter uma nova idéia
ou, por vezes, aplicar as idéias de outras pessoas em novidades ou de
forma ou por vezes, aplicar as idéias de outras pessoas em novidades ou
de forma nova. (SAKAR, 2007, p. 115, grifo do autor)

Dito isso, torna-se necessário esclarecer uma questão, que é a diferenciação entre
invenção e inovação. De acordo com Sakar (2007, p. 29) a diferença entre elas está
“na implementação e propagação de idéias.” Quando a nova idéia não gera impacto,
ela é apenas uma invenção e não uma inovação. Para Tigre (2006, p. 72), a
invenção consiste em
criação de um processo, técnica ou produto inédito. Ela pode ser divulgada
através de artigos técnicos e científicos, registrada em forma de patente,
visualizada e simulada através de protótipos e plantas pilotos sem, contudo,
ter uma aplicação comercial efetiva. Já a inovação ocorre com a efetiva
aplicação prática de uma invenção.

Na diferenciação entre os termos proposta por Bacon (1998) apud Rijnbach (2007),
invenção é a solução para um problema, enquanto a inovação envolverá análise
estratégica, financeira e capacidade de exploração da empresa por se tratar de uma
invenção com possibilidade de comércio relevante.
Ressaltando, invenção nem sempre será uma inovação, o conceito de inovação vai
além, envolve criatividade, adaptações, ideias novas ou ideias de outros que sejam
possíveis de implementação e que gerem impacto.
De forma simples, inovação é algo novo que agregue valor social ou
riqueza. Muito mais do que um novo produto, algo inovador pode estar por
trás de tecnologias novas, novos processos operacionais, novas práticas
mercadológicas, pequenas mudanças, adaptações, enfim, novidades que,
de um modo ou de outro, gerem ganho para quem as pôs em prática. Em
termos econômicos – e para que fique bem claro: que gere lucro.
(ZAWISLAK, 2008, Introdução)

Ainda assim, quando o assunto é inovação, um equívoco comum é as pessoas
associarem a expectativa de ver algo totalmente novo, inédito, produzido através de
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alta tecnologia ou originado do setor de P&D (Gibson e Skarzynski, 2008). De
acordo com Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 48) “a inovação não se resume a
mudanças tecnológicas.” Enquanto isso, para Terra (2007, p. 23), se a idéia é nova
para empresa, ou para o indivíduo, e gera resultado, ela pode ser considerada uma
inovação.
(...) inovação em um contexto organizacional requer boas idéias (...) requer
acima de tudo, resultados (...) o mais comum e tradicional é associar
inovação ao desenvolvimento de novos produtos, principalmente ligados a
progressos tecnológicos.

Um exemplo de uma inovação que utilizou uma velha idéia aconteceu em 1974, na
luta entre Muhammad Ali e George Foreman. George esperava que Ali se mexesse
muito. Contrariamente ao esperado, Ali usou repetidas vezes o soco right-hand lead,
pouco usado pelos profissionais por ser um golpe lento, já que o punho tem que
percorrer uma distância maior. Por outro lado, Foreman não havia se preparado para
esse golpe e Ali o aplicou 12 vezes e consagrou-se campeão mundial (SAKAR,
2007).
Face a essa explanação, é possível perceber que a inovação requer boas idéias,
que nem sempre serão novas, vindas de um processo nunca pensado, as vezes
poderá ser apenas a adaptação de uma antiga idéia, uma idéia velha usada de uma
nova forma. Para ser considerada uma inovação, será necessário que esta idéia,
nova ou reaplicada tenha um impacto e proporcione um resultado (SAKAR, 2007).
Assim como no cotidiano pessoal ou em uma empresa, a inovação necessita de
boas idéias e resultados (TERRA et al., 2007). Compartilham dessa visão Davila,
Epstein, Shelton (2007), afirmando que é possível que algumas pessoas esperem da
inovação algo novo enquanto os modelos de inovação que serão apresentados
adiante tratam da mistura entre o velho e o novo. Ainda Bessant e Tidd (2009)
reafirmam o conceito uma vez que, para os autores,

inovação é um ciclo que

consiste em estabelecer relações, conseguir vislumbrar oportunidades nessas
relações e, por fim, conquistar vantagens.
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O autor tido como pai da inovação é Joseph Schumpeter. Ele muito escreveu sobre
o assunto e, para o mesmo, o motivo para se utilizar a inovação era obter vantagem
estratégica. Em relação à inovação, Schumpeter apresentou dois argumentos
importantes “lucros de monopólio” e “destruição criativa”. Os lucros de monopólio se
apresentam como o ganho através de uma inovação, até que outros a copiem, o que
diminuiria o excedente até que fosse encontrado novo estado de equilíbrio. Já a
destruição criativa seria a busca incessante por algo novo, estabelecendo novas
regras e rompendo com velhas regras, sempre em busca da lucratividade (TIDD,
BESSANT, PAVITT, 2008).
Então, inovação consiste em algo novo que agregue valor social ou riqueza. Para
Mañas (2007, p. 27), “recentemente, tem-se definido a inovação como a conversão
de idéias em produtos, em processos ou em serviços que obtenham êxito relativo no
mercado. Essas idéias podem ser tecnológicas, comerciais ou organizacionais.” É
uma forma de a empresa gerar vantagem competitiva através de serviços “mais
rápidos, mais baratos e de melhor qualidade” (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p.
26). Corroboram com esta idéia Takahashi e Takahashi, (2007, p. 5), ao salientar
que inovação diz respeito à mudança e que esta pode abranger produto ou
processo, podendo estender essa idéia “como forma organizacional, forma de
trabalho, negócios, tecnologia e marketing”.
Nessa mesma direção, Gibson e Skarzynski (2008) enfatizam que há uma tendência
de ligar a inovação, prioritariamente, ao desenvolvimento de novos produtos
advindos do setor de P&D, tecnologia de ponta, esquecendo outros tipos de
inovação como em modelos empresariais. Não se pode esquecer a importância das
inovações em modelos empresariais que quebram as regras das organizações, ou
do setor, de maneira importante. Para os autores, algumas delas podem trazer
resultados satisfatórios como (p. 103): “Servindo grupos de clientes não atendidos
ou insatisfeitos; oferecendo benefícios inéditos ou diferenciados; agregando ou
obtendo valor de maneira não convencional.” Dentre as inovações em modelos
empresariais, esses são apenas alguns exemplos do que se pode alcançar em longo
prazo, podendo-se, às vezes, superar o retorno das inovações pensadas “apenas
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em função de produtos, serviços, tecnologias ou operações.” (GIBSON e
SKARZYNSKI, 2008, p. 105)
É possível encontrar inovações simples e complexas em produtos, serviços,
relacionamento com cliente, propagandas, usando tecnologia de última geração ou,
sutilmente, usando-se uma antiga idéia. E o detalhe da inovação faz toda diferença
no resultado da ação “(...) a explicação é bastante simples: se não mudarmos o que
oferecemos ao mundo (bens e serviços) e como criamos e ofertamos, corremos o
risco de sermos superados por outros que o façam (...)” (BESSANT e TIDD, 2009, p.
20). Contudo, inovação não é somente ter uma boa idéia ou mesmo propor algo que
ninguém nunca viu, como dito anteriormente, mas, trata-se de uma aplicação que
gere resultado.
De forma geral e objetiva, Terra et al. (2007, p.29) afirmam que “inovar significa ter
uma idéia nova ou, por vezes, aplicar a idéia de outros de uma forma original e com
eficácia.” Apesar da inovação ser vista como forma de assegurar vantagem
competitiva entre as empresas, nem sempre inovar dá certo. A inovação não é
totalmente previsível e pode dar errado. Considera-se que a inovação não deu certo
se ela não trouxer, no mínimo, o retorno suficiente para cobrir as despesas que
foram feitas com o conhecimento, informação e criatividade necessários para
tentativa da sua constituição (ZAWISLAK, 2008). Se isso acontecer, no máximo esse
produto será uma invenção e, para Zawislak (2008, Introdução), “quem inventa é
inventor; e não empreendedor.”
Na literatura, é possível se encontrar vários exemplos de tentativas de inovação que
fracassaram. Essa constatação é reafirmada por Tidd, Bessant, Pavitt (2008, p. 59)
ressaltando as inúmeras influências de “fatores técnicos, mercadológicos, sociais,
políticos e outros” e a necessidade, na medida do possível, de conhecer e controlar
tais riscos através do gerenciamento do processo. Ainda assim, mesmo no caso de
uma falha, é possível aproveitar o momento para aprendizagem e evitar os mesmos
erros em tentativas futuras. Envolvidas em mercados competitivos, para as
organizações, apesar do risco e da possibilidade de fracasso, para Tidd, Bessant,
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Pavitt (2008, p. 59) a “inatividade – é raramente uma opção, especialmente em
setores da economia turbulentos e de mudanças bruscas.”
Para quebrar a inatividade e atender à demanda de competitividade, a inovação
segundo Bessant e Tidd (2009, p. 29), pode ser resumida em quatro dimensões de
mudança, que são também conhecidos como os 4P da inovação:
o Inovação de produto: mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma
empresa oferece;
o Inovação de processo: mudanças nas formas em que as coisas (produtos e
serviços) são criadas e ofertadas ou apresentadas ao consumidor;
o Inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são
introduzidos;
o Inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais básicos que
norteiam o que a empresa faz.
Face à necessidade da definição das melhores estratégias de inovação, torna-se
imprescindível às organizações, além de conhecer as dimensões de aplicação da
inovação, conhecer também os graus das mudanças propostas ou os tipos de
inovações, observando-se, ainda, que essas aplicações podem proporcionar riscos e
recompensas distintas, de acordo com o momento e a maneira como são utilizadas.
Para Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 57), os tipos gerais de inovação podem ser
definidos como Incremental, Semiradical e Radical, sendo:
o Incremental: é a inovação predominante na maioria das empresas. São
pequenas, mas importantes mudanças que podem ser aplicadas em modelos de
negócios, produtos ou serviços. Para os autores Davila, Epstein, Shelton (2007, p.
61) “(...) são uma maneira de extrair o máximo valor possível de produtos e serviços
existentes sem a necessidade de fazer mudanças significativas ou grandes
investimentos”. Como neste tipo de inovação são permitidas apenas mínimas
mudanças, faz-se necessário a empresa se assegurar de que não está presa neste
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modelo, temendo inovações arriscadas que poderiam garantir sua sobrevivência no
mercado.
o Semiradical: em comparação com as inovações incrementais, as inovações
semiradicais conseguem alavancar mudanças imprescindíveis que envolvem
alterações no modelo de negócio ou na tecnologia da empresa (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007)
o Radical: Já as inovações radicais consistem em mudanças no modelo de negócio
e na tecnologia da empresa e normalmente provocam alterações significativas no
mercado (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007). É possível que a inovações radicais
sejam seguidas de outras inovações como incrementais e semirradicais que
ocasionem melhoria no produto. É primordial a avaliação minuciosa de um
investimento nesse tipo de inovação, pois “inovações radicais são, pela própria
natureza, investimentos de pouca probabilidade de retorno” (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007, p. 71).
Existem diferentes níveis de novidade e, de um extremo ao outro, pode-se afirmar
que as inovações incrementais proporcionam melhorias moderadas ou menores,
enquanto as inovações radicais resultam em produtos ou serviços completamente
novos, que mudam a forma como os percebemos ou utilizados (BESSANT e TIDD,
2009). Desta forma, independentemente do grau de novidade:
As inovações ocupam, portanto, no cenário atual um papel de destaque.
Podem estar na origem de baixos custos, aumentos na produtividade,
melhoria na qualidade dos produtos e/ou diferenciação, agregação de
serviços, adequação às necessidades dos clientes etc. As inovações podem
rejuvenescer setores, abrir novos negócios assim como tornar negócios
anteriormente rentáveis em negócios obsoletos; isto é, possuem a
capacidade de transformar o ambiente econômico, mudar os parâmetros da
concorrência, mudar as escolhas estratégicas das organizações.
(VASCONCELOS, 2008, p. 03)

Isso posto, é possível pensar que muito mais do que decidir se o melhor é inovar ou
não, diante do cenário atual, as empresas encontram-se refletindo sobre qual é a
melhor forma de inovar e de se ter sucesso inovando (TIDD, BESSANT, PAVIT,
2008). Ainda assim, é importante ressaltar que a opção pela inovação não está
isenta de riscos. Ao contrário, seu caminho pode conter surpresas. Trata-se, então,
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da necessidade de se gerenciar os riscos (TERRA et al., 2007). Para Tidd, Bessant,
Pavitt (2008, p. 23) “a inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações,
detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas. Para os autores, a inovação
pode ser aplicada não somente em novos mercados, mas também em mercados
maduros, além de não se restringir a produtos, podendo, também, funcionar no setor
de serviços. O desenvolvimento da capacidade inovativa ganha força nas escolas e
empresas e as organizações já se perguntam como podem alavancar essa sua
capacidade (GIBSON e SKARSYNSKI, 2008).

2.3

Inovação Tecnológica

Ao falar de inovação, a maioria das pessoas associa o tema à inovação tecnológica
(DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007). Certo é que a inovação tecnológica tem
papel importante no sucesso das empresas. No entanto, talvez tenha igual
importância a inovação do modelo de negócios que “descrevem de que maneira a
companhia cria, vende e transfere valor aos clientes, incluindo-se nessa descrição a
cadeia de suprimentos, a visualização de segmentos preferenciais de clientes e a
percepção, pelos clientes, do valor a eles transferido” (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007, p. 33). É provável que uma inovação tecnológica proporcione uma
inovação nos processos de negócios e que o contrário também aconteça, pois essas
novidades andam em conjunto e a implementação de qualquer uma delas precisa
ser pensada num todo (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
Contudo, quando o assunto é a inovação tecnológica propriamente dita, é comum
que as pessoas associem o tema a mudanças que permitem velocidade de acesso
ou em produtos. Esse tipo de associação ocorre normalmente, visto que se trata de
uma maneira mais fácil de traduzir a funcionalidade dos processos tecnológicos
(DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007). No entanto, a inovação tecnológica não se
resume somente ao desempenho de produtos e serviços de uma empresa, pois “são
parte integral da produção e da entrega de serviços podem efetivamente se traduzir
em produtos e serviços melhores, mais rápidos e de menor custo.” (DAVILA,
EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 55).
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Em relação à inovação tecnológica, um material sempre consultado e reconhecido
como contribuição fundamental para o estudo do termo é o Manual de Oslo (s.n.t.),
desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE. O Manual de Oslo (s.n.t.) incorporou as definições e parâmetros já presentes
no Manual Frascati e ampliou sua atuação com novos indicadores de impactos das
inovações. Para esclarecimento, o Manual Frascati também foi desenvolvido pelo
OCDE nos anos 60 a fim de consolidar conceitos e definições sobre P&D, permitindo
a criação de indicadores tecnológicos (TIGRE, 2006).
O Manual de Oslo (s.n.t.) acredita na inovação como peça chave para o aumento da
produtividade e do emprego. Pode-se dizer que o Manual percebe a inovação como
“’solucionador de problemas’ em qualquer etapa do processo produtivo” (TIGRE,
2006, p. 87). Nessa direção, a inovação passou a ser percebida como “processo
simultâneo de mudanças, envolvendo uma diversificada gama de atividades internas
e externas à empresa” (TIGRE, 2006, p.87) enquanto o P&D deixou de ser
percebido como precedente à mudança tecnológica.
No Brasil, o Manual de Oslo (s.n.t.) inspirou o IBGE a criar a Pesquisa Industrial
sobre Inovação Tecnológica (PINTEC). Tanto no Manual de Oslo (s.n.t.), quanto na
PINTEC, são monitoradas as inovações: produtos, processos e mudanças
organizacionais (TIGRE, 2006). Importante ressaltar que a PINTEC do IBGE adotou
o conceito de inovação tecnológica do Manual de Oslo (s.n.t.), mas levou em
consideração as peculiaridades as empresas brasileiras. Assim, além de monitorar
as inovações, ela também analisa a importância desta (TIGRE, 2006).
Assim, inovação refere-se a produtos e processos novos para a empresa,
não sendo necessariamente novo para o mercado ou setor de atuação. No
momento em que uma empresa está introduzindo novos produtos,
modernizando seus processos e alterando suas rotinas organizacionais, ela
está inovando. A inovação pode ter sido desenvolvida internamente ou em
outra empresa ou instituição, não representando necessariamente uma
novidade. Tal conceito é adequado para entender os esforços tecnológicos
das empresas industriais brasileiras, que, em sua maioria, são de pequeno
porte e não realizam atividades formais de P&D. Em essência, são esforços
para utilizar inovações já introduzidas por outras empresas. (TIGRE, 2006,
p. 88)
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Para entendimento, o Manual de Oslo (s.n.t.) discorre sobre inovação tecnológica no
que se refere à sua abrangência e esclarece que seu conteúdo se restringe a:
o Empresas privadas;
o Inovação no nível da empresa;
o Inovações tecnológicas de produtos e processos, chamadas de TPP, mas
apresenta diretrizes opcionais para outras formas de inovação;
o Difusão até o nível “novo para a empresa”.
Segundo Schumpeter apud Manual de Oslo (s.n.t.), as empresas inovam e mudam
tecnologicamente, pois visam o lucro e, além disso, inovar pode proteger sua
posição no mercado ou gerar vantagem competitiva.
De forma geral, o Manual de Oslo (s.n.t., p. 54) define como inovação tecnológica
em produtos e processos: “(...) substanciais melhorias (...)” e “(...) implantações de
produtos e processos tecnologicamente novos (...)”. Compreende-se por implantado
aquilo que foi inserido no mercado (inovação de produto) ou usado no processo de
produção (inovação de processo) e por novo entende-se o que é novo para
empresa, não sendo necessário que seja novo para o mundo.
Para melhor compreensão, o conceito de produto compreende bens e serviços.
Desta forma, uma inovação tecnológica de produto é a “implantação/comercialização
de um produto com características de desempenho aprimoradas de modo a
fornecer, objetivamente ao consumidor, serviços novos ou aprimorados” (MANUAL
DE OSLO, s.n.t., p. 21), estando excluídas, dessa categoria, mudanças em produtos
que ofereçam apenas melhorias ligadas à estética e que suas vendas sejam
influenciadas pelo efeito de marketing. As vantagens obtidas através da inovação
tecnológica de produto estão ligadas à dificuldade de imitação por parte de outras
empresas, o que permitirá à empresa inovadora o aumento dos preços e, como
consequência, aumento dos lucros (MANUAL DE OSLO, s.n.t.).
Em

contrapartida,

a

inovação

tecnológica

de

processos

consiste

na

“implantação/adoção de métodos de produção ou comercialização novos ou
significativamente aprimorados. Ela pode envolver mudanças de equipamentos,
recursos humanos, métodos de trabalho ou uma combinação destes.” (MANUAL DE
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OSLO, s.n.t., p. 21). Essas mudanças podem abranger desde mudanças de
equipamentos à organização da produção. As vantagens obtidas através da
inovação tecnológica de processo é o aumento da produtividade que proporcionará
à empresa o aumento de lucros através da oportunidade do aumento da margem
dos preços.
Por sua vez, as inovações organizacionais abrangem mudanças na “estrutura
gerencial da empresa, na forma de articulação entre as diferentes áreas, na
especialização dos trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e
nas múltiplas técnicas de organização dos processos de negócios” (TIGRE, 2006,
p.73).
Para Tigre (2006), quando falamos de tecnologia é primordial distinguir tecnologias
de técnicas. Frente à sua colocação, encontra-se em Tigre (2006, p. 72 grifo do
autor) “A tecnologia pode ser definida como conhecimentos sobre técnicas,
enquanto as técnicas envolvem aplicações desse conhecimento em produtos,
processos e métodos organizacionais.”
Diante desse entendimento sobre tecnologia, para Gibson e Skarzynski (2008, p. 94)
as inovações tecnológicas causam grande impacto, pois são “revoluções
tecnológicas que causam mudanças fundamentais no modo como fazemos as
coisas”. Para os autores, são alguns exemplos de inovações tecnológicas “internet,
computador, câmera digital (...)”, ou seja, itens que possibilitam mudar a forma de se
relacionar com o cliente, que provoque mudanças no mercado, na economia ou até
mesmo possa substituir uma linha de produtos.
Os autores Tidd, Bessant, Pavitt (2008) consideram-se críticos do determinismo
tecnológico, muito embora reconheçam que o desenvolvimento desse tipo de
inovação possua uma lógica interna a fim de auxiliar a identificação de novas
oportunidades para a empresa. Não obstante, Tidd, Bessant, Pavitt (2008),
destacam a importância dos avanços tecnológicos que, inclusive, proporcionaram
mudanças econômicas e sociais e ressaltam a inquietação com relação às melhorias
que poderiam ser geradas e às oportunidades que ainda não foram exploradas ou
que não tiveram êxito.
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Os autores enfatizam que as oportunidades tecnológicas ainda não exploradas
esbarram em algumas restrições da organização, na limitação na capacidade de
aprender (conhecimento) e de explorar (competências) das empresas. Trata-se de
conjuntos que fazem restrições as organizações “que dizem respeito ao estado
presente e possível futuro de conhecimento tecnológico; e os que tratam de limites
de competência empresarial” (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p. 189)
Contudo, percebe-se que as empresas possuem caminhos a serem seguidos,
devido às limitações de conhecimento e competências, ou seja, nem sempre as
empresas poderão saltar de um caminho para outro porque isso envolverá o
conhecimento e as competências que ela possui. Certo é que, apenas novas
contratações não suprirão a necessidade de conhecimento ou competências pois,
para Tidd, Bessant, Pavitt (2008, p. 190), “raramente se concentram competências
de

indivíduos,

mas

sim

naqueles

pertencentes

a

grupos

especializados,

interdependentes e coordenados (...)”.
Da observação de seguir caminhos compatíveis com o conhecimento e
competências das empresas, surgiu à noção de trajetória tecnológica, proposta por
Nelson e Winter, posteriormente ampliada por Dosi (TIDD, BESSANT, PAVITT,
2008).

Para Tidd, Bessant, Pavitt (2008, p. 190), essa mesma idéia “pode ser

igualmente aplicada à tecnologia inibida por limites de conhecimento e uma empresa
inibida por limites de competências.”
É sabido que cada empresa possui uma forma de atuação e se apresenta
competitiva em determinado segmento. Para as organizações cujo foco é a
tecnologia, ainda é preciso observar que essas se diferem de acordo com o tipo de
tecnologia que utilizam.

Isso significa que produzir um carro exige tecnologia

diferente da produção de um remédio. A partir dessa compreensão, Tidd, Bessant,
Pavitt (2008, p. 191-194) distinguiram cinco trajetórias tecnológicas para as
empresas:

35

a) Empresa Dominada pelo Fornecedor – nesta trajetória é comum que a mudança
técnica tenha origem no fornecedor de máquinas e insumos de produção. É o caso
da indústria têxtil e da agricultura.
A principal medida da inovação estratégica é, portanto, usar tecnologia
alheia para reforçar outras vantagens competitivas. Nos últimos dez anos,
avanços em TI obtidos nos mais diversos lugares permitiram novas e
radicais aplicações em design, distribuição, logística e negociações, dessa
maneira tornando a produção mais responsiva às demandas de consumo.
(Tidd, Bessant, Pavitt, 2008, p. 191)

b) Empresas Intensivas em Escala:
a acumulação tecnológica é gerada por design, construção e operação de
sistemas de produção e/ou produtos complexos. Setores tipicamente
essenciais incluem a extração e processamento de matérias-primas,
automóveis e projetos em engenharia civil de larga escala. Devido a
vantagens econômicas promissoras de aumento de produção em escala,
combinada com a complexidade de produtos e/ou sistemas de produção, os
riscos de fracasso associados a mudanças radicais, mas não testadas, são
potencialmente caros. (Tidd, Bessant, Pavitt, 2008, p. 193)

Para as empresas cuja trajetória tecnológica é intensiva em escala foi mais
interessante o desenvolvimento de inovações incrementais de produtos e processos
e outros tipos de melhoria como em máquinas e subsistemas. De acordo com Tidd,
Bessant, Pavitt, (2008, p. 193) “as principais fontes de tecnologia constituem-se de
design interno e departamentos de engenharia de produção, experiência operacional
e fornecedores especializados de equipamentos e componentes.”
Recentemente, com o aprimoramento tecnológico, foi possível substituir os
protótipos e afins por simulações computadorizadas, desta forma os custos com
projetos pilotos foram diminuídos o que permitiu abertura de oportunidades (TIDD,
BESSANT, PAVITT, 2008)
c) Empresas de Base Científica – são dependentes de conhecimento, competências
e técnicas advindas da área acadêmica. A acumulação tecnológica vem,
essencialmente, de laboratórios de P&D em busca de mercados de novos produtos
e tecnologicamente relacionados, abrangendo, portanto, os setores de
produtos químicos e de eletrônicos; descobertas fundamentais
(eletromagnetismo, ondas de rádio, efeito transistor, químicos sintéticos,
biologia molecular) abrem grandes mercados de produtos novos com uma
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larga gama de aplicações potenciais. (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p.
193)

Desta forma,
(...) as principais medidas da estratégia da inovação são monitorar e
explorar avanços surgidos a partir de pesquisa básica; desenvolver
produtos tecnologicamente relacionados e agregar ativos complementares
(como produção e marketing) para explorá-los; e reconfigurar divisões
operacionais e unidades de negócio de acordo com as mudanças
tecnológicas e as oportunidades de mercado. (TIDD, BESSANT, PAVITT,
2008, p. 193)

d) Empresas Intensivas em Informação – são recentes, tendo surgido acerca de 15
anos. Seguem essa trajetória empresas:
especialmente em setores de serviços: financeiro, varejo, publicações,
impressão, telecomunicações e turismo. As principais fontes de tecnologia
são softwares interno e departamentos de sistemas, e fornecedores de TI e
de sistemas e aplicativos. O principal objetivo é projetar e operar sistemas
complexos de processamento de informação, sobretudo em sistemas de
distribuição que fazem a provisão de um serviço ou bem mais sensível às
necessidades dos consumidores. As principais medidas da estratégia de
inovação são desenvolvimento e operação de sistemas complexos de
processamento de informação e desenvolvimento de novos serviços
relacionados e radicalmente novos. (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p.
193)

e) Fornecedores especializados –
são, geralmente, pequenos e oferecem insumos de alto desempenho para
sistemas de produção, processamento de informação e desenvolvimento de
produtos de alta complexidade, na forma de maquinaria, componentes,
instrumentos e (cada vez mais) software. A acumulação tecnológica
acontece através de design, construção e utilização operacional desses
insumos especializados. Fornecedores especializados são beneficiados
com a experiência funcional de usuários avançados, na forma de
informação, competências e identificação de possíveis modificações e
melhorias. Essas empresas acumulam competências para combinar
avanços tecnológicos com necessidade de clientes, o que – devido a custo,
complexidade e interdependência de processos de produção – agrega valor
à sua confiabilidade e desempenho, em vez de afetar preços. As principais
tarefas da estratégia da inovação são acompanhar as necessidades de
clientes, aprendendo a partir da experiência de usuários avançados e
adaptando novas tecnologias e exigências de usuários. (TIDD, BESSANT,
PAVITT, 2008, p. 194)

As trajetórias tecnológicas das empresas não são estáticas e podem mudar com o
tempo, à medida que elas desenvolvem sua base de conhecimento. A identificação
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e exploração das trajetórias tecnológicas vão depender das competências
tecnológicas e organizacionais de cada empresa (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008)
Segundo Freeman apud Tigre (2006), as mudanças tecnológicas se diferem entre
inovação incremental, radical, sistema tecnológico e paradigma técnico econômico.
Essa divisão das categorias das mudanças tecnológicas considera seu grau de
inovação e comparação em relação ao que havia antes. Ainda para Freeman apud
Tigre (2006), a inovação incremental é o nível mais elementar da mudança
tecnológica e consiste na melhoria no design ou na qualidade de produtos, layout e
processos, novos arranjos logísticos e organizacionais e novas práticas de
suprimentos e vendas (Tigre, 2006). Já a inovação radical é o rompimento das
trajetórias, inaugurando nova rota tecnológica, enquanto o próximo estágio,
mudanças no sistema tecnológico transforma um setor ou grupo de setores pela
emergência de um novo campo tecnológico. Enfim, o último estágio são as
mudanças no paradigma técnico econômico, ou seja, envolve mudanças que
atingem a tecnologia e o contexto social e econômico que estão inseridos.
Mudanças no paradigma técnico econômico são esporádicas, mas persuasivas,
duradouras e exige mudanças organizacionais e institucionais (TIGRE, 2006).
Assim como no mercado, na inovação tecnológica as mudanças vão do incremental
ao disruptivo e, em alguns casos, a competição é estabelecida entre as próprias
tecnologias. As inovações tecnológicas enfrentam, ainda, um grande desafio
pautado no que o Manual de Oslo (s.n.t.) denomina - bem público. Isso significa que
determinados conhecimentos tecnológicos tem baixo custo quando disponibilizados
para muitos usuários, o inverso do custo de seu desenvolvimento que é alto e,
quando disponibilizado, não se consegue limitar os usuários. Como consequência, o
retorno social é geralmente mais alto que o retorno privado e clientes e concorrentes
passam a se beneficiar da inovação da empresa e, além disso, o conhecimento não
pode ser apropriado. Para Tigre (2006), é a difusão da inovação que produzirá
impacto econômico, possibilitando a criação de novos empreendimentos e
mercados. Quando restrita a empresa ou, no máximo, expandida somente até o
cliente, mantém-se na categoria da inovação. Muito embora a oportunidade de
inovação tecnológica possa ser utilizada por outra empresa, ainda assim cada
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organização tem sua especificidade em relação à exploração e reconhecimento das
oportunidades tecnológicas. A capacidade de inovação de cada empresa é
determinada pela combinação eficiente de vários fatores (MANUAL DE OSLO,
s.n.t.).

2.4.

Processos de Inovação nas Empresas

A inovação já foi vista como uma feliz coincidência, mas, verdadeiramente, ela não
acontece por acaso. É preciso estabelecer processos formais a fim de viabilizá-la
(GIBSON e SKARZYNSKI, 2008). A inovação não é sorte e deve ser tratada como
um projeto traduzido em estratégias e operações (ZAWISLAK, 2008). Para Gibson e
Skarzynski (2008), existe um abismo, nas empresas, entre falar sobre inovação e
executar a inovação. De acordo com os autores a inovação está presente no
discurso do CEO, mas a maioria das empresas ainda não descobriu como implantar
o modelo de inovação, ou seja, ainda não conseguiu transformar a inovação em um
processo organizacional.
Para Van Rijnbach (2007), a necessidade da inovação para a permanência da
empresa no futuro é real, mas, para isso, as empresas precisarão ser capazes de
controlar sua capacidade de inovação.
É possível encontrar, nas empresas, pequenos grupos que inovam por “interesse,
habilidade e motivação para realizar o novo” (TERRA, 2007, p. 24). Para o autor,
trata-se de processos que estimulam a geração de idéias, garantem
feedback, favorecem a colaboração e múltiplas perspectivas na avaliação,
reconhecem e premiam aqueles que se aventuram a sugerir coisas novas e
também aqueles que trabalham para que as idéias se concretizem e gerem
valor para organização. (TERRA, 2007, p. 23).

Segundo o Manual de Oslo (s.n.t.), as políticas de inovação são recentes e o
surgimento reconhece o conhecimento como fator para o desenvolvimento
econômico.
Os processos de inovação de cada empresa são exclusivos, exigem construção de
modelos consistentes de processos de gestão. Não se trata de modelos prontos
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para aplicação imediata nas organizações, mas, sim, de procedimentos e processos
estabelecidos como em outros setores da instituição (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007). A implantação de processos de inovação requer mudança
cultural, investimento financeiro, disponibilidade, compromisso, ou seja, tempo pois
“pode levar de três a cinco anos desenvolver habilidades, ferramentas, processos
gerenciais, indicadores, valores e sistemas de TI necessários para amparar a
inovação contínua e abrangente” (GIBSON e SKARZYNSKI, 2008, p. 15). É mister
observar que para implantação do processo de inovação, não pode ser
“assistemático” como ressaltam Gibson e Skarzynski ( 2008, p. 15) , com iniciativas
desapegadas e aleatórias, ou seja, executar ações isoladas ou pontuais e esperar
que a soma delas resultem em um processo sustentável de inovação. É necessário
que a implantação dessas ações sigam uma estratégia sistêmica.
Diante disso, é possível afirmar que, além da necessidade de um processo
sistemático são necessárias idéias para alimentá-lo, o que pode assustar as
empresas. Entretanto, para Davila, Epstein, Shelton (2007), algumas empresas vão
descobrir que não é difícil obter boas idéias. O desafio consiste em escolher as
idéias certas e conseguir implementá-las. Conforme Gibson e Skarzynski (2008, p.
129) “(...) a chance de encontrar uma nova oportunidade de peso está intimamente
ligada à quantidade de idéias geradas, escolhidas para teste com experiências de
baixo custo, e ao número de projetos promissores aos quais você emprega seus
recursos.”
Muito mais do que grande quantidade de idéias, as organizações precisam de
estratégias bem definidas sobre o assunto e que elas sejam aplicáveis à sua
realidade. Além disso, somente a inserção de processos e procedimentos não fará,
por si só, a ocorrência de inovações. É preciso trabalhar, também, com outras
perspectivas tais como sistemas de recompensas e indicadores (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007). Cabe aqui também a observação da necessidade das empresas
adotarem cuidado na ligação que as ideias podem alcançar. Se interligadas, podem
maximizar resultados, se focadas demasiadamente, a empresa pode correr o risco
de colocar todas as suas possibilidades em um único projeto.
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Isso pode ser muito perigoso num mundo de mudanças hiperaceleradas,
em que as estratégias e modelos empresariais tornam-se obsoletos da noite
para o dia (...) o segredo disso tudo é encontrar uma forma de desatrelar e
focar a inovação ao mesmo tempo. A diversidade é bem-vinda, mas ainda é
preciso encontrar uma forma de evitar exageros (...) o equilíbrio entre essas
duas facetas da inovação é uma arte delicada. (GIBSON e SKARZYNSKI,
2008, p. 130)

Constitui o processo de inovação nas empresas a definição clara da estratégia
estabelecida, além das escolhas entre o misto de modelos e dimensões. Essa
configuração é papel dos líderes da empresa, que definem rumos e facilitam a
execução. Para isso, “a cúpula executiva da empresa precisa identificar as
competências centrais e inovar, a partir delas” (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007,
p. 103).
O processo de inovação nas empresas está submetido à necessidade de inovações
consistentes, alinhadas às competências e estratégias da empresa e divulgadas
para seus funcionários. Diferentemente disso:
sem um modelo e estratégia de inovação claramente definidos e
comunicados, e sem a caracterização do tipo de portfólio de inovação
exigido, não há corpo de funcionários capaz de proporcionar uma boa
execução. (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 103)

Sabendo da complexidade desse processo, Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 30)
afirmam que o sucesso da inovação nas empresas está ligado à competência do
CEO, Chief Enterprise Officer do comando executivo da organização e da execução
do que eles denominam de as sete regras da inovação:
1) Exercer sólida liderança sobre os rumos e as decisões de inovação. Uma
orientação clara a partir do comando executivo flui ao longo de todos os níveis do
grupo para motivar, sustentar e recompensar as atividades voltadas para inovação,
bem como as inovações em si.
2) Integrar a inovação à mentalidade do negócio. Inovação não é uma carta que se
puxe da manga em ocasiões especiais; tem de ser parte integral do processo
operacional diário da empresa.
3) Alinhar a inovação com a estratégia da empresa. A inovação pode ou não ser a
chave para o sucesso da estratégia do negócio; é preciso determinar os tipos e a
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quantidade de inovação necessária para dar suporte à estratégia do negócio – e
nem sempre mais é necessariamente melhor.
4) Administrar a tensão natural entre criatividade e captação de valor. A empresa
precisa ser forte em ambos os aspectos. Criatividade sem a capacidade para
transformá-la em lucros (por exemplo, execução e captação de valor) pode até ser
divertido, mas não se sustenta; lucros sem criatividade são compensadores, mas
também só funcionam durante pouco tempo.
5) Neutralizar os anticorpos organizacionais. Inovação exige mudança e a mudança
desperta rotinas e normas culturais explícitas que agem para bloquear ou rejeitar a
transformação.
6) Cultivar uma rede de inovação além dos limites da organização. A organização
bem-sucedida é aquela que se supera no objetivo de fundir seus recursos internos
com partes selecionadas dos imensos recursos da economia do mundo capitalista.
7) Criar os indicadores de desempenho e as recompensas adequadas à inovação.
As pessoas normalmente reagem a estímulos negativos e positivos, e a inovação na
empresa não é exceção. Nunca se conseguirá atingir o nível necessário de inovação
se as pessoas não contarem com as recompensas adequadas.
As sete regras da inovação propostas por Davila, Epstein, Shelton (2007) visam
mostrar o que deveria ser levado em consideração pelos altos executivos da
empresa. Os pontos levantados pelos autores para constituição dessas regras são
resultados das suas pesquisas. É importante considerar que, em empresas de
menor porte, a inovação pode ocorrer de forma mais natural como resultado da
interação entre as pessoas, facilidade decorrida do seu tamanho e número de
profissionais (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
O processo de inovação, de acordo com Zawislak (2008), consiste em
conhecimento, informação e criatividade, que são os pilares básicos da inovação.
Para Zawislak (2008, Introdução) a inovação:
sempre será questão de conhecimento, seja ele científico e tecnológico, ou
até mesmo, empírico. Deve envolver informação, ou seja, aquele conjunto
organizado de sinais e dados já disponíveis ou recentemente capturados
que geralmente advêm do ambiente na qual está inserido. Mas, mais do que
tudo, por se tratar de novidade, diz respeito à criatividade. Diz respeito a
coisas diferentes e novas. Em suma, o diferente e o novo nascem do que já
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está posto (conhecimento), do que está por aí (informação) e do que ainda
não surgiu (criatividade) (ZAWISLAK, 2008, Introdução)

Diante disso, consiste na Gestão da Inovação, para Zawislak (2008), o
gerenciamento desse processo e não o que surgir desta associação. Trata-se de
Gestão da Inovação:
o processo de planejamento, alocação, organização e coordenação de
fatores essenciais para que se alcance resultados inovadores. Gestão da
inovação é a gestão integrada de alternativas lucrativas de (mais) valor
(novas tecnologias) a partir de conhecimento, informação e criatividade
(ZAWISLAK, 2008, Introdução)

Vale ressaltar, no entanto, que, à medida que a empresa cresce, os sistemas de
gestão da inovação se fazem cada vez mais necessários, pois há maior
probabilidade da inovação não ocorrer de forma tão natural devido à diminuição da
interação entre as pessoas. Ou seja, pode ser que nem todas se conheçam, que a
informação não seja amplamente difundida, influenciando ainda na motivação para
assumir riscos (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
Para os autores Davila, Epstein, Shelton (2007), os sistemas de gestão da inovação
consistem no estabelecimento de políticas, procedimentos e mecanismos de
informação. Essas diretrizes viabilizam a inovação na empresa e visam suprir as
fragilidades

advindas

do

crescimento

dos

canais

de

comunicação

e

o

estabelecimento de processos que vão facilitar a interação e a tomada de decisão
organizacional:
No entanto, a introdução de inovações não pode ser entendida como um
processo simples. Ao contrário, ela exige perspicácia empresarial, exige um
desenho organizacional que permita a organização perceber oportunidades
de mercado e usar seus recursos de maneira adequada, exige um processo
contínuo que envolve aprender e “desaprender”, dentre outros elementos
que podem ser considerados no âmbito da empresa. (VASCONCELOS,
2005 apud VASCONCELOS, 2008, p. 03)

Para Terra et al. (2007), o estabelecimento de processos formais, como por exemplo
a certificação de qualidade - ISO, promove um compromisso real com a inovação.
Com isso, pode-se dizer que organizar a empresa para a inovação constitui um
desafio em que ações isoladas não serão suficientes. É imprescindível tornar o tema

43

parte da cultura da empresa, definir estratégias e processos e identificar os recursos
humanos certos para a execução (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
Segundo Zawislak (2008), no Brasil, poucas empresas se conscientizaram da
necessidade de organizar e formalizar o processo de inovação e da sua,
importância. As empresas que possuem essa consciência esbarram em outra
dificuldade que é a implementação do processo, pois elas não sabem como fazer
isso e, portanto, não é possível fechar o ciclo (ZAWISLAK, 2008).
É possível, quando se fala sobre inovação, que o ambiente seja lembrado como
fator que poderá interferir no processo da inovação. No entanto, o ser humano
possui a capacidade de se superar sempre, ou seja, mesmo exposto a situações
adversas, é possível que ele consiga inovar. Certo é que o ambiente poderá facilitar
o processo, mas dificilmente o impediria. Ainda assim, diante da extrema
competitividade a que as empresas são expostas, não se pode deixar que esse
processo ocorra por pura sorte ou ficar a mercê da concorrência. É necessário
cercar as possibilidades e permitir seu fomento (TERRA et al., 2007).

2.5. Inovação e Vantagem Competitiva
Em relação à Teoria da Evolução de Darwin, há uma significativa diferença entre o
meio empresarial e os organismos vivos – para a empresa, há a possibilidade de
interferência no processo, diferentemente do mundo natural, pois ao invés de estar
sujeita a mutações fora de seu controle, que visam apenas à sobrevivência e
adaptação, para a empresa é possível ser estratégica, gerando possibilidades,
alternativas e escolhas. Fato é que, mesmo com a possibilidade de interferência no
processo, a expectativa de sobrevivência das empresas é muito menor do que a dos
seres humanos e, independentemente do tamanho, elas podem apresentar sinais de
vulnerabilidade. São vários os motivos de tanta mortalidade, entre eles a falta de
visão e percepção da necessidade de mudança, a limitação de observar somente
seu cenário, olhando somente para dentro da organização, sendo que, quando há o
insight sobre o ambiente, pode ser tarde demais (BESSANT e TIDD, 2009).
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De acordo com Magalhães (2007, p.45)
Na medida em que estão vivos, os indivíduos e as organizações são, ao
mesmo tempo, instáveis e sujeitos as mudanças e ao desenvolvimento. É
necessário compreender as dimensões naturais da transformação que
caracteriza todos os sistemas vivos para, então, projetar processos de
mudança organizacional que possam prorrogar a vida das empresas, ou
seja, que possibilitem maior sobrevivência, mostrando o caminho da
perenidade.

Seguindo a idéia da Teoria da Evolução, os seres com mais probabilidade de
perenidade não são os mais rápidos ou mais fortes e sim os mais adaptáveis ao
ambiente, que recebem gratificação pela mudança e inovação (Magalhães, 2007).
Essas gratificações podem, de acordo com Magalhães (2007, p. 50)
ser de ordem financeira, oportunidade de participação na mudança,
afirmação de idéias, reconhecimento, espaço, segurança, poder, sentimento
de pertencimento, preservação da espécie e garantia de reprodução,
qualidade, melhorias e conquistas, mas acima de tudo, a perenidade.

Para Zawislak (2008), a aplicação do processo de inovação e gestão da inovação,
baseado em conhecimento, informação, criatividade e que gere valor, pode ser
explicado de forma simples e aplicado a necessidade de vantagem competitiva:
a empresa ‘pesca’ do ambiente competitivo no qual está inserida
informações para, com seus conhecimentos e tecnologias prévias, e
principalmente com criatividade, desenvolver novos valores (soluções e
tecnologias) de maneira a manter ou ampliar sua posição no mercado (de
modo lucrativo). (ZAWISLAK, 2008, Introdução)

Nessa perspectiva, observa-se que a inovação aparece em diferentes situações e é
possível encontrar, na história dos negócios, vários exemplos de inovações bem
sucedidas (GIBSON e SKARZYNSKI, 2008). A inovação está presente nas
declarações estratégicas das empresas, em relação ao que se propõe a fazer missão e onde desejam chegar - visão. É possível encontrá-la não só na história dos
negócios, mas em toda história da humanidade, propagandas, em outros tipos de
discursos e declarações (BESSANT e TIDD, 2009). Para Bessant e Tidd (2009,
p.20), o motivo é simples, pois ou as empresas mudam o que oferecem, seja um
produto ou serviço, ou poderão ficar à mercê da concorrência. É certo que as
empresas precisam adotar estratégias de sobrevivência e seu sucesso em tal
empreitada vai depender da sua habilidade nessa competição, sendo a inovação
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uma forma de estabelecer a competitividade (BURGERS e CROMARTIE apud
MAGALHAES, 2007).
Vale ainda ressaltar, conforme Gibson e Skarzynski (2008), que cada inovação bem
sucedida pode ter proporcionado ao concorrente a posição de liderança, se este
conseguisse superar o lançamento anterior. Para os autores, poucas organizações
conseguiram desenvolver uma capacidade inovadora de longo prazo que lhe
proporcionasse uma vantagem competitiva interessante (GIBSON e SKARZYNSKI,
2008).
Na modernidade, as competências centrais têm ciclos de vida curto e as empresas
não conseguirão sobreviver sem a inovação (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
Sem esse processo, as empresas estão fadadas ao fracasso e para as empresas
que decidem não inovar:
a única dúvida restante é se o fim virá abruptamente, em função do
surgimento no mercado de um novo concorrente com uma inovação radical,
ou se irá se arrastar lentamente à medida que tais organizações forem
sendo ultrapassadas por empresas que estão constantemente pensando e
agindo com foco no futuro. (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 46)

Para as organizações que anseiam pela estabilidade, ou até mesmo pela
sobrevivência, a inovação pode se tornar uma boa escolha se elas se dispuserem a
observar “as dimensões dos processos, das pessoas, das tecnologias, da
abordagem ao mercado e da construção de parcerias.” (TERRA et al., 2007, p. 42).
Recomenda-se às empresas que anseiam pela inovação estratégica, alto grau de
concentração e um mix de oportunidade diversificado em busca do encontro da idéia
certa, para entendimento, a recomendação é diversificação e não idéias desconexas
em grande quantidade na tentativa quem alguma gere recompensa (Gibson e
Skarzynski, 2008). Nesse contexto, organizações que anseiam pela estabilidade,
sobrevivência e também crescimento acima da média sabem que o caminho é a
inovação e não medidas tradicionais, conforme Gibson e Skarzynski (2008, p. 12):
(...) só há um caminho para impulsionar o tipo de crescimento agressivo fr
receita que os investidores exigem anos após anos (...) não é por meio das
velhas práticas gerenciais (...) se quiserem ter alguma chance de acelerar o
crescimento acima da média do setor ou da economia como um todo, não
tem alternativa senão inovar seus produtos, modelos empresariais e
sistemas gerenciais.
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Focadas no futuro e na sua sobrevivência, as empresas que adotarem a inovação
como estratégia, poderão ter, como retorno, o aumento do faturamento, melhoria do
relacionamento com seus clientes internos e externos e “vantagem competitiva
incrementada” (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 26). No entanto, faz se
necessário observar que “a vantagem competitiva não advém de ‘uma corrida louca
em todas as direções’. Em vez disso, ela é fruto de um foco muito bem direcionado
no nível da corporação, da divisão ou da unidade de negócios.” (Gibson e
Skarzynski, 2008, p. 129).
Para o mercado, a fragilidade proporcionada pelo avanço da concorrência pode ter
um lado positivo possibilitando que novos concorrentes oxigenem as relações
estabelecidas, assim como possibilita a criação de novos negócios, gerando
vantagem competitiva naquilo que a empresa pode oferecer (BESSANT e TIDD,
2009, p. 21). No entanto, tornar a inovação presente no discurso das empresas em
realidade com retorno financeiro e estabilidade que geraria uma vantagem
competitiva formidável, é o maior desafio das organizações.

(GIBSON e

SKARZYNSKI, 2008)
Visando, então, a liderança frente à concorrência, as empresas precisarão analisar
quais são as vantagens e os riscos proporcionados por cada dimensão e tipo de
inovação, definindo qual a melhor estratégia para seu momento (Davila, Epstein,
Shelton, 2007).
Em relação aos três tipos de inovação - incremental, semirradical e radical segundo Davila, Epstein, Shelton (2007), certo é que, à sua maneira, cada um deles
proporciona vantagens competitivas diferentes. No caso da inovação incremental,
que normalmente requer menos investimentos, é importante avaliar se as pequenas
mudanças trarão o retorno esperado, pois podem privar a empresa de realizar outros
tipos de inovação efetivamente capazes de lhe proporcionar vantagem competitiva.
No entanto, se aplicada adequadamente, esse tipo de inovação pode proporcionar à
empresa sustentabilidade em sua participação no mercado, aumento do ciclo de
vida de lucratividade do produto, gerando consistência no fluxo de caixa e retorno do
investimento financeiro realizado (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007). Já a

47

inovação semirradical traz como vantagem competitiva “a propriedade intelectual da
tecnologia das plantas genéticas, a fim de produzir novo valor para consumidor.”
(DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 65) Assim como é necessário avaliar os
investimentos feitos para os outros modelos de inovações, nas inovações radicais, é
preciso validar a probabilidade de retorno.
É possível perceber que, para a inovação se tornar vantagem competitiva, é
necessário equilibrar o portfólio com os três modelos, avaliando-se o retorno que
cada um pode possibilitar e, também, a forma como cada um supriria a necessidade
do negócio (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 71).
Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 23) afirmam que a única forma da empresa
garantir seu futuro é inovar continuamente, melhor e por mais tempo que seus
concorrentes. Segundo os autores, sem a inovação a empresa pode ficar na inércia
e ser vencida pelos seus concorrentes. Corroboram com esta idéia Tidd, Bessant,
Pavitt (2008, p. 26) ao apontarem que:
(...) o processo de inovação deve ser contínuo uma vez que a tendência
diante de um feito de sucesso é que a concorrência tente a imitação. Desta
forma, um feito inovador deve ser constantemente aprimorado ou ampliado
ou mesmo arriscar novas abordagens.

Ainda que as empresas possam adotar formas similares de inovação, ou mesmo
que haja a imitação, o resultado dessa estratégia poderá ser diferente, pois os
processos, conhecimentos estabelecidos e adotados são peculiares a cada
organização e às pessoas que a compõe. Portanto, a competitividade resultante
desse processo será desigual para cada instituição:
(...) como cada companhia tem uma combinação exclusiva de estratégia da
inovação, organização, processos, cultura, indicadores de desempenho e
recompensas, os produtos de inovação de cada uma delas serão
igualmente diferentes. Aquilo que a Apple desenvolve nunca sairia das
linhas de produção da Dell ou da IBM. (...) Cada empresa cria seu próprio
tipo de inovação mediante o acréscimo de toques especiais (por exemplo
cultura, conhecimento específico, recompensas diferenciadas. (DAVILA,
EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 27)

É factível que não há como dissociar a inovação do conhecimento, pois inovar é
“criar novas possibilidades por meio de combinações de diferentes conjuntos de
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conhecimentos.” (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p. 35) Os conhecimentos, tácito
ou explícito, podem vir de experiências anteriores, ou podem ser resultado de uma
“busca por tecnologias, mercados, ações da concorrência etc.” (TIDD, BESSANT,
PAVITT, 2008, p. 35).

2.6 Contribuições do Referencial Teórico
Esta parte do trabalho tem como objetivo explicitar, diante de toda literatura
consultada, quais autores e conceitos serão utilizados como suporte teórico ao
objetivo principal da pesquisa, no que diz respeito ao entendimento dos profissionais
de empresas do segmento de tecnologia da informação sobre o termo inovação e os
demais objetivos específicos.
Desta forma, no que tange ao conceito de inovação serão utilizadas a definição de
Terra et al. (2007, p.29) para quem “inovar significa ter uma idéia nova ou, por
vezes, aplicar a idéia de outros de uma forma original e com eficácia” e as
orientações de Zawislak (2008, Introdução)
De forma simples, inovação é algo novo que agregue valor social ou
riqueza. Muito mais do que um novo produto, algo inovador pode estar por
trás de tecnologias novas, novos processos operacionais, novas práticas
mercadológicas, pequenas mudanças, adaptações, enfim, novidades que,
de um modo ou de outro, gerem ganho para quem as pôs em prática. Em
termos econômicos – e para que fique bem claro: que gere lucro.

Para melhor entendimento deste trabalho, será necessário explicitar duas distinções
que influenciam diretamente na compreensão do conceito de inovação: a primeira é
a diferença entre inovação e invenção e a segunda é a tendência da maioria das
pessoas de pensar na inovação sempre como inovação de produtos de base
tecnológica.
Em relação à distinção entre inovação e invenção, a definição adotada para tal é de
Tigre (2006) que afirma que a invenção consiste em
criação de um processo, técnica ou produto inédito. Ela pode ser divulgada
através de artigos técnicos e científicos, registrada em forma de patente,
visualizada e simulada através de protótipos e plantas pilotos sem, contudo,
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ter uma aplicação comercial efetiva. Já a inovação ocorre com a efetiva
aplicação prática de uma invenção. (TIGRE, 2006, p. 72)

Já em relação ao esclarecimento que inovação nem sempre será uma inovação de
produtos de base tecnológica, conforme Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 48) “a
inovação não se resume a mudanças tecnológicas.” A saber, a definição adotada a
fim de esclarecer este entendimento é a explanação de Gibson e Skarzynski (2008)
pois, quando o assunto é inovação, um equivoco comum é que as pessoas
associem a expectativa de ver algo totalmente novo, inédito, produzido através de
alta tecnologia ou originado do setor de P&D.
Para fins de entendimento, neste trabalho a inovação não se resumirá a inovação
tecnológica ou projetos advindos do setor de P&D. Ainda sobre inovação
tecnológica, com o mesmo objetivo de explanação, ela não será considerada
somente como produto. Para a compreensão sobre inovação tecnológica, será
adotado de forma geral, o Manual de Oslo (s.n.t., p. 54) que define como inovação
tecnológica em produtos e processos: “(...) substanciais melhorias (...)” e “(...)
implantações de produtos e processos tecnologicamente novos (...)”. Compreendese por implantados, aquilo que foi inserido no mercado (inovação de produto) ou
usado no processo de produção (inovação de processo) e, por novo, entende-se o
que é novo para empresa, não sendo necessário que seja novo para o mundo.
Para melhor compreensão do conceito, produto deverá ser entendido como bens e
serviços.

Desta

forma,

uma

inovação

tecnológica

de

produto

é

a

“implantação/comercialização de um produto com características de desempenho
aprimoradas de modo a fornecer objetivamente ao consumidor serviços novos ou
aprimorados” (Manual de Oslo, s.n.t., p. 21), estando excluída desta categoria
mudanças em produtos que ofereçam apenas melhoria ligadas a estética e que suas
vendas são influenciadas pelo efeito de marketing. Enquanto a inovação tecnológica
de processos consiste na “implantação/adoção de métodos de produção ou
comercialização novos ou significativamente aprimorados. Ela pode envolver
mudanças de equipamentos, recursos humanos, métodos de trabalho ou uma
combinação destes.” (Manual de Oslo s.n.t., p. 21). Estas mudanças podem
abranger de mudanças de equipamentos a organização da produção.
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Para entendimento sobre inovações organizacionais, será usado Tigre (2006), cuja
proposta sobre o termo indica que este abrange mudanças na “estrutura gerencial
da empresa, na forma de articulação entre as diferentes áreas, na especialização
dos trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e nas múltiplas
técnicas de organização dos processos de negócios” (Tigre, 2006, p.73)
A tipologia adotada neste trabalho em relação aos níveis de mudança de uma
inovação são os tipos gerais de inovação de acordo com Davila, Epstein, Shelton
(2007, p. 57), que são definidos em Incremental, Semirradical e Radical, sendo:
o Incremental: é a inovação predominante na maioria das empresas. São
pequenas, mas importantes mudanças que podem ser aplicadas em modelos de
negócios, produtos ou serviços. Para os autores Davila, Epstein, Shelton (2007, p.
61) “(...) são uma maneira de extrair o máximo valor possível de produtos e serviços
existentes sem a necessidade de fazer mudanças significativas ou grandes
investimentos”. Como neste tipo de inovação são permitidas apenas mínimas
mudanças, faz-se necessário a empresa se assegurar de que não está presa neste
modelo, temendo inovações arriscadas que poderiam garantir sua sobrevivência no
mercado.
o Semirradical: em comparação com as inovações incrementais, as inovações
semirradicais conseguem alavancar mudanças imprescindíveis que envolvem
alterações no modelo de negócio ou na tecnologia da empresa (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007).
o Radical: Já as inovações radicais consistem em mudanças no modelo de negócio
e na tecnologia da empresa e normalmente provocam alterações significativas no
mercado (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007). É possível que a inovações radicais
sejam seguidas de outras inovações como incrementais e semirradicais que
ocasionem melhoria no produto. É primordial a avaliação minuciosa de um
investimento nesse tipo de inovação, pois “inovações radicais são, pela própria
natureza, investimentos de pouca probabilidade de retorno” (DAVILA, EPSTEIN,
SHELTON, 2007, p. 71).
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Finalmente, as dimensões da inovação serão adotadas neste trabalho de acordo
com Bessant e Tidd (2009, p. 29) as categorias também conhecidas como 4P:
o Inovação de produto: mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma
empresa oferece;
o Inovação de processo: mudanças nas formas em que as coisas (produtos e
serviços) são criadas e ofertadas ou apresentadas ao consumidor;
o Inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são
introduzidos;
o Inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais básicos que
norteiam o que a empresa faz.
Após a explanação do material teórico que dará suporte a interpretação dos dados
colhidos na pesquisa de campo, a seguir, no próximo capítulo, será apresentada a
metodologia utilizada.
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3. METODOLOGIA
O objetivo deste capítulo é apresentar os métodos e técnicas que foram utilizados
para construção deste trabalho, abrangendo, desta forma, a classificação da
pesquisa - quanto aos fins e aos meios; a modalidade de pesquisa; apresentação da
unidade de análise e sujeitos de pesquisa, e por fim, a técnica e análise de coleta de
dados.

3.1.

Classificação da Pesquisa Quanto aos Fins e aos Meios:

Para se atingir o objetivo do estudo e, seguindo a classificação proposta por Vergara
(2003, p. 47), a pesquisa foi classificada em dois aspectos:
a) Quanto aos fins: com finalidade de aprofundar no estudo do tema, a
metodologia do trabalho abarca a pesquisa descritiva e explicativa, que,
segundo Vergara (2003), contribuem para o entendimento de características
de determinada população ou fenômeno e procura esclarecer quais fatores
influenciam determinado fenômeno, respectivamente. Richardson et. al.
(1999) corrobora com a definição de pesquisa descritiva de Vergara (2003) e
ainda acrescenta, em relação à pesquisa explicativa, que esta possibilita
analisar causas ou consequências de um fenômeno. Sendo assim, de acordo
com Richardson et. al. (1999) e Vergara (2003), entende-se que esta é uma
pesquisa descritiva, uma vez que visa descrever a compreensão dos
profissionais de organizações da área de tecnologia da informação sobre o
termo inovação. É explicativa, ao mesmo tempo, visto que este trabalho
pretende investigar se o profissional percebe que a inovação pode ser
utilizada em outras situações além do desenvolvimento de produtos.
b) Quanto aos meios: para se atingir o objetivo da pesquisa, os meios utilizados
serão pesquisa de campo – pesquisa realizada no local onde o fenômeno
ocorre e pesquisa documental – que utiliza documentos, registros ou pessoas
da instituição; por fim, trata-se de um estudo de caso – estudo limitado,
restrito em unidades como pessoas, empresa, família (VERGARA, 2003).
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Ainda, a pesquisa será de campo, pois será aplicada dentro de uma
organização onde os profissionais exercem suas atividades.

3.2.

A modalidade da Pesquisa – Qualitativa e Estudo de caso

A abordagem deste trabalho é qualitativa. De acordo com Richardson et. al. (1999),
este método difere do quantitativo, pois não utiliza instrumentos estatísticos como
base. Para o autor, a abordagem qualitativa é utilizada quando “não pretende
numerar ou medir unidades de categorias homogêneas.” (Richardson et. al., 1999, p.
79), sendo recomendável para questões de compreensão de fenômenos de
natureza social. Dito isso, torna-se necessário ressaltar que o método adotado para
coleta de dados desta pesquisa será, também, a entrevista semiestruturada.
Em relação ao método de pesquisa deste trabalho, foi escolhido o estudo de caso,
isso porque essa modalidade é utilizada nas Ciências Sociais e permite
aprofundamento no tema e visão sistêmica da população estudada. Conforme Gil
(2010), a utilização da modalidade estudo de caso para pesquisa permite
aprofundamento de poucos objetivos, de modo a estudá-lo ampla e detalhadamente.
Ainda segundo o autor, o objetivo de um estudo de caso é proporcionar uma visão
global do problema, fatores que o influenciam e não o conhecimento preciso da
população, o que corrobora com o objetivo deste estudo.
O método de pesquisa escolhido é aplicável ainda para o estudo de tema por se
tratar de uma dissertação de Mestrado, cujo problema envolve profissionais de uma
organização, bem como a compreensão de assunto da área da Administração, que é
a Inovação. Segundo Yin (2001, p.19 e 20), é possível utilizar o estudo de caso
dentre algumas situações, as que envolvam “(...) estudos organizacionais e
gerenciais; (...) supervisão de dissertação e teses nas ciências sociais – disciplinas
acadêmicas e áreas profissionais como administração empresarial, ciência
administrativa e trabalho social.” Não obstante, o autor afirma que este método de
pesquisa “contribui de forma inigualável, para compreensão que temos dos
fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2001, p. 21).
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O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais
como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações
internacionais e maturação de alguns setores (YIN, 2001, p. 21).

Segundo Yin (2001, p.32), “o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo principalmente quando os limites entre o fenômeno e
o contexto não estão claramente definidos”. O estudo de caso pode ser utilizado
quando as condições contextuais forem pertinentes ao fenômeno de estudo. Essa
metodologia abrange do planejamento à análise de dados.
a essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos
de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto
de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas
e com quais resultados (SCHRAMM apud YIN, 2001, p. 31)

Desta forma, verifica-se a aplicabilidade do método escolhido e a necessidade de
pesquisa que se passa em contexto organizacional visando à compreensão do
conceito inovação por profissionais que trabalham em empresa de tecnologia da
informação.

3.3 Unidade de Análise e Sujeitos de Pesquisa
A unidade de análise é uma empresa que atua no segmento de tecnologia da
informação, que será apresentada no item 3.5.
Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados pelos critérios de acessibilidade e
tipicidade. Isso significa facilidade de acesso à amostra e seleção de elementos
considerados representativos pela pesquisadora, que possui conhecimento da
população (VERGARA, 2003). Foram entrevistadas oito pessoas e a ordem das
entrevistas foi aleatória, de acordo com a disponibilidade de tempo dos
respondentes.
A caracterização dos sujeitos pode ser vista no Quadro 1:
QUADRO 1 – Caracterização dos Sujeitos de Pesquisa
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Posição na Organização
Líderes estratégicos
Líderes táticos
Profissionais

Número de Entrevistados na Posição
3
3
2

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4

Técnicas de Análise e Coleta de Dados

Com a coleta de dados, procurou-se conhecer como os colaboradores da empresa
pesquisada compreendem e praticam como inovação, já que a empresa se
posiciona como fornecedora de inovação tecnológica para solução dos problemas
de seus clientes e, por isso, o assunto inovação se apresenta para organização
como estratégico.
Para realizar esse estudo, a pesquisadora se valeu de várias fontes de evidências,
sendo elas: documentação, registros em arquivos, observações diretas e entrevistas
semiestruturadas. Para se realizar estudos de alta qualidade é importante utilizar
várias fontes de evidências, criar um banco de dados e fazer um encadeamento de
informações, checando dados coletados e as conclusões (YIN, 2001).
Em relação à fonte de primária, foi utilizada entrevista semiestruturada. Também
chamado de levantamento formal, para Yin (2001) esta técnica pode ser
considerada parte de um estudo de caso. O instrumento utilizado para este
momento da coleta de dados, o roteiro de entrevista, que consta como apêndice
deste trabalho tinha como objetivo principal responder ao tema central da pesquisa e
seus objetivos específicos. No que concerne à confecção do roteiro, o material foi
construído pela autora com questões adaptadas de um questionário sobre inovação
utilizado pela empresa Fiat Automóveis S.A/Inovação.
De acordo com Gil (2010), um dos cuidados ao realizar uma entrevista é a
negociação da entrevista. Segundo o autor, os entrevistados não tem uma razão
fundamental para o fornecimento de informações adequadas e, por isso, ele
recomenda que seja feito um contrato para explicar o objetivo do trabalho. A fim de
seguir a recomendação de Gil (2010) e criar um clima favorável às respostas com
maior comprometimento, o roteiro de entrevista tem algumas questões fechadas
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para resposta em seu início, predominando à medida que a entrevista tem
andamento, questões abertas. O objetivo da inserção de questões fechadas é gerar
um “quebra gelo” com os entrevistados, também conhecido como rapport. O rapport
é uma técnica utilizada normalmente em processo seletivo no momento da
entrevista com o candidato. A execução da técnica é feita pelo entrevistador e,
segundo Ribeiro (2005), é uma aplicação de uma abordagem “sem foco” ou por
algum ponto em comum que o entrevistador encontra com o candidato logo no início
da entrevista. Trata-se de um diálogo rápido.
A fim de esclarecer, conforme ressaltado anteriormente por Richardson et. al.,
(1999) a abordagem qualitativa poderá ser mantida em um trabalho cujas
informações colhidas sejam de estudos quantitativos.
Vale ressaltar que esta pesquisa tem foco no indivíduo. Portanto, questões sobre a
organização tem apenas o objetivo de auxiliar o entendimento da pesquisadora
sobre a compreensão do termo inovação na perspectiva dos profissionais que
trabalham na empresa pesquisada.
Finalmente, a seguir, o Quadro 2 apresenta a relação entre os objetivos da
pesquisa, os autores que darão suporte teórico e as questões do roteiro de
entrevista.
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QUADRO 2 - Objetivos, referencial teórico e instrumento de pesquisa
Referências Utilizadas

Questões
Referentes ao
Instrumento de
Pesquisa

Geral - O que os profissionais
atuantes em uma empresa de
tecnologia da informação
entendem e praticam por
inovação?

Bessant e Tidd (2009)
Davila, Epstein, Shelton (2007)
Tidd, Bessant, Pavitt (2008)
Terra et al. (2007)
Zawislak (2008)

1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
1,5; 1.6; 1.7; 1.8 2.3 – 3.1; 3.2; 3.3;
3.8; 3.10 - 4.1; 4.7 –
5.1

Específico 1 - Identificar os
conceitos de inovação descritos
na literatura.

Zawislak (2008)
Bessant e Tidd (2009)
Davila, Epstein, Shelton (2007)
Tidd, Bessant, Pavitt (2008)
Terra et al. (2007)

1.2; 1.3; 1.4 - 2.3 –
4.1; 4.4; 4.5

Específico 2 - Identificar se o
profissional aplica o conceito de
inovação da forma como ele
compreende.

Bessant e Tidd (2009)
Davila, Epstein, Shelton (2007)
Tidd, Bessant, Pavitt (2008)
Terra et al. (2007)
Manual de Oslo (s.n.t)

1.3; 1.8; – 2.2; 2.3;
2.4; 2.5; 2.6 – 3.4;
3.5; 3.7; 3.9; 3.11 –
4.2; 4.6

Objetivo da Pesquisa

Específico 3 - Avaliar se o
profissional percebe que a
inovação pode ser utilizada em
outras situações além do
desenvolvimento de produtos.

Bessant eTidd (2009)
Davila, Epstein, Shelton (2007)
Tidd, Bessant, Pavitt (2008)
Terra et al. (2007)
Manual de Oslo

1.1 – 2.1– 3.6 – 4.3;
4.4; 4.5; 4.6; 4.7

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 A empresa pesquisada
A empresa pesquisada é privada, está há mais de 15 anos no mercado e atua no
segmento de tecnologia da informação.
Fundada em 1995 e atualmente com cerca de noventa profissionais em quadro de
colaboradores, tem em Minas Gerais a sua matriz e, no entanto atende clientes que
estão localizados em outros. Em sua lista de clientes encontram-se organizações
públicas e privadas em diversas áreas de atuação não havendo uma definição
específica de cliente por segmento de atuação.
A especialidade da empresa pesquisada é oferecer soluções de TI em
desenvolvimento de software sob demanda – elaboração de um sistema
computacional sob medida, de acordo com a necessidade e o negócio do cliente;
infraestrutura tecnológica – soluções para Data Center – computação em nuvens,
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virtualização, armazenamento, ativos de rede; e outsourcing – alocação de mão-deobra especializada em TI a fim de que o cliente possa se concentrar em seu core
business.
Para oferecer soluções em TI que agreguem valor ao negócio do seu cliente, a
empresa firmou parceria com os maiores fabricantes mundiais de soluções para este
fim e também se certificou no nível C do processo MPS.BR.
Para entendimento, o Melhoria no Processo de Software Brasileiro (MPS.BR) é uma
certificação brasileira, como o próprio nome diz, sobre a qualidade do software
desenvolvido pela empresa, em suma, é uma forma de melhorar a capacidade de
desenvolvimento de software das empresas brasileiras tendo se inspirado em
modelos reconhecidos internacionalmente, na necessidade brasileira e nas boas
práticas da engenharia de software (SOFTEX, 2012).
O MPS.BR foi dividido em níveis que indicam o grau de maturidade do processo de
software da empresa certificada e esta qualificação vai do nível A ao G, sendo:
A – Em otimização
B – Gerenciado quantitativamente
C – Definido
D – Largamente definido
E – Parcialmente definido
F – Gerenciado
G – Parcialmente gerenciado
(FUMSOFT, 2012)
A fim de atender a demanda de seus clientes e vislumbrando uma oportunidade
ainda não desenvolvida no mercado, a empresa lançou duas linhas de negócios,
uma que se tratava de especialização no segmento de TI e outra que consistia em
um produto desenvolvido em parceria com cliente.
Estas linhas de negócio ganharam força, se desenvolveram e posteriormente
constituíram outras duas empresas – também chamadas de spin-off.
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Ambas as organizações propiciaram a empresa pesquisada vivenciar a experiência
com a inovação seja pela forma de atuação ou pelos prêmios conquistados.
Quando no início das atividades, uma destas empresas deu origem a um mercado
novo no Brasil, que, no entanto, na atualidade já encontra uma considerável
concorrência. Com as spin-off, a empresa pesquisada conquistou também uma
concessão de recursos de subvenção econômica; recursos não-reembolsáveis da
Finep e o programa Prime 120. O programa Primeira Empresa Inovadora (Prime)
apoia novas empresas em sua fase inicial, para que os empreendedores não
tenham que se preocupar na sobrevivência da empresa no curto prazo e assim
possam focar na consolidação dos seus produtos, processos e serviços de elevado
valor agregado. Os contemplados recebiam o valor de R$120 mil para custear
gastos com recursos humanos qualificados, consultoria especializada entre outros,
durante 12 meses (FINEP, 2012).
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo tem como objetivo apresentar o resultado das entrevistas realizadas
com os sujeitos de pesquisa que estão caracterizados no item 3.3 deste trabalho, Quadro 1, que ao todo, geraram cerca de quatro horas e trinta minutos de gravação.
Para melhor compreensão da análise dos dados, as perguntas, os resultados da
pesquisa realizada e sua análise, apoiada no referencial teórico, serão apresentados
individualmente e divididas em blocos conforme o roteiro de entrevista.

4.1

Conceito

A primeira questão do roteiro de entrevista, que se encontra detalhado no apêndice,
abordava as situações em que inovação poderia estar presente na pergunta – 1.1 Na sua opinião, em quais situações a inovação está presente? Para responder a
essa questão, o entrevistado deveria escolher as três opções mais relevantes, sendo
que, ao fazer uma escolha, ele deveria dar valor as opções, enumerando-as de 1 a
3, sendo a primeira a mais relevante, a segunda, de relevância intermediária e a
terceira a menos relevante dentre as três escolhidas.
As opções de respostas eram: desenvolvimento de novos produtos/serviço;
implementação de nova tecnologia; definição de novos segmentos/mercados;
definição de novas formas de governança corporativa (papéis, responsabilidades,
relacionamento); desenvolvimento de novos modelos de negócio; desenvolvimento
de novas práticas de gestão e, no caso de haver outra resposta, o entrevistado
poderia especificar.
O Gráfico 1 representa as respostas encontradas e o grau de importância
estabelecido pelos entrevistados.
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GRÁFICO 1
Fonte: Dados da pesquisa

Ao verificar o Gráfico 1, é possível perceber que nenhum dos entrevistados propôs
outra situação além das já existentes. E ainda, é possível verificar que a opção
“desenvolvimento de novos produtos e serviços” foi escolhida por todos os
entrevistados sendo, portanto, a mais votada, seguida pela opção “definição de
novos segmentos/mercados” como segunda mais votada e a terceira escolhida foi a
opção “definição de novos modelos de negócio”.
É importante ressaltar que a categoria mais votada – “desenvolvimento de novos
produtos/serviço” - ficou com ordem de importância entre primeira e segunda mais
relevante, ou seja, nenhum dos entrevistados colocou-a em posição menos
relevante. Já a segunda categoria mais escolhida – “definição de novos
segmentos/mercados” - foi escolhida cinco vezes, alternando a relevância como
primeira e segunda e apenas uma vez foi citada como menos relevante. A terceira
mais votada – “desenvolvimento de novos modelos de negócio” - foi citada mais
vezes como terceira opção, ou seja, a menos relevante dentre as três situações
escolhidas foi citada uma vez como a mais importante e uma vez com importância
intermediária.
A idéia de inovação de produto ainda se faz muito presente e para Mañas (2007, p.
27), “recentemente, tem-se definido a inovação como a conversão de ideias em
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produtos, em processos ou em serviços que obtenham êxito relativo no mercado.
Essas idéias podem ser tecnológicas, comerciais ou organizacionais”. É uma forma
de a empresa gerar vantagem competitiva através de serviços “mais rápidos, mais
baratos e de melhor qualidade” (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p. 26).
Corroboram com esta idéia Takahashi e Takahashi (2007, p. 5), ao salientar que
inovação diz respeito à mudança e que esta pode abranger produto ou processo,
podendo estender essa idéia “como forma organizacional, forma de trabalho,
negócios, tecnologia e marketing”. Não se pode esquecer a importância das
inovações em modelos empresariais que quebram as regras das organizações, ou
do setor, de maneira importante. Algumas delas podem trazer resultados
satisfatórios conforme Gibson e Skarzynski (2008, p. 103): “servindo grupos de
clientes não atendidos ou insatisfeitos; oferecendo benefícios inéditos ou
diferenciados; agregando ou obtendo valor de maneira não convencional.” Dentre as
inovações em modelos empresariais, esses são apenas alguns exemplos do que se
pode alcançar em longo prazo, podendo-se, às vezes, superar o retorno das
inovações pensadas “apenas em função de produtos, serviços, tecnologias ou
operações” (GIBSON e SKARZYNSKI, 2008, p. 105).
Em relação à segunda pergunta - 1.2 - E para você o que é inovação? - que é um
questionamento direto sobre o conceito de inovação, foi possível perceber que os
profissionais apontam a necessidade de se obter resultado para que se caracterize
inovação.
[...] Inovação é a capacidade de gerar algo novo, mas eu entendo que a
inovação ela tem que ter um grande objetivo. [...]
[...] Inovação? É... bom, você criar, é... maneiras novas de se chegar a um
objetivo, maneiras é... procedimentos, técnicas, ou se utilizar o ferramental
disponível para atingir o objetivo de uma forma é... uma forma não utilizada
naquele nicho de mercado, naquele, naquela empresa naquele, no âmbito
que você está inserido, visando um ganho de produtividade, um ganho
qualquer, depende da situação. [...]
[...] Inovação é aquilo que me permite fazer as coisas, de uma forma
diferente e que agregue um dinheiro novo no mercado. É um dinheiro que
não sairia dali se não fosse é, esse conceito. Uma forma diferente de se
fazer alguma coisa, que agregue valor, inclusive financeiro, que lhes traga
dinheiro novo para empresa. [...]
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[...] Então, as vezes alguma coisa que você já faz, mas que você é... alterar
de alguma forma inédita, ou nova e entrega isso de uma maneira diferente,
é... para o seu mercado. Mais é, inovação seria a busca do novo né, do
inédito, do diferente, de certa forma do especial no contexto prático né,
de..., de não ser só assim aquela coisa teórica, de você realmente obter
algum resultado com esse novo, com essa, seja isso, seja um novo produto,
seja um novo serviço, seja uma forma diferente de você é... entregar um
serviço ou um produto existente. [...]

O exposto corrobora com o conceito de inovação de Terra et al., (2007, p.29) para
quem “inovar significa ter uma idéia nova ou, por vezes, aplicar a idéia de outros de
uma forma original e com eficácia” e as orientações de Zawislak (2008, Introdução)
De forma simples, inovação é algo novo que agregue valor social ou
riqueza. Muito mais do que um novo produto, algo inovador pode estar por
trás de tecnologias novas, novos processos operacionais, novas práticas
mercadológicas, pequenas mudanças, adaptações, enfim, novidades que,
de um modo ou de outro, gerem ganho para quem as pôs em prática. Em
termos econômicos – e para que fique bem claro: que gere lucro.

Já a pergunta – 1.3 – Quais os níveis de novidade de inovação você conhece e
pratica? - procurou investigar o conhecimento dos profissionais sobre a tipologia dos
níveis de mudança de uma inovação de acordo com Davila, Epstein, Shelton (2007,
p. 57), que são definidos em incremental, semirradical e radical:
[...] Então, eu conheço todos os tipos de inovação (...) Mas eu acho que
hoje em dia a inovação que eu mais pratico é a Incremental. (...) Porque
para você pode criar, ter uma inovação radical você precisa criar uma coisa
praticamente do nada e hoje em dia a gente praticamente usa tudo que
existe para poder inovar. Eu não estou criando uma nova tecnologia, não
estou’ gerando uma, uma coisa nova, eu estou, só mesmo na parte
incremental ainda. [...]
[...] Ah... Semirradical? Não sei, eu vejo muito nos processos de trabalho
aqui do escritório... é... de pensar idéias diferentes dentro de um processo
pré-estabelecidos ou por meio de acordos contratuais ou por meio de
processos definido e metodologia e por exemplo (...) Não lancei uma forma
de contrato nova mas dentro de um contexto que existia, foi mudado é... de
forma... é... semi profunda, não totalmente profunda, mas teve uma
profundidade na mudança. [...]
[...] Hum.. Não lembro, acho que não. [...]
[...] Eu só conheço é... radical, incremental.
Pesquisadora pergunta: E o que você pratica?
(...) O que eu pratico... é... incremental, às vezes radicais. Depende muito
da... tecnologia né, da inovação que você está implementando. Às vezes ela
pode ser incremental, às vezes ela pode ser uma, uma inovação radical.
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Que é você mudar, completamente o jeito de fazer, às vezes você pode
aprimorar o que você está fazendo com inovação. [...]
[...] eu não sei nem se eu tenho a definição assim desses níveis de forma
assim tão clara; essa distinção não (...) Eu tenho uma idéia, eu já li alguma
coisa a respeito. Mas não sei se é isso [...]

Sendo assim, percebeu-se que a maioria dos profissionais entrevistados conhece a
tipologia proposta pelos autores Davila, Epstein, Shelton, (2007). E em maior parte,
estes profissionais relatam praticar a inovação incremental.
No que concerne à pergunta – 1.4 - Quais as dimensões da inovação você conhece
e pratica? - para responder a essa questão, o entrevistado deveria escolher as três
opções mais relevantes, sendo que dentre esta escolha ele deveria dar valor às
opções enumerando-as de 1 a 3, sendo a primeira a mais relevante, a segunda, de
relevância intermediária e a terceira a menos relevante. As opções de resposta se
referiam às dimensões da inovação propostas por Bessant e Tidd (2009, p. 29)
também conhecidas como 4P: Inovação de produto; Inovação de processos;
Inovação de posição; Inovação de paradigma ou outra que o entrevistado quisesse
especificar.

GRÁFICO 2
Fonte: Dados da pesquisa

A Inovação de Processo foi escolhida por todos os entrevistados e sua avaliação se
deu, por quatro vezes, como a mais importante, três vezes com importância
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intermediária e uma vez como menos importante dentre as três escolhidas. A
segunda categoria mais escolhida foi Inovação de Posição, que, nesse caso, não foi
citada em nenhuma resposta como a mais importante, mas apontada uma vez com
média importância e cinco vezes como a menos importante. A terceira mais votada
foi Inovação de Produto, sendo citada três vezes como de maior importância uma
vez como média e uma vez como menos importante dentre as três escolhidas.
Com relação à pergunta – 1.5 - Quais as principais barreiras você acredita que são
encontradas na inovação?
[...] A resistência humana, é... o medo do novo, vamos dizer assim. [...]
[...] É... o investimento, ter um grupo pensante nisso né! [...]
[...] na minha experiência até agora, além da barreira de você ter a idéia
nova etc., que muitas vezes ela nem, nem acontece, é você sair do campo
da idéia para execução; de fato né? [...]

Observou-se nas repostas dos entrevistados que as principais barreiras encontradas
para se inovar são: a quebra de paradigma, ou seja a mudança do modelo mental
das pessoas que experimentariam aquela novidade; investimento em pesquisa e
desenvolvimento ou profissionais, na empresa, para se dedicarem ao assunto; e por
fim conseguir implantar as idéias sugeridas.
Primeiramente, as barreiras se apresentaram por forma humana, pelo receio do
novo que, de acordo com as Setes Regras da Inovação, propostas por Davila,
Epstein, Shelton (2007, p. 30), encontra-se na quinta posição e é papel do comando
executivo da organização - 5) “Neutralizar os anticorpos organizacionais. Inovação
exige mudança e a mudança desperta rotinas e normas culturais explícitas que
agem para bloquear ou rejeitar a transformação.” Em relação as dificuldades
organizacionais de investimento, muito mais do que grande quantidade de ideias, as
organizações precisam de estratégias bem definidas sobre o assunto e ideias
aplicáveis à sua realidade. Além disso, somente a inserção de processos e
procedimentos não fará, por si só, a ocorrência de inovações. É preciso trabalhar,
também, com outras perspectivas tais como sistemas de recompensas e indicadores
(DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
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Na pergunta – 1.6 - Quais são os principais benefícios gerados pela inovação?;
segundo as respostas dos entrevistados, verificou-se que a inovação possibilita os
seguintes benefícios: o posicionamento da empresa no mercado e a geração da
vantagem competitiva; a mudança na vida do cliente; e o conhecimento adquirido
por quem criou ou implementou a inovação.
[...] então tem os dois lados assim do benefício para a empresa, que é
poder se destacar no mercado, conseguir novos mercados ou sair de uma
mesmice que ela esteja naquele momento. E do usuário, de quem recebe a
inovação é isso, o interesse... é às vezes buscar novas formas a partir
daquilo que é apresentado para ele. [...]
[...] no nosso caso, é uma vantagem competitiva que você tem. Em relação
à concorrência, em relação ao mercado em geral. Te coloca numa posição
diferenciada e com isso você se afasta dos seus concorrentes e consegue
obter retornos superiores. [...]

A vantagem competitiva aparece como recompensa para a empresa e para Bessant
e Tidd (2009, p.20), o motivo é simples, pois ou as empresas mudam o que
oferecem, seja um produto ou serviço, ou poderão ficar à mercê da concorrência.
Desta forma, na pergunta – 1.7 - Você considera que algo antigo ou que alguma
idéia antiga possa se tornar inovadora? Como isso poderia ocorrer?
[...] Sim, claro. É... A gente vê isso no mundo de TI aí é... (...) então a área
de TI eu acho que isso é... muitas vezes a inovação é... reaproveitar muito
do que já existia a muito tempo atrás, é considerado obsoleto hoje em dia
você dá uma roupagem diferente para aquilo ou mexe ou altera alguma
coisinha, mais em grande parte era do que era utilizado antigamente, os
conceitos... [...]
[...] Considero que sim. (...) quando a Apple lançou lá o primeiro Iphone por
exemplo (...) a Apple colocou ali naquele produto novo, outros produtos já
tinham é... usado. Então a tela com toque já tinha gente que já tinha usado,
não tinha assim um item individual que era totalmente novo, no que a Apple
fez. Mais a combinação dessas coisas que ela fez e a forma como ela
executou aquilo, é que fez ser realmente, não tem como falar que o Iphone
original não foi um produto inovador né? [...]

Todos os entrevistados consideram que a inovação pode advir de uma idéia antiga o
que vai de encontro com a afirmação de Sakar (2007), que, inovação requer boas
ideias, que nem sempre serão novas, vindas de um processo nunca pensado.
Algumas vezes, poderá ser apenas a adaptação de uma antiga ideia, uma ideia
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velha usada de uma nova forma. Para ser considerada uma inovação, será
necessário que esta idéia, nova ou reaplicada tenha um impacto e proporcione um
resultado. De acordo com Van Rijnbach (2007), as inovações podem reunir
tecnologias já existentes e aplicá-las de uma nova forma ou usar técnicas e
processos, conhecidos, para novas situações.
No que concerne à pergunta – 1.8 - Você acha que pode existir inovação sem o
auxílio da tecnologia? As respostas dos entrevistados apontam a divergência nas
opiniões: há o reconhecimento da inovação sem o uso da tecnologia em categorias
como processo, criação de valor; e também o reconhecimento de que a inovação
dificilmente não passará, ainda que indiretamente, pela tecnologia.
[...] Com certeza. Porque, bom, se a gente chegou à tecnologia sem tê-la.
[...]
[...] Difícil. Acho que... A inovação passa por tecnologia. [...]
[...] Acho que pode sim. Pode. Embora a gente seja uma empresa de
tecnologia, eu posso promover inovações até de valor. O valor que eu crio.
No mercado, por exemplo é... um exemplo disso é o Circo de Solei né? (...),
na verdade ali até que tem tecnologia sim, eu imagino, tecnologia é, de
treinamento de pessoas, de artistas né, mas não é uma tecnologia... de,
propriamente no sentido estrito de tecnologia. Foi um salto de valor. Mudouse o que se valoriza. Isso é inovação de valor. [...]

Gibson e Skarzynski (2008) enfatizam que há uma tendência de ligar a inovação,
prioritariamente, ao desenvolvimento de novos produtos advindos do setor de P&D,
tecnologia de ponta, esquecendo outros tipos de inovação como em modelos
empresariais. Em relação ao exposto, certo é que a inovação tecnológica tem papel
importante no sucesso das empresas, mas talvez, tenha igual importância a
inovação do modelo de negócios.

4.2

Profissionais da Inovação

A fim de verificar a referência inovativa, formulou-se a pergunta – 2.1 - Para você,
quem é o profissional mais inovador de todos os tempos? As respostas dos
entrevistados foram diversas, incluem profissionais da área de tecnologia como Bill
Gates, Sergey Brin, Larry Page, Tim Brown, o fundador da VMWare, sendo que o
nome mais citado foi o de Steve Jobs; e também foram citados os nomes de
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profissionais de outras áreas como Taylor, Peter Drucker, Salman Khan, o inventor
da energia elétrica e os empreendedores em geral.
[...] Acho que é toda pessoa que propõe um novo negócio (...)
Pesquisadora pergunta: Empreendedor?
É, um empreendedor. Todo empreendedor, eu acho que está bem ligado
nessa questão. [...]
[...] Difícil essa resposta assim, porque são momentos, eu acho assim é...
uma pessoa difícil falar, mas que cada um tem o seu tempo né? [...]
[...] É... olha, hoje eu acredito que o nome que está mais em voga aí, vamos
dizer, é o Steve Jobs. Mais eu não acho que seria ele não, não, não acho
que seria ele não, acho que Bill Gates fez uma revolução bem maior. [...]
[...] Vou pegar aquele que se, quem inventou a luz, eu não, Thomas Edson,
mas eu acho que Thomas Edson... (...) Então, mas quem inventou, não é a
lâmpada, seria a energia elétrica mesmo. [...]
[...] Steve Jobs né, pra variar né? Todo mundo conhece, eu acho que é
opinião quase unânime [...]
[...] Acho que esse cara é um cara inovador - Salman Khan. [...]

Em relação à pergunta – 2.2 - Você se considera um profissional inovador? Por que?
– em maior parte os entrevistados se consideram inovadores, contudo alguns
relatam que gostariam de ser mais inovadores. Apenas um dos entrevistados relata
não se considerar um profissional inovador, justificando que está dentro de uma
empresa já formada.
[...] Não. Não totalmente. Bom, primeiro porque estou dentro de um contexto
já, dentro de uma empresa formada, digamos aqui né. Sou uma pessoa
completamente dependente da estrutura da empresa, dos processos da
empresa, então eu tenho que seguir o regime da empresa, né. Se eu fosse
um profissional liberal, acho que eu teria mais oportunidade de ser mais
empreendedor, mais é... uma visão maior né, das coisas. [...]
[...] Sim. É... Pessoalmente e profissionalmente. Assim, ah... não sei dizer
se é muito radical de inovação, mais eu sempre procuro, fazer de forma
diferente o meu trabalho, então quando eu vejo que eu cheguei em
determinado limite ou mesmo numa barreira eu sempre tento procurar
formas de resolver aquela situação e não... não desistir. [...]
[...] Bom, gostaria de ser mais. Pela questão, pelo fato do tempo... é... às
vezes isso impede um pouquinho. Tento não deixar isso influenciar tanto,
mais gostaria de ser mais. [...]
[...] Não. Gostaria de ser mais inovador.
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Pesquisadora pergunta: Você gostaria de ser mais, então significa que
você é, que você não está usando sua totalidade? Ou não, você não é?
Não, acho que falar que eu não sou inovador também é... meio exagero né?
Algum grau de inovação eu consegui fazer na minha carreira aí mais, é, eu
acho que eu sou pouco inovador, que eu podia ser mais. Talvez minha
grande, minha grande dificuldade, minha grande falha, seja essa coisa de
transformar a idéia em algo prático. [...]

Para Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 30), na proposta das Setes Regras da
Inovação, encontra-se, na sétima posição, a inferência sobre necessidade de se ter
medida de desempenho.
Diante disso, é possível cogitar a possibilidade de que, a não mensuração de
resultados inovativos pode culminar na percepção de não ser inovador.
Na pergunta – 2.3 - Em geral, qual principal objetivo das suas idéias e inovações? foi possível observar que o objetivo das idéias e inovações propostas pelos
entrevistados estão ligadas a necessidade de gerar algum tipo de resultado
satisfatório para ele mesmo, empresa ou sociedade.
[...] Transformar, em algo que dê lucro, dê resultado. Não vou dizer lucro só
financeiro, mas que dê resultado. Ou que seja para a sociedade, que seja
para minha família, que seja ‘pros’ meus colaboradores... [...]
[...] Melhorar a forma como eu tenho feito as minhas atividades, ou que a
empresa na qual trabalho tenha desenvolvido as atividades. [...]
[...] É... objetivo é.. fazer diferente né, é sair da vala comum que as
corporações vivem né? [...]

Com relação à pergunta – 2.4 - Você acredita que a inovação ocorra pela
necessidade do momento ou em momentos de tranquilidade? Por que? - os
entrevistados relatam em unanimidade, que as inovações ocorrem por necessidade
do momento. De forma geral, a justificativa para tal resposta é a oportunidade que a
necessidade do momento possibilita e a falta de tempo para pensar e ter idéias.
[...] Necessidades, do momento. Porque em várias necessidades, em vários
momentos da história, eu não sei se eram momentos mais tranqüilos, eu
acho que eram momentos mais até mais rompantes, no sentido de, se não
mudar, a gente vai ter um determinado problema [...]
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[...] Ah... necessidade, é... do momento, é o fator que impulsiona a
inovação. Por exemplo à empresa está passando por dificuldades
financeiras né, então ela tem que tentar fazer diferente, às vezes a
inovação, ela vem em função de uma crise, vem em função de uma
necessidade, o ideal seria fazer num momento de tranqüilidade, mas muitas
vezes ela vem em função de uma necessidade de fazer diferente. [...]

Na história da humanidade, é possível encontrar inovações que surgiram em
situações em que existia uma pressão, como no caso do final da Segunda Guerra,
que ficou marcado pela invenção do computador, pela evolução da informática e da
transmissão de dados (LACOMBE, 2009). Para Terra et al. (2007, p. 24), “a
inventividade humana não tem limite e, mesmo diante de condições adversas, certos
indivíduos são capazes de resultados extraordinários.”
Quanto à pergunta – 2.5 - Relate uma situação em que você propôs uma inovação
para solução de um problema ou para executar uma atividade - as respostas
sugerem inovações incrementais, de processos e de nova oferta.
[...] Aqui na empresa eu já tive oportunidade de desenvolver até um
raciocínio meu, para atender um problema que tinha dentro da empresa né,
no meu processo aqui dentro da empresa. [...]
[...] a gente tem na empresa um ciclo de desenvolvimento de software que a
gente segue, mais assim é... dependendo da realidade do cliente são
necessárias várias modificações para adaptação ao cliente então, é...a
gente faz, eu por exemplo, faço muito essa parte proponho é... a gente
propõe mudança, adequações na verdade da nossa realidade para se
adequar a realidade do cliente. [...]
[...] na verdade foi, é uma inovação, não é uma inovação assim, nós não
criamos um novo produto, nós pegamos produtos de terceiros, mais nós
criamos uma maneira, um novo mercado, um novo foco, uma nova maneira
de entrega determinadas coisas para os clientes. [...]

A

pergunta

–

2.6

-

Ao

inovar,

você

espera

algum

tipo

de

recompensa/reconhecimento? Apenas dois entrevistados relatam não esperar
recompensa/reconhecimento quando inovam, no entanto, os demais entrevistados
apontam para a expectativa de ter recompensa/reconhecimento em relação ao seu
desempenho individual ou ao desempenho da empresa perante o mercado.
[...] Eu acho que sim né. Não posso ser... demagogo né. Não, o
reconhecimento que eu penso não é nem em questão de “’pô’, o
‘entrevistado’, foi lá e resolveu” né. Eu acho que é realmente facilita o dia a
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dia dos profissionais que estão ali... ligados nessa questão é, nesse
problema e facilitar né, como um todo. [...]
[...] Reconhecimento sim. Recompensa... não seria o intuito primordial. É
lógico que seria bom, mais a necessidade, a minha necessidade de
inovação ela não é uma necessidade de recompensa. Por reconhecimento,
com certeza. [...]

De acordo com Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 30), nas Sete Regras da Inovação
- sétima posição – é necessário que a empresa tenha medida de desempenho, a
saber:
Criar os indicadores de desempenho e as recompensas adequadas à
inovação. As pessoas normalmente reagem a estímulos negativos e
positivos, e a inovação na empresa não é exceção. Nunca se conseguirá
atingir o nível necessário de inovação se as pessoas não contarem com as
recompensas adequadas. (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 30)

4.3

Sistematização a inovação da empresa

Em relação à pergunta – 3.1 - Você costuma sugerir idéias para solução de
problemas na empresa? - os entrevistados informam que costumam oferecer ideias
para a solução de problemas na empresa:
[...] Ah, costumo. Então, eu já apresentei algumas coisas aos gestores, a
gente, já fiz algumas reuniões para poder mostrar algumas idéias, algumas
foram bem aceitas outras não, eu acho que toda empresa é assim mesmo.
[...]
[...] Sim, muito voltado para processos. Muito voltado para processos, mais
isso é, bom, é o que eu tenho que ter em mente o tempo todo, o problema
estoura toda hora, então, a gente tem que busca resolvê-los e de maneira
que case usando inovações com certeza. [...]

Para Davila, Epstein, Shelton (2007), algumas empresas vão descobrir que não é
difícil obter boas ideias. O desafio consiste em escolher as ideias certas e conseguir
implementá-las. Corroborando com este pensamento, um entrevistado relata tal
dificuldade:
[...] Não existe um comitê de inovação, criado e constituído, para... as idéias
surgem e é inclusive um dos problemas que faça que a gente não consiga
transformar grande parte das nossas idéias inovadoras em realidade né.
Elas surgem e morrem, no meio do caminho. [...]
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Pergunta – 3.2 - Qual a importância o tema inovação tem na definição da estratégia
da sua empresa?

O tema é considerado importante por todos os entrevistados

principalmente pelo segmento que a empresa atua.
[...] Por ser uma empresa de TI é... que particularmente que é... pelo perfil
da Diretoria, eu acho que aqui o tema inovação tem uma importância
relativamente grande. [...]
[...] Bom, tem toda importância já que nós somos uma empresa de...
serviços, o que a gente busca, é bem ligado com a automatização dos
processos dos clientes, então quanto, quanto mais é, existir a inovação
nesse sentido no cliente, de automatizar os processos manuais, mais a
empresa será necessária. Então para gente fomentar essa inovação é
importante. [...]

Conforme Zawislak (2008), o tema inovação saiu das escolas e pesquisas e, de
repente, começou a fazer parte de discussões em todo tipo de organização. Desta
forma, a inovação integrou a estratégia das empresas. E ainda, as empresas que
adotarem a inovação como estratégia, poderão ter, como retorno, o aumento do
faturamento, melhoria do relacionamento com seus clientes internos e externos e
“vantagem competitiva incrementada” (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007, p. 26).
De acordo com a pergunta – 3.3 - Existem processos formalizados para gerir
aspectos relacionados à inovação? Conte como é o desenvolvimento da inovação
na empresa. - foi possível perceber que não há processo de inovação formalizado e,
conforme perguntas anteriores, ainda assim os profissionais inovam.
[...] Não. Com relação à inovação, que eu me lembre não. Mais na...
proposta de idéias né, parte de... cada um. Nas próprias reuniões né,
reunião de coordenações, das equipes né, sempre é dado pra todo mundo a
possibilidade de propor novas idéias, resolução de problemas, de colocar,
expor também aquilo que acha melhor né. [...]
[...] Não. Que eu tenha conhecimento não. Parte muito com diretriz
estratégica da Diretoria né. [...]
[...] Não. Ah, geralmente através de algum problema né. Como acontece
com a inovação normalmente então nos momentos de crise se tenta achar
uma solução inovadora. [...]
[...] O desenvolvimento é o seguinte é... quando você tem uma necessidade,
é... é feito uma, reuniões com o corpo técnico né? E tenta-se desenvolver
idéias inovadoras e projetos inovadores. Não, não tem um processo formal
dessa, de, das etapas de, como é que vai ser, a discussão não, mais é o
dia-a dia- mesmo. Não tem processo formal. [...]
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[...] É um processo de conversa, de troca de idéia [...]
[...] eu acho que a gente até tem hoje, no MPS.BR algo do gênero né. Mais
do ponto de vista assim mais estratégico, de mais alto nível das empresas
como um todo, é..., não existe nada formalizado não. Isso é feito de forma
meio que aleatória (...) mas de novo, abordar esse tema de inovação lá não
é nada assim formalizado, organizado, bem definido. [...]

Para Terra (2007, p. 24), é possível encontrar, nas empresas, pequenos grupos que
inovam por “interesse, habilidade e motivação para realizar o novo”.
Em relação à pergunta – 3.4 - Em que atividade, do âmbito da inovação, foram
alocados mais recursos e investimentos nos últimos 5 anos? - as respostas dos
entrevistados apontam para o investimento em processos, tecnologia e novos
produtos.
[...] Na questão dos processos. Para alcançar o MPS.BR, que para empresa
é fundamental para poder é, participar de licitações, e competir com outros
players no mercado, e para atrelar investimento em pessoal e financeiro. [...]
[...] Acho que tecnologia mesmo. [...]
[...] Eu acho que foi na prospecção de novos produtos. Sempre na
prospecção. [...]

Para se ter uma visão de futuro, tem-se a pergunta – 3.5 - Em que atividade, do
âmbito da inovação, deveriam ser alocados mais recursos e investimentos nos
próximos 5 anos? - as respostas dos entrevistados focam em melhorias para o
capital intelectual e formalização do processo de inovação, o que sugere ganho em
vantagem competitiva.
[...] Bom, a minha crença, mais aí já é posição pessoal, se a gente for ver
pelo lado da empresa deveria ser é... numa área comercial, numa área que
pudesse nos colocar mais no mercado. Mais o que eu pessoalmente acho
que a gente teria que investir mais inovação seria na questão humana,
então no departamento de Recursos Humanos, com, é... planos
estratégicos mesmo de treinamento, é.. plano de carreira, então são coisas
que obviamente não são fáceis, mais que se feita, seriam bem vista. [...]
[...] Eu acho que formalizar essas questões todas né, é... a gente tentar ter
uma visão mais..., tentar ter um processo mesmo que organize isso, que
nos mostre, sei lá, quantas idéias nós estamos gerando novas e quantas
estão de fato sendo implementadas. Eu acho que perde muito é... muita
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coisa boa ou muita possibilidade interessante pela nossa incapacidade de
organizar de uma forma organizada, levar as coisas em diante. [...]

De acordo com Terra et al. (2007, p. 42), para as organizações que anseiam pela
estabilidade, ou até mesmo pela sobrevivência, a inovação pode se tornar uma boa
escolha se elas se dispuserem a observar “as dimensões dos processos, das
pessoas, das tecnologias, da abordagem ao mercado e da construção de parcerias.”
Já em relação à pergunta – 3.6 - Qual o departamento interno que mais contribui
para a inovação dentro da empresa? Estavam relacionados os setores
Administrativo Financeiro, Comercial, Licitações, Área Técnica, Recursos Humanos
ou qualquer outro poderia ser especificado.
As respostas dos entrevistados a esta questão, indicam concentração da inovação
na liderança estratégica técnica.

GRÁFICO 3
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme Gibson e Skarzynski (2008, p. 04) o tema inovação está abarcando “da
sala de reunião da diretoria até a imprensa sobre os negócios (...) a maioria dos
executivos seniors diz que está inteirada do tema”. Ainda assim, para Gibson e
Skarzynski (2008), existe um abismo, nas empresas, entre falar sobre inovação e
executar a inovação. De acordo com os autores, a inovação está presente no
discurso do CEO, mas a maioria das empresas ainda não descobriu como implantar
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o modelo de inovação, ou seja, ainda não conseguiu transformar a inovação em um
processo organizacional.

De acordo com a pergunta – 3.7 - Cite os exemplos mais marcantes de inovação na
empresa, nos últimos anos. De acordo com os entrevistados as inovações mais
marcantes da empresa consistiram em melhoria de produtos, processos e
posicionamento.
[...] Certificação, não deixa de ser uma inovação, apesar que o foco não é...
é outro né, mais não deixa de ser uma inovação. Obtenção de certificação.
[...]
[...] Eu acho que foi a mudança radical do nosso portfólio. [...]
[...] A criação de produto para a empresa especificamente. Por exemplo a
gente tem é... três exemplos de inovação: um, nós criamos um produto que
substitui, um software ERP de um grande player internacional. Que a gente
economizou muitos dólares, o Brasil, economizou muitos dólares e não
comprando essa licença, com uma solução nossa. Outra, nós criamos o
produto, esse produto se desenvolveu, passou a ser empresa, essa
empresa, ah... ah... desenvolveu ah... ela teve um, ela foi considerada
inovadora também, teve até um subsídio para crescer. Foi essa empresa
que acabou tendo um concorrente, aí ela ficou com um nicho específico. E
outra inovação, é que a gente desenvolveu um produto, que é inovador, que
integra várias ferramentas estrangeiras... e esse produto, é... que nos deu
o... a visibilidade para ter fundos interessados em investir na gente. [...]

A pergunta – 3.8 - De que forma os funcionários são envolvidos no processo de
inovação? – os relatos dos entrevistados apontam que não há um processo
estabelecido, o envolvimento no processo de inovação ocorre de forma ocasional e
conforme a demanda.
[...] Então, como eles são envolvidos é sob demanda de acordo com a
diretriz de certificação do MPS.BR e necessidade do usuário. [...]
[...] Bom, até que o MPS.BR que foi o maior investimento da empresa, teve
um envolvimento bacana, a gente montou a gincana... (...) então assim, teve
uma gincana que envolveu os funcionários para conhecer o processo, teve
um envolvimento legal, agora, para o dia a dia é, acredito que a gente
envolva pouco. [...]
[...] tivemos iniciativa de criar um, (...) um site, que o funcionário podia
propor é... ideias, solução, etc. Então as vezes você pode fazer esse tipo de
coisas né? Depois essa idéia acabou que não teve muito apelo, acabou que
nós não tivemos muito retorno e acabou não indo pra frente. [...]
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Conforme ressaltado anteriormente, é possível encontrar, nas empresas, pequenos
grupos que inovam por “interesse, habilidade e motivação para realizar o novo.”
(TERRA, 2007, p. 24). No entanto, a inovação não deve ser mais vista como uma
feliz coincidência, pois ela não acontece por acaso. É preciso estabelecer processos
formais a fim de viabilizá-la (GIBSON e SKARZYNSKI, 2008). A inovação não é
sorte e deve ser tratada como um projeto traduzido em estratégias e operações
(ZAWISLAK, 2008). Além disso, à medida que a empresa cresce, os sistemas de
gestão da inovação se fazem cada vez mais necessários, pois há maior
probabilidade da inovação não ocorrer de forma tão natural devido à diminuição da
interação entre as pessoas. Pode ser que nem todas as pessoas se conheçam, que
a informação não seja amplamente difundida, influenciando ainda na motivação para
assumir riscos (DAVILA, EPSTEIN, SHELTON, 2007).
Já com relação à pergunta – 3.9 - Os colaboradores recebem algum tipo de
recompensa/reconhecimento quando contribuem para a inovação? Ao responder
esta questão, os entrevistados informaram separadamente se havia reconhecimento
ou recompensa. De modo geral, de acordo com o relato dos mesmos foi possível
compreender recompensa como incentivo material e reconhecimento como elogio
diante das outras pessoas da organização.

GRÁFICO 4
Fonte: Dados da pesquisa

A pergunta – 3.10 - Existe formação/transferência de conhecimento/treinamento
para os funcionários sobre inovação? - mostrou que não há processo de formação
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ou transferência de conhecimento ou mesmo treinamento formalizado pois somente
um
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conhecimento/treinamento. No entanto, para Terra (2007, p. 24), é possível
encontrar, nas empresas, pequenos grupos que inovam por “interesse, habilidade e
motivação para realizar o novo”.
Pergunta – 3.11 - Como você descreve a sua satisfação com os resultados da
inovação na empresa nos últimos 5 anos? A maioria dos entrevistados relatou que a
empresa poderia ter sido mais inovadora nos últimos 5 anos. Eles argumentam que
apesar de ter tido algumas inovações, ainda existia espaço para mais.
[...] acho que poderia ser mais inovador assim. Acho que... a gente está
tendo muito pouco tempo para pensar em inovação. [...]
[...] eu acho que poderia ser muito melhor, mais também nós tivemos nosso
case de sucesso né. [...]

É preciso estabelecer processos formais a fim de viabilizar a inovação (GIBSON e
SKARZYNSKI, 2008). A inovação não é sorte e deve ser tratada como um projeto
traduzido em estratégias e operações (ZAWISLAK, 2008).

4.4

A importância e resultados da inovação (tangíveis e intangíveis)

Pergunta – 4.1 - Que importância você acredita que o tema inovação tenha
alcançado no mundo, nos últimos anos? Verifica-se que os entrevistados ressaltam
a importância do tema inovação e também a ampla utilização do termo. A saber:
[...] Ah, ela faz parte do dia a dia das pessoas. [...]
[...] Eu acho que na verdade, nos últimos anos, o tema inovação tenha até
sido um pouco banalizado. Banalizou no sentindo assim, de que as pessoas
acham que, é o que eu sempre bato na tecla, elas acreditam que inovar é
ser super diferente, é mostrar algo muito novo que nunca foi criado na vida,
então, eu acho que o mundo está vendo dessa forma, essas pessoas
começam, precisam começar a se acostumar que, a inovação pode ser um
botãozinho, alguma coisa muito menor do que aquilo que você espera, sem
que seja muito grandioso. [...]
[...] É, cada vez mais, as transformações ocorrem em tempo menor, então
se a gente pegar o que aconteceu a cem anos atrás hoje não leva uma
década para acontecer (...) então eu acho que o termo inovação é... cai um
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pouco em descrédito, nesse sentido de tanta pressão pela inovação o
tempo todo. [...]
[...] Pesquisadora pergunta: Você acha que o termo inovação está
caindo no descrédito? [...]
[...] Sim porque a todo momento o que se cobra é a inovação então, é...
qualquer coisinha que se faça já quer ser chamada de inovação. É... “a
inovamos o produto”, mas na verdade sei lá, colocou um palito a mais,
então qualquer mudança utiliza-se o termo, para ser um atrativo. [...]
[...] Eu acho que a inovação... é o carro chefe das economias de mercado.
Toda economia é, de mercado é, que gira e faz o motor girar mesmo é a
inovação. Toda empresa, toda grande economia que se preze, e o Brasil
está nesse contexto, está crescendo, então, a sexta economia do mundo
ela é, necessariamente passa por isso. [...]
[...] Eu acho que é senso comum que as empresas que não inovam, elas
não tem chances. As chances dela são remotas. Com isso eu acho que
sedimentou. Mais eu acho que banalizou também; o termo inovação. Todo
mundo acha que tudo é inovação. É, você vê até na parte de marketing,
propaganda, tudo, as pessoas sempre pegam e falam “aqui o princípio é
inovação”, você não vê inovação lá, as vezes usam até como termo de,
ficou banal, todo mundo acha que qualquer novidade é inovação e não é.
Para mim novidade é aquilo que nem, não existia no modelo que existe e
gera um outro tipo de dinheiro, de recurso, que não existiria se não fosse a
inovação. [...]

A inovação tem sido tratada como tema imprescindível para a perenidade das
organizações e, segundo Van Rijnbach (2007, p. 55), “inovação é um tópico
‘quente’”. Para Zawislak (2008, Introdução), “o termo inovação tomou de assalto o
discurso da sociedade brasileira.” No livro “Inovação e Empreendedorismo”, de
Bessant e Tidd (2009, p.20), o primeiro capítulo se inicia com a frase “Inovação –
Todo mundo está falando disso...”. Certamente, o tema inovação saiu das escolas e
pesquisas e, de repente, começou a fazer parte de discussões em todo tipo de
organização (ZAWISLAK, 2008). Encontra-se esse discurso nas declarações de
missão e em documentos estratégicos nos quais é ressaltado o quanto a inovação é
importante para aquela empresa, seus stakeholders e seu futuro. Não é que a
inovação esteja ganhando maior proporção do que merece, ela realmente faz
diferença nas empresas, independentemente do tamanho e segmento das mesmas
(BESSANT e TIDD, 2009). O que se ressalta, neste momento, é a chegada do
assunto inovação e uso freqüente do termo pois, de acordo com Bessant e Tidd
(2009, p. 20), a inovação aparece em diferentes tipos de propagandas, desde “spray
de cabelo até de serviços de saúde”.
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Em relação à pergunta – 4.2 - Como você descreve a sua satisfação com os
resultados da inovação, de forma geral, nos últimos cinco anos? - os entrevistados
tinham expectativas de ter mais retorno em relação à inovação. No entanto,
apresentam-se satisfeitos, mesmo percebendo oportunidades de melhoria, foco e
investimento.
[...] Acho que muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar o ritmo
das inovações que a gente vê. Assim na, na área de saúde, eu acho que
apesar que se vê muita coisa mais hoje em dia ainda tem, sei lá, ainda sofre
com muitas doenças, muitas coisas que talvez por essa capacidade do ser
humano em inovar, talvez tenha algumas coisas que se você esperava um
resultado mais rápido e não acontece. Mais no geral, no ponto geral, com
certeza. [...]
[...] A inovação sempre propicia benefícios, isso não dá para negar. É... a
minha satisfação com inovação, é claro, é, é boa, é alta, eu gosto de ter
coisas novas. Agora, ao mesmo tempo saber o preço que se paga por essa
inovação, é tanto pessoal quanto financeiro, isso, me deixa um pouco na
balança. Sem saber se seria realmente necessário ou realmente é
modismo. [...]
[...] Eu acho que a gente está vivendo, especialmente na área de tecnologia,
a gente vive tempos assim bem interessantes né, bem... muita coisa nova
surgindo, muita... eu considero uma pessoa assim admirada com, admirada
com o, as inovações do mundo moderno. [...]

Na investigação da pergunta – 4.3 - Na sua opinião, qual categoria de inovação
receberá maior investimento das empresas, em geral, nos próximos cinco anos? Inovações tecnológicas e de produtos são as mais citadas pelos entrevistados.
[...] Acho que área de tecnologia, ela é muito, ela é dependente da
inovação, para ser sincero. Ela depende de inovação. [...]
[...] Eu acho que nos próximos cinco anos, na verdade, se a gente vir dos
últimos 5 anos a gente percebeu que veio uma inovação tecnológica em
produtos, acredito que para frente, é... comece a haver uma inovação em
serviço, aí já muda um pouquinho assim, é, no atendimento as pessoas,
muito em relacionamento de cliente, pessoa, acho que, é tende a vir mais
para esse lado. [...]
[...] Eu acho que... é TI, acho que não foge muito de TI não. TI,
telecomunicações com certeza! [...]
[...] Eu acho que na área de... de.. biotecnologia, parte de nanotecnologia
né, de, parte de equipamentos menores, e... e a parte de tecnologia de
maneira geral. [...]
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[...] Eu acho que no Brasil tem uma coisa muito específica que é o pré-sal
né. Então eu já acho que tem muitas, muitas possibilidades para essa área
é... A forma é, inovação, como um todo na forma de comunicação das
pessoas e tudo, que os canais possibilitam, acho que, áreas específicas, eu
acho que a biomedicina, mais aí no caso assim, mais para evolução,
alguma coisa da saúde, acho que vai ser, que deve ser algo biomédica
sabe, alguma coisa que já cresceu muito mais eu acho que continua
crescendo. [...]
[...] Eu acho, eu ainda acho, que é assim, não que deva ser não mais, a que
vai receber nos próximos cinco anos mais recurso e tal é inovação de
produto. Talvez assim, de novo, talvez devesse merecer mais recurso e que
pudesse, tenha o potencial de trazer mais retorno seja de paradigma né. [...]

Em relação à pergunta - 4.4 - Na sua percepção, que empresa nacional se destaca
pelo seu caráter inovador? Por quê? – alguns entrevistados precisaram de certo
tempo para se lembrar de uma empresa brasileira inovadora. Isso pode indicar que
não havia uma referência imediata de empresa brasileira inovadora em suas
memórias.
[...] Eu gosto muito das empresas do Eike Batista, o grupo do Eike Batista.
(...) ele propõe coisas que antigamente não eram abertas a conhecimento
público. [...]
[...] eu acho que a São Paulo Alpargatas a que faz a Havaianas, ela foi bem
inovadora, uma empresa nacional, porque ela conseguiu em quinze anos
transformar um produto, produto se for pensar, ele é o mesmo no material,
mas eles são um designer diferente, extremamente inovador, um outro que
me veio a cabeça agora, é a Deca. A Deca, que faz acessórios de casa,
enfim, eles lançam produtos extremamente inovadores, e concorrem com
prêmio internacionais de designer, então acho que é bem legal. [...]
[...] É... Ambev. Natura. Ambev pela forma de gestão. Pela agressividade,
pelo modo deles de tocar os negócios. Natura pela... pela preservação do
meio ambiente, pelo jeito diferente da empresa ser. [...]
[...] Me veio a cabeça assim uma Petrobrás, com o pré-sal, com as técnicas
dela de exploração de petróleo em águas profundas né é, tem claro, é uma
empresa inovadora sim. [...]

A demora em lembrar uma empresa brasileira inovadora poderia ser decorrente do
fato que a formalização da inovação no Brasil é relativamente nova. O Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi criado pelo Decreto 91.146, em 15 de
março de 1985, concretizando o compromisso do presidente Tancredo Neves com a
comunidade científica nacional (MCTI, 2012).

81

Já a Lei de Inovação foi decretada em dezembro/2004 a fim de ampliar e agilizar a
transferência do conhecimento gerado na academia para o setor produtivo,
estimulando a cultura de inovação e o desenvolvimento industrial do país (FINEP,
2012).
A concessão de subvenção econômica, cujo foco é promover um significativo
aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das
empresas e da economia do país, foi lançada, no Brasil, somente em agosto de
2006 e trata-se do primeiro instrumento, desse tipo, disponibilizado no país (FINEP,
2012).
Na pergunta 4.5 - Na sua percepção, que empresa internacional se destaca pelo seu
caráter inovador? Por quê? – as respostas dos entrevistados abarcaram somente
três empresas internacionais.

GRÁFICO 5
Fonte: Dados da pesquisa

Na pergunta – 4.6 - Cite os exemplos mais marcantes de inovação na indústria
(brasileira e internacional) nos últimos anos - os exemplos relatados pelos
entrevistados remetem à inovação de base tecnológica, sendo que somente um
entrevistado relatou inovação de valor.
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[...] Bom, tem a Petrobrás né, com a questão do pré-sal. Até onde eu sei, a
tecnologia é toda desenvolvida por ela, a pesquisa é toda dela. Ela não tem
nenhuma tecnologia que seja do exterior. [...]
[...] Antigamente você não, você não imaginava, o que o celular faz hoje.
Parece coisa de filme de James Bond vinte anos atrás. Brincadeira! [...]
[...] as modificações que se tem no Gmail, alguns recursos muito bacanas
né. Seleção múltiplas de emails lá,e então assim, são recursos que não,
que para quem está na área de tecnologia, sabe que não são simples, foi
uma é, foi uma sacada muito interessante que eles tiveram. E outras
tecnologias como o street view, também do Google, que são essas fotos é,
que eles tiraram de todos, de todas as ruas, então você é... você ter isso na
sua mão, você esse tipo de tecnologia ao alcance das mãos, com
smartphone, você poder, “ah, quero ir em tal local”, e você poder ver como
que é aquele local ali, a redondeza, isso eu acho que é um avanço muito
grande. Apesar de ser uma idéia simples né. O difícil é, o difícil foi executar.
Nacional, nacional, não tenho nenhuma idéia assim não. [...]
[...] indústria brasileira talvez a... num sei se... Natura... (...) Seria a
preservação, os produtos novos, sempre ligada a natureza, os recursos
naturais da Amazônia... E o exterior, acho que a Apple também né? Já tinha
falado na Apple aí como empresa inovadora... Acho que a Apple mesmo.
[...]
[...] Nossa, tem tantos... Ah, eu acho assim, é, o Circo de Soleil é uma
empresa que eu, internacional, que eu admiro muito pela inovação de valor.
Eu acho que deu uma... uma quebra de paradigma, que a inovação tinha
que ser só de produtos, de essas coisas. É uma inovação de valor. Eu acho
inovação de valor uma coisa muito interessante, porque ela é, um
pensamento né, uma outra, você vai desconstruir e reconstruir uma coisa de
uma forma diferente, gera uma outra, outro negócio. Então eu acho, eu
acho, um caso que eu gosto muito é do Circo de Soleil. Acho bem
interessante. [...]
[...] É uma um exemplo assim que eu acompanhei que sempre me lembra
quando fala de inovação é do... a empresa originalmente, ela existe, chamase PriceLine. (...) Essa empresa, no auge da, antes da bolha (internet)
estourar, ela ficou famosa porque ela valia na bolsa, mais do que todas as
companhias áreas norte americanas somadas juntas. Ela foi uma das que,
depois que a bolsa, a bolha da internet estourou ela despencou de valor.
Mais é uma empresa que dá lucro, está aí até hoje. É um caso assim
interessante, achei de entregar coisas existentes de uma maneira diferente.
[...]

Quanto à pergunta - 4.7 - Na sua perspectiva, nos próximos 5 anos, como vai evoluir
a importância da inovação? - a inovação é considerada, por alguns profissionais,
como em evolução, enquanto outros acreditam que houve tantas inovações nos
últimos nos que é possível que haja estagnação ou que o nível de novidade não seja
o radical.
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[...] Acho que vai ser mais importante. Como eu te disse, acho que a
questão da inovação hoje, ela é uma dependência, principalmente pelo fato
da gente viver num mundo capitalista, no mundo capitalista você tem que
mudar, mudar é, por questão de produto e serviço. Se você está num
ambiente que você, no mundo capitalista, você trabalha com concorrência e
para que você é... seja uma empresa de sucesso no mercado, você tem que
trabalhar com inovação todo tempo. Isso é uma dependência que as
empresas têm. [...]
[...] Eu acho que a evolução, ela vai ser muito grande. Por que... por mais
que a gente acha que a gente evoluiu as coisas são descobertas, são
redescobertas e... o ser humano possui uma grande capacidade criativa e
de inovação. Eu acho que vai ter... vão surgir coisas legais aí! Eu, talvez
nem tanto em produtos, mas em formas bem diferentes de fazer, as coisas
ou mercados diferenciadas, as empresas vão se posicionar de forma
diferenciada, está existindo agora. [...]
[...] diria que se tornaria estável. Não que seria pouca, pelo contrário, que
hoje ela tem muita importância, pelo contrário, não vejo porque essa
importância que já é grande aumentar ou diminuir. Não vejo isso. [...]
[...] Acredito que muito não vai mudar em cinco anos. A gente vai continuar
nessa mesma pressão por, por sempre criar coisas novas e... e sempre
tentar buscar essa melhoria, então, não vejo o horizonte de mudança desse
termo ou de freio nessa forma como, como a gente vive. [...]
[...] Eu acho que a importância é crescente, não tem jeito. É um caminho
que não tem volta, eu não vejo uma empresa é, assim é, ela sobrevivendo
sem inovação. Ela simplesmente mais uma, a gente tem hoje a proporção
de crescimento das empresas é uma coisa enorme, tal qual uma proporção
de crescimento da humanidade né, da população e tudo. Vai crescer
número de empresas e tudo para ela poder se firmar, se posicionar, se
diferenciar, porque se ela cai numa comoditização ela, em breve quebra né,
porque não tem essa, não tem diferenciação nenhuma. Então a inovação
ela é necessária, ela é imprescindível, qual ela existe numa empresa e não
é só nos produtos é em toda a empresa, tem que ser permeada. [...]
[...] Eu acho que já está muito importante hoje né. E vai ser cada vez mais.
Mais eu acho que só as empresas conseguirem inovar em todos os
aspectos né, só as empresas conseguirem mudar e se adaptar é que vão
sobreviver. [...]

4.5

Colaboração

Enfim, a pergunta – 5.1 - Existe colaboração direta de parceiros externos em
atividades de inovação? Se sim, em que processos de inovação se trabalha com
parceiros externos? E, qual o benefício mais importante que resulta do trabalho com
parceiros externos, em atividades de inovação? As respostas estão apresentadas
abaixo:
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[...] Tem, tem sim. Tem alguns cooperadores externos, eles contribuem até
para questão de processo nosso. Bom, atualmente a gente está trabalhando
com ‘X’ né, a ‘X’ ela, o processo dela é completamente diferente do nosso
aqui que a gente abraçou, que é o nível C do MPS.BR. Ela tem o próprio
processo dela. (...) era um processo que foi sendo construído a medida que
o contrato foi evoluindo (...) Para poder facilitar isso e ver o... as
necessidades do amadurecimento do processo e para desenhar o processo,
a gente precisou da ajuda de um consultor da área, (...)
Pesquisadora pergunta: Mas qual benefício que você acha que, você
acaba tirando dessa relação?
Bom, primeiro você tem o profissional que é especializado, né? Você vai
estar orientando com o profissional especializado, então eu acho que você
tem uma maior segurança. Segundo, você está agregando conhecimento,
então ele está te repassando o conhecimento dele. Então eu vejo primeiro
questão de segurança, segundo questão de conhecimento. [...]
[...] Não, que eu saiba não. [...]
[...] Ah existe. Eu acho que existe. Uma das nossas, ah a gente, uma das
nossas fontes de conhecimento sob mercado, estrutura etc. são os nossos
parceiros comerciais né. Eu acho que eles nos dão acesso a uma, uma
visão diferente da nossa local, nós somos uma empresa local né, brasileira
é, com foco em alguns estados, a nossa integração com essas empresas
multinacionais, algumas muito grandes, outras nem tanto, né. [...]

As passagens sugerem que há a existência de parceria. No entanto, não há a
formalização que elas existam para fins de inovação e, assim, alguns entrevistados
relatam que não há. As parcerias são realizadas para processos e produtos e enfim,
os benefícios giram em torno do conhecimento.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Este capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões deste trabalho de acordo
com a análise e interpretação dos dados, além de indicar as limitações e
contribuições da pesquisa.

5.1

Resultados

No que se refere ao objetivo geral da pesquisa, procurou-se analisar como
profissionais que atuam em empresa do segmento de tecnologia da informação
compreendem e praticam a inovação. Em relação ao conceito, os entrevistados
acreditam que a inovação deverá trazer resultados. Alguns entrevistados citaram a
possibilidade de existir uma fadiga terminológica. Acredita-se que o termo inovação
ainda não se tornou “clichê” ou passa por fadiga terminológica, ele necessita de
adequada disseminação e difusão, a fim de evitar interpretações equivocadas.
Em relação à criação da inovação, os entrevistados consideraram que ela pode vir
de uma idéia antiga e quanto à existência da inovação sem a tecnologia foi possível
perceber certa divergência de opiniões. Há o reconhecimento da inovação em outras
categorias como, por exemplo, processo, criação de valor, sem o uso da tecnologia
e também o reconhecimento de que a inovação dificilmente não passará, ainda que
indiretamente, pela tecnologia.
Quanto às dimensões da inovação que os entrevistados mais conhecem e praticam
são elas, Processo, Produto e Posição, respectivamente. Ao pedir aos mesmos o
relato de uma inovação proposta por eles, em sua maioria, as respostas abrangeram
processos ou produtos combinados. Sobre o nível de novidade, o mais praticado é a
inovação incremental. Foi possível perceber que esses compreendem que os locais
nos quais a inovação está mais propensa a acontecer são no Desenvolvimento de
Novos Produtos, Definição de Novos Segmentos/Mercados e Desenvolvimento de
Novos Modelos de Negócio, respectivamente.
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Já sobre as barreiras encontradas para se inovar, de acordo com as respostas,
verificou-se que elas abarcam a quebra de paradigma, ou seja a mudança do
modelo mental das pessoas que experimentariam aquela novidade; investimento em
pesquisa e desenvolvimento ou profissionais, na empresa, para se dedicarem ao
assunto; e por fim conseguir implantar as idéias sugeridas. Em contrapartida os
benefícios encontrados foram o posicionamento da empresa no mercado e a
geração da vantagem competitiva; a mudança na vida do cliente; e o conhecimento
adquirido por quem criou ou implementou a inovação.
É interessante observar que, de acordo com os entrevistados, não há processo de
inovação formalizado na empresa, e nem mesmo treinamento com foco em
inovação, os funcionários são envolvidos no processo de inovação de acordo com a
demanda e no entanto, a inovação e a proposta de idéias acontecem.
A inovação é compreendida como tema de grande relevância na estratégia da
empresa e no contexto em geral, no entanto os enquanto alguns dos entrevistados
acreditam que nos próximos cinco anos haverá evolução da inovação outros
atentam para a possibilidade da estagnação. No que tange as parcerias na empresa,
esses elos são realizados, mas não com clara finalidade de inovação.
Em relação aos objetivos específicos, o primeiro consistia em identificar os conceitos
de inovação descritos na literatura. Esse objetivo foi alcançado. Foi possível
encontrar certo conhecimento sobre o conceito de inovação, que pelos relatos, de
uma forma ou outra liga inovação à expectativa de algum tipo de resultado, que
corrobora com Terra et al. (2007, p.29) para quem “inovar significa ter uma idéia
nova ou, por vezes, aplicar a idéia de outros de uma forma original e com eficácia” e
as orientações de Zawislak (2008, Introdução)
De forma simples, inovação é algo novo que agregue valor social ou
riqueza. Muito mais do que um novo produto, algo inovador pode estar por
trás de tecnologias novas, novos processos operacionais, novas práticas
mercadológicas, pequenas mudanças, adaptações, enfim, novidades que,
de um modo ou de outro, gerem ganho para quem as pôs em prática. Em
termos econômicos – e para que fique bem claro: que gere lucro.
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Não foram citadas definições mais minuciosas do conceito como, por exemplo, o
Manual de Oslo (s.n.t., p. 54) que define inovação tecnológica em produtos e
processos: “(...) substanciais melhorias (...)” e “(...) implantações de produtos e
processos tecnologicamente novos (...)”. Compreende-se por implantados, aquilo
que foi inserido no mercado (inovação de produto) ou usado no processo de
produção (inovação de processo) e, por novo, entende-se o que é novo para
empresa, não sendo necessário que seja novo para o mundo.
Em relação aos outros conceitos que refletem o assunto, como os níveis de
novidade propostos por Davila, Epstein, Shelton (2007, p. 57) - Incremental,
Semirradical e Radical - em algumas respostas houve as afirmações que não se
conheciam todas ou de que se conheciam todas elas, mas a prática de apenas um
ou dois tipos.
Já em relação ao aos 4P da inovação, tipologia sugerida por Bessant e Tidd (2009,
p. 29) - Inovação de produto; Inovação de processos; Inovação de posição; Inovação
de paradigma - não houve relato de falta de conhecimento. As respostas indicam
que o conhecimento e a prática são respectivamente de Processo, Posição, Produto
e Paradigma.
Mesmo a inovação sendo descrita como imprescindível para a sobrevivência das
empresas quando foi solicitado aos entrevistados que exemplificassem uma
empresa brasileira inovadora, de forma geral, houve certa demora em lembrar, mas
as organizações citadas sugerem ser inovadoras em diversas dimensões.
Já quanto à solicitação de um exemplo de empresa internacional, a lembrança foi
mais ágil e os exemplos ficaram somente entre três opções, a saber: Google, Apple
e IDEO. É interessante observar que estas empresas são de produtos de base
tecnológica, com forte investimento em propagandas e divulgações, possuem
grande ligação com internet, redes sociais e comunicação. Pode contribuir ainda, o
fato de essas empresas serem americanas e, conforme a passagem abaixo, este é
um exemplo de governo que investe na inovação:
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[...] uma das empresas que a gente representa (...) quando a gente fez a
parceria, a gente recebeu visita de uma pessoa do departamento de
comércio do Estado Americano aqui na empresa, para nos conhecer, para
nos avaliar, para passar referências para eles, (...) é uma empresa muito
pequena, com estrutura super acanhada, (...) e você fica pensando assim:
“o que faz uma empresa dessa estar com uma presença no mundo inteiro?”.
(...) E eu acho que é muito isso assim, de ambiente favorável a inovação, o
governo do país vem aqui me visitar para passar um relatório para empresa
sobre mim, sob se eu sou um parceiro confiável para ela né e a empresa
um... é pequena, simplesinha, acanhada... [...]

No segundo objetivo específico, identificar se o profissional aplica o conceito de
inovação da forma como ele compreende, verificou-se que há a aplicação conforme
seu entendimento que é visando obtenção de resultados e melhorias.
Para os entrevistados as inovações que eles mais conhecem e praticam é
incremental e de processo. Predominantemente, os entrevistados relataram que a
inovação ocorre quando estes estão diante de uma situação que precisam resolver.
Em relação à expectativa de receber recompensa/reconhecimento ao inovar, apenas
dois entrevistados relatam não esperar recompensa/reconhecimento quando
inovam, no entanto, os demais entrevistados apontam para a expectativa de ter
recompensa/reconhecimento em relação ao seu desempenho individual ou ao
desempenho da empresa perante o mercado.
Ao responder sobre o recebimento de recompensa/reconhecimento oferecido pela
empresa, os entrevistados informaram separadamente se havia reconhecimento ou
recompensa. De modo geral, de acordo com o relato dos mesmos, foi possível
compreender recompensa como incentivo material e reconhecimento como elogio
diante das outras pessoas da organização. Com isso observou-se que, a maioria
deles recebeu reconhecimento quando inovaram e não recompensa. Desta forma,
verifica-se que a expectativa dos entrevistados em relação ao recebimento de
reconhecimento condiz com o retorno que tiveram da empresa quando contribuíram
com inovações e ideias.
No que tange à capacidade de inovação, os entrevistados, em sua maioria,
mostraram-se insatisfeitos com o uso da sua capacidade. É interessante observar
que, quando questionados sobre a satisfação com a inovação da empresa, nos
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últimos cinco anos, as repostas foram no mesmo sentido da possibilidade de inovar
mais, assim como na sua própria capacidade de inovação. E da mesma forma, em
relação às inovações de modo em geral que aconteceram nos últimos cinco anos, os
entrevistados informam estar satisfeito, no entanto alguns informam relatam que
poderia estar melhor.
Em relação ao terceiro objetivo específico - avaliar se o profissional percebe que a
inovação pode ser utilizada em outras situações, além do desenvolvimento de
produtos, ao dar um exemplo de empresa inovadora ou exemplo de inovação, há a
predominância da inovação de produtos de base tecnológica. O mesmo acontece ao
citar os profissionais inovadores. Trata-se de profissionais referenciados no mercado
em relação ao quesito inovação, assim como são as empresas em que atuam. Não
foi possível distinguir se tal lembrança se dá pela afinidade de negócios do ambiente
em que os entrevistados estão inseridos, se pelo marketing destes profissionais e as
empresas em que trabalham ou qualquer outro motivo.
Conforme dito anteriormente, em sua maior parte, os entrevistados relatam
inovações que abarcam processos. No entanto, as inovações de produtos de base
tecnológica também parece atraí-los. A maior parte dos entrevistados informou,
ainda, que o departamento que mais contribui com inovação na empresa é a
Diretoria Técnica. Enfim, de maneira geral, em relação aos próximos cinco anos, os
entrevistados acreditam que as categorias que mais receberão investimento serão
inovação tecnológica e de produto e sobre o tema inovação enquanto alguns relatam
que ela ainda terá muita importância, outros acreditam na sua estagnação ou na
diminuição da velocidade.
Enfim, quanto às contribuições deste trabalho, do ponto de vista profissional, ele
poderá contribuir com a compreensão do termo inovação, a partir da perspectiva dos
profissionais que trabalham em empresa do segmento de tecnologia da informação,
e quais inovações eles praticam. As informações geradas pelos resultados da
pesquisa poderão, especialmente para a empresa pesquisada, facilitar o
desenvolvimento de um modelo de programa de idéias e de inovação mais próximo
da realidade do dia a dia da organização.
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Para a academia este trabalho poderá contribuir, visto que o tema ainda está em
desenvolvimento e o conceito de inovação precisa ser melhor compreendido e
disseminado.
Para a autora, este trabalho gerou contribuição no aprofundamento do conhecimento
sobre inovação, assim como serviu para melhor compreensão do termo no ambiente
empresarial de empresas de tecnologia da informação.

5.2

Limitações da pesquisa

As limitações da pesquisa se dão em torno dos sujeitos de pesquisa, do segmento
estudado, do caráter da pesquisa e do foco na compreensão do conceito.
Esta pesquisa buscou conhecer a compreensão do termo inovação somente em
uma empresa do segmento de tecnologia da informação.
Ainda em relação aos sujeitos de pesquisa, o número limitado de profissionais se
deu em virtude da opção de focar a pesquisa naqueles que trabalham na área
técnica ou estratégica de uma empresa de tecnologia da informação. Desta forma,
não foram entrevistados profissionais que trabalham em áreas de apoio ou que
estiveram alocados em clientes.
Outra limitação foi o caráter regional do estudo, pois a pesquisa se restringiu à
profissionais com base em MG.
O foco do trabalho foi na compreensão que os indivíduos têm do conceito de
inovação, portanto a investigação sobre o processo de inovação da empresa foi
usada somente como suporte para tal finalidade. Da mesma forma não foi
investigado o papel da liderança no processo de inovação.

5.3

Sugestões para pesquisas futuras
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A fim de aumentar o número de estudos sobre o tema, recomenda-se que esta
pesquisa seja expandida para outras empresas, cujo segmento de atuação
profissional não seja a tecnologia da informação.
Para empresas do segmento de tecnologia da informação, sugerem-se estudos de
caso múltiplos ou pesquisas através de instituições que aglomeram grande número
de empresas de tecnologia da informação e afins, de forma a contemplar uma maior
variação de perfis profissionais. Tais entidades poderiam ser a Fumsoft, a Assespro,
o Sindinfor, o Sindado e a Sucesu. Em especial, recomenda-se estudo sobre o
Comitê de Inovação da AMCHAM.
Recomenda-se ampliar os estudos abordando o processo de inovação na empresa,
a gestão da inovação e de ideias e, principalmente, o papel da liderança neste
fomento, uma vez que, na literatura, ele consta como primordial para esse
desenvolvimento.
Ainda, sugere-se o desenvolvimento de trabalhos que investiguem sobre os motivos
pelos quais as empresas internacionais são mais lembradas do que empresas
brasileiras e a correlação de tal fato com a inovação de produtos e tecnologia.
Neste

trabalho,

foi

percebida

a

relação

da

inovação

com

o

recompensa/reconhecimento um tanto quanto não formal. Desta forma, recomendase a investigação da relação entre o aumento da capacidade de inovação, a partir do
estabelecimento de programas de recompensa e reconhecimento formais.
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Apêndices
ROTEIRO DE ENTREVISTA
INFORMAÇÕES
Esta entrevista é parte integrante da pesquisa acadêmica para o Mestrado
Profissional da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo cujo tema é “A compreensão do
termo inovação na perspectiva dos profissionais que trabalham em uma empresa de
tecnologia da informação – um estudo de caso”. O pesquisador é a mestranda Bruna
Freire Lopes sob orientação do Professor Dr. Jorge Tadeu de Ramos Neves.
O objetivo geral desta pesquisa é identificar como os profissionais que atuam em
empresa de tecnologia da informação compreendem o termo Inovação.

INSTRUÇÕES AO ENTREVISTADO
 A entrevista é semiestruturada portanto haverá perguntas padrão, permitindo
outras colocações e observações;
 Não será identificado o nome do entrevistado;
 A entrevista será gravada caso haja sua autorização. Você autoriza a gravação
desta entrevista? ( )Sim

( )Não

DADOS DO ENTREVISTADO
Área (Setor):
Cargo:
Formação acadêmica:
A quanto tempo trabalha na empresa:

DADOS SOBRE A ENTREVISTA
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Data:

Hora início:

Hora término:

ROTEIRO DE PERGUNTAS

1. CONCEITO
1.1 Na sua opinião, em quais situações a inovação está presente? (Escolha as 3
opções mais relevantes e classifique- as pela ordem de importância. A primeira opção
a mais relevante, a segunda, intermediária e terceira a menos relevante dentre as 3
selecionadas.)

(

) Desenvolvimento de novos produtos/serviço

(

) Implementação de nova tecnologia

(

) Definição de novos segmentos/mercados

(

) Definição de novas formas de governança corporativa (papéis,

responsabilidades, relacionamento)
(

) Desenvolvimento de novos modelos de negócio

(

) Desenvolvimento de novas práticas de gestão

(

) Outras (especifique)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________
1.2 E para você o que é inovação?
1.3 Quais os níveis de novidade de inovação você conhece e pratica?

( ) Radical
( ) Semirradical
( ) Incremental
( ) Outras (especifique)
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________
1.4 Quais as dimensões da inovação você conhece e pratica? (Escolha as 3 opções
mais relevantes e classifique-as pela ordem de importância. A primeira opção a mais
relevante, a segunda, intermediária e terceira a menos relevante dentre as 3
selecionadas.)
( ) Inovação de produto: mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa
oferece;
( ) Inovação de processos: mudanças nas formas em que as coisas (produtos e
serviços) são criadas e ofertadas ou apresentadas ao consumidor;
(

) Inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são

introduzidos;
( ) Inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais básicos que norteiam o
que a empresa faz.
(

) Outra especifique

1.5 Quais as principais barreiras você acredita que são encontradas na inovação?
1.6 Quais são os principais benefícios gerados pela inovação?
1.7 Você considera que algo antigo ou que alguma idéia antiga possa se tornar
inovadora? Como isso poderia ocorrer?
1.8 Você acha que possa existir inovação sem o auxílio da tecnologia?

2. PROFISSIONAIS DA INOVAÇÃO
2.1 Para você, quem é o profissional mais inovador de todos os tempos? Por quê?
2.2 Você se considera um profissional inovador? Por quê?
2.3 Em geral, qual principal objetivo das suas idéias e inovações?
2.4 Você acredita que a inovação ocorra pela necessidade do momento ou em
momentos de tranquilidade? Por quê?
2.5 Relate uma situação em que você propôs uma inovação para solução de um
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problema ou para executar uma atividade.
2.6 Ao inovar, você espera algum tipo de recompensa/reconhecimento?

3. SISTEMATIZAÇÃO DA INOVAÇÃO NA EMPRESA
3.1 Você costuma sugerir idéias para solução de problemas na empresa?
3.2 Qual a importância o tema inovação tem na definição da estratégia da sua
empresa?
3.3 Existem processos formalizados para gerir aspectos relacionados à inovação?
Conte como é o desenvolvimento da inovação na empresa.
3.4 Em que atividade do âmbito da inovação foram alocados mais recursos e
investimentos nos últimos 5 anos?
3.5 Em que atividade do âmbito da inovação deveriam ser alocados mais recursos e
investimentos nos próximos 5 anos?
3.6 Qual departamento interno que mais contribui para a inovação dentro da
empresa?

( ) Administrativo Financeiro
( ) Comercial
( ) Licitações
( ) Gerência de Operações
( ) Recursos Humanos
(

) Outras (especifique)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
3.7 Cite os exemplos mais marcantes de inovação na empresa nos últimos anos.
3.8 De que forma os funcionários são envolvidos no processo de inovação?
3.9 Os colaboradores recebem algum tipo de recompensa/reconhecimento quando
contribuem para a inovação?
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3.10 Existe formação/transferência de conhecimento/treinamento para os
funcionários sobre inovação?
3.11 Como você descreve a sua satisfação com os resultados da inovação na empresa
nos últimos 5 anos?

4. IMPORTÂNCIA E RESULTADOS DA INOVAÇÃO (TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS
4.1 Qual a importância que você acredita que o tema inovação tenha alcançado no
mundo nos últimos anos?
4.2 Como você descreve a sua satisfação com os resultados da inovação de forma
geral nos últimos 5 anos?
4.3 Na sua opinião, qual categoria de inovação receberá maior investimento das
empresas em geral nos próximos 5 anos?
4.4 Na sua percepção, que empresa nacional se destaca pelo seu caráter inovador?
Por quê?
4.5 Na sua percepção, que empresa internacional se destaca pelo seu caráter
inovador? Por quê?
4.6 Cite os exemplos mais marcantes de inovação na indústria (brasileira e
internacional) nos últimos anos.
4.7 Na sua perspectiva, nos próximos 5 anos, como vai evoluir a importância da
inovação?

5. COLABORAÇÃO
5.1. Existe colaboração direta de parceiros externos em atividades de inovação? Se
sim, em que processos de inovação se trabalha com parceiros externos? E, qual o
benefício mais importante que resulta do trabalho com parceiros externos em
atividades de inovação?

