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RESUMO 

 

A inovação tornou-se um dos pilares para as organizações conseguirem vantagem 

competitiva e/ou sobreviverem em um mercado cada vez mais exigente por produtos 

e serviços melhorados. Devido à importância socioeconômica desempenhada pelas 

micro e pequenas empresas (MPE), desenvolver ferramentas que auxiliem as ações 

de inovação é imprescindível para o desenvolvimento das mesmas. As MPE utilizam 

de programas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) como forma de adquirir conhecimento e metodologia para inovar e obter 

sucesso em seus empreendimentos. O SEBRAE de Minas Gerais, desenvolve em 

todo o estado, ações voltadas a disseminar os conceitos de inovação, como o 

programa de Educação Empreendedora que trata de empreendedorismo e inovação, 

e novas metodologias que buscam desenvolver o capital empreendedor. Uma das 

soluções é o curso BootCamp Empreendedorismo em Ação, visando a prática do 

empreendedorismo e a importância da inovação. Com base nisto, este estudo 

objetivou avaliar a percepção dos empresários e gestores de MPE do Noroeste de 

Minas Gerais em relação aos resultados gerados pelas iniciativas de inovação 

sugeridas pelo SEBRAE-MG no curso BootCamp. Para tanto, foi realizado um 

estudo descritivo de natureza quantitativa. A coleta de dados foi através de um 

questionário, respondido por 96 gestores e empresários de micro e pequenas 

empresas situadas na região noroeste de minas que participaram do curso 

BootCamp oferecido pelo SEBRAE-MG. Foi utilizada a estatística descritiva como 

técnica de análise dos dados. Os resultados encontrados apontam que, após 

receberem conteúdo da metodologia BootCamp, os empresários e gestores tem 

percepção positiva sobre os resultados das ações de inovação desenvolvidas nas 

MPE da região. Concluiu-se que a metodologia se apresenta como solução 

estratégia para as micro e pequenas empresas que desejam inovar. 

 

Palavras-chave: Inovação; Resultados de Inovação; Sebrae; Noroeste de Minas 

Gerias; Micro e Pequenas Empresas.  



 

ABSTRACT 

 

Innovation has become one of the pillars for organizations to improve their 

competitive advantages and survive in an increasingly demanding market for 

improved products and services. Due to the socioeconomic importance of small and 

micro enterprises (SMEs), the development of tools that support innovation actions is 

essential for their development. The Brazilians SMEs has at its disposal the 

programs of the Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) as a way of improve the knowledge and methodology to innovate and 

succeed in its ventures. The SEBRAE of Minas Gerais State, develops actions aimed 

at the dissemination of new concepts of innovation, such as the education program in 

which entrepreneurship and innovation, and presents new methodologies that seek 

the development of entrepreneurial capital. One of these actions is the BootCamp 

course - Entrepreneurship in Action - aiming at the practice of entrepreneurship and 

the importance of innovation. With this perception, this study aimed to evaluate the 

perception of entrepreneurs and managers of SMEs in the Northwest region of Minas 

Gerais State in relation to the results generated by the innovation initiatives 

suggested by SEBRAE-MG in the BootCamp course. Data collection was done 

through a questionnaire, answered by 96 managers and entrepreneurs of the SME 

that participated in the BootCamp course offered by SEBRAE-MG. Data analysis was 

done using descriptive statistics technique. The results showed that, after of the 

participation in the BootCamp course, the entrepreneurs and managers have a 

positive perception about the results of the innovation actions developed. The results 

allowed to conclude that the Bootcamp methodology is a strategic solution for 

companies of SMEs that wish to innovate. 

 

Key words: Innovation; Innovation Results; Sebrae; Innovation tools, Small and 

Micro Enterprise -SME 
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1 Introdução  

 

1.1 Contextualização e problema da pesquisa 

 

A estabilização econômica iniciada pelo Plano Real e por períodos de ajuste 

econômico nos anos 2000 permitiram aos governos e às empresas realizarem 

planejamentos de longo prazo. As organizações passaram a se preparar para 

competir no mercado globalizado e o governo a desenvolver ações de fomento e 

financiamentos, a fim de estimular a competitividade. Passada a década de 1990, 

marcada pela busca da qualidade, vivemos no limiar da década de 2020 uma busca 

constante por inovação. Ter qualidade passou a ser requisito obrigatório e não mais 

um diferencial para as organizações, deixando de ser suficiente para permanência e 

ganho de mercado.  

 

A exigência do mercado por produtos e serviços melhores e a busca das empresas 

por vantagem competitiva, tornou a inovação um dos pilares para a sobrevivência e 

uma ferramenta de geração de valor. Para isso, as empresas precisam gerenciar a 

inovação de forma sistemática e contínua, não bastando inovar uma única vez. 

 

As primeiras construções teóricas sobre inovação foram do economista austríaco  

Joseph Schumpeter. O autor foi pioneiro ao associar o conceito de inovação 

aplicado à economia. Para Mattos, Stoffel e Teixeira (2010, p.16) “a inovação pode 

ser entendida como o somatório de uma ideia nova, mais a implementação de 

ações, mais os resultados obtidos”. Segundo Rosa, Couto e Lage (2015), definir 

inovação pode ser simples: algo novo que atende a necessidade de forma superior. 

O Manual de Oslo (2005, p.55), descreve inovação sendo “a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou 

um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. 

 

A necessidade de gerenciamento adequado para gerar inovação e competitividade 

conduzem empresas de variados portes e segmentos a buscar conhecimento em 

gestão.  
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As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, neste trabalho denominadas por 

Micro e Pequenas Empresas (MPE), se utilizam de programas do Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) como forma de inovar e obter 

sucesso em seus empreendimentos. 

 

O SEBRAE desenvolve ações voltadas a disseminar os conceitos de inovação e 

aumentar a capacidade inovadora das MPE. Como exemplos, tem-se o programa 

SEBRAETEC, que disponibiliza consultoria especializada para desenvolver as 

inovações nas empresas; os Agentes Locais de Inovação (ALI), para auxiliar 

empresários no processo de inovação; e cursos como o Bootcamp 

Empreendedorismo em Ação, que é destinado a quem busca começar ou 

redesenhar o modelo de negócio da empresa. 

 

As MPE devem conhecer os diferentes tipos de inovação, para em um segundo 

momento, escolherem o mais adequado ao seu empreendimento, aproveitando os 

recursos disponíveis (pessoas, infraestrutura, financeiro, etc.) no processo de 

inovação. Para Drucker (1986), inovação é gerar riqueza atribuindo novas 

capacidades aos recursos existentes.  

 

Empresas que adotam inciativas de inovação percebem os benefícios rapidamente. 

Para Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p.18) a inovação pode proporcionar: 

 Aumento da demanda para seus produtos e serviços com a criação de novos 
mercados, diferenciação clara em relação aos competidores e aumento da 
qualidade percebida; 

 Melhor defesa de sua posição competitiva por meio de produtos e serviços 
com alto grau de dificuldade para serem imitados; 

 Redução de custos com melhor eficiência de seus processos produtivos e 
gerenciais; 

 Ampliação de margens com produtos e serviços de alto valor agregado que 
lhes permita preço-prêmio diferenciado; 

 Aumento da competência para inovar com a prática de lançar produtos e 
serviços inovadores, que leva a empresa a aumentar sua habilidade, volume 
de conhecimento e atitude em relação à inovação. Ao longo do tempo, com 
capacitação e treinamento complementar, podem ocorrer lançamentos 
melhores e mais rápidos no mercado. 

 
O fator humano também tem um papel importante no processo de inovação. Possuir 

infraestrutura e capital pouco adianta se não possuir pessoas engajadas na gestão 



 

 
 

 

14 

da inovação. Para Galbraith (1997) o comprometimento das pessoas no processo é 

fundamental para inovação, destacando três papéis: o defensor da ideia; o defensor 

do projeto e o patrocinador da ideia. No caso das MPE, o fator 'pessoas' influencia 

diretamente no resultado, sendo geralmente incumbida à figura do empresário ou do 

gestor a responsabilidade pelos três papéis. 

 

Nesse contexto, a disseminação de práticas de inovação, como palestras, 

workshops e cursos para empresários e gestores de MPE, tornam-se necessários 

para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras dentro dos pequenos negócios. 

Para a região Noroeste do Estado de Minas Gerais, torna-se ainda mais relevante 

pelos baixos índices dos indicadores sociais obtidos nos levantamentos recentes. 

 

O SEBRAE-MG vem tentando através de diversas ações na região, como a 

Educação Empreendedora e cursos como o Bootcamp Empreendedorismo em 

Ação, desenvolver o capital empreendedor e disseminar a importância do 

empreendedorismo e da inovação para o desenvolvimento econômico local.  

 

Com base nas considerações anteriores e partindo do princípio de que a inovação é 

essencial para a sobrevivência das organizações, o projeto em questão buscou 

responder a seguinte questão norteadora: Qual a percepção dos empresários e 

gestores de MPE do Noroeste de Minas Gerais em relação aos resultados 

gerados pelas iniciativas de inovação sugeridas pelo SEBRAE-MG no curso 

Bootcamp? 

 

Na sequência deste capítulo será apresentado o objetivo geral da pesquisa, assim 

como os objetivos específicos que levaram ao desenvolvimento de todo o trabalho. 

 

1.2 Objetivo (Geral e Específico) 

 
O objetivo geral do trabalho foi avaliar a percepção dos empresários e gestores de 

MPE do Noroeste de Minas Gerais em relação aos resultados gerados pelas 

iniciativas de inovação sugeridas pelo SEBRAE-MG no curso Bootcamp. 
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Como meio de buscar respostas à questão norteadora de forma mais detalhada e 

direcionada, os objetivos específicos foram: 

 

a) Identificar o nível de conhecimento dos empresários e gestores sobre 

processos de inovação voltados para MPE; 

b) Identificar a percepção dos empresários e gestores das MPE do Noroeste de 

Minas Gerais sobre o que eles fazem e consideram como inovação em seus 

respectivos negócios;  

c) Identificar como as MPE do Noroeste de Minas Gerais têm utilizado o 

conhecimento sobre inovação e processos, adquiridos a partir dos cursos e 

modelos ofertados pelo SEBRAE-MG. 

  

1.3 Justificativa 

 

Este estudo justifica-se pela relevância e atualidade do tema, sendo as iniciativas de 

inovação amplamente discutidas e exploradas pela comunidade científica, governos 

e organizações empresariais que o percebem como um instrumento fundamental 

para sobrevivência das empresas e geração de alternativas para melhorar a 

prosperidade das economias locais, além de fortalecer a competitividade 

empresarial. Através da inovação as MPE podem obter vantagem competitiva, 

gerando valor para aqueles que utilizarão seus produtos e serviços, tornando seus 

negócios atrativos para os clientes e, consequentemente, mais lucrativos para os 

empresários. 

 

Justifica-se, também, por abordar um tema crucial para o desenvolvimento 

econômico sustentável da região Noroeste de Minas Gerais. Estudos mostram 

índices de baixo capital empreendedor e apresentam uma alta dependência da 

comunidade local às grandes empresas de mineração instaladas no território, sendo 

desconsiderada a elevada participação das MPE na região, chegando a mais 99% 

do total de empresas (SEBRAE-MG, 2017). Para esta instituição, o estudo contribui 

para identificar se o conhecimento repassado aos gestores do Noroeste de Minas 

Gerais é aplicado no dia a dia das empresas participantes de seus programas de 

capacitação e apoio. 
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Para a academia, o trabalho permite ampliar os estudos sobre MPE e associá-lo ao 

tema inovação. Contribui para a base de pesquisas científicas, além de trazer para 

compor os estudos já existentes, a percepção dos gestores da região pesquisadas 

sobre as iniciativas de inovação. 

 

A justificativa pessoal para a realização do estudo foi que a pesquisa contribuiu para 

enriquecimento teórico e o aprimoramento do autor, tanto como instrutor e facilitador 

de cursos ligados à inovação, como consultor. Este ganho de conhecimento 

colabora de forma sinérgica para melhoria da efetivação das técnicas de inovação 

nas ações do SEBRAE-MG e aplicação pelas MPE, gerando um ciclo virtuoso. 

 

1.4 Estruturação do Projeto 

 

O presente trabalho foi estruturado em seis capítulos, sendo este primeiro, 

denominado introdução, responsável por descrever a contextualização e problema 

da pesquisa, os objetivos, justificativas do trabalho e a sua estruturação. 

 

O segundo capítulo visa discorrer sobre o contexto da pesquisa, com base em 

conceitos e classificações sobre MPE e apresentar as características da região 

Noroeste do Estado de Minas Gerias, bem como suas cidades. 

 

No terceiro capítulo é apresentado o referencial teórico que destaca, em um primeiro 

momento, a Gestão da Inovação (conceitos, tipologias, modelos aplicados e 

indicadores de inovação). No segundo momento aborda a Gestão da Inovação na 

realidade das MPE. E finaliza o capítulo com programas e iniciativas do SEBRAE-

MG para promoção da inovação, buscando detalhar e diferenciar os tipos de ações 

executadas por esta instituição. 

 

Os procedimentos metodológicos propostos para a pesquisa são apresentados no 

quarto capítulo, contendo caracterização da pesquisa, modelo de pesquisa, unidade 

de análise e observação, população e amostra, técnicas de coleta de dados, e 

procedimentos para análise de dados.  
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O quinto capítulo é composto pela apresentação, análise e discussões dos 

resultados. As considerações finais estão no sexto capítulo, onde são apresentadas 

as conclusões, contribuições, limitações e recomendações para futuros trabalhos. 

Finalizando o trabalho, as referências consultadas para embasamento teórico e 

apêndices. 

 

A seguir, será apresentado contexto da pesquisa, a fim de dar sustentação às suas 

fases posteriores, explorando detalhes e características tanto das MPE, quanto da 

região Noroeste de Minas Gerais. 
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2 Contexto da Pesquisa 

 

As MPE vêm adquirindo, ao longo dos últimos 30 anos, uma importância crescente 

no país, pois é inquestionável o relevante papel socioeconômico desempenhado por 

estas empresas, que já são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil 

(53,4% do PIB deste setor). No PIB da indústria, a participação das MPE (22,5%) já 

se aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um 

terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios (SEBRAE, 

2014). 

 

Quanto à classificação das empresas pelo tamanho do empreendimento, com a 

instituição do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, por 

meio da Lei Geral (Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006) o critério 

oficial de classificação das empresas passou a ser o faturamento bruto anual, sendo, 

no caso das microempresas, a pessoa jurídica que aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e as 

empresas de pequeno porte, a pessoa jurídica que, em cada ano-calendário, fature 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Os tetos para 

enquadramento foram alterados pela Lei Complementar 155/2016 que entrou em 

vigor em 1 de janeiro de 2018. 

 

No caso dos Microempreendedores Individuais, figura jurídica instituída pela Lei 

Complementar 128/08, criada com o intuito de favorecer e estimular a formalização 

de empreendedores informais que trabalham por conta própria, a receita bruta anual 

deve ser igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

 

A Secretaria da Receita Federal é a instituição que detém as informações sobre o 

faturamento das empresas, mas esses dados possuem caráter sigiloso. Devido a 

essa indisponibilidade de informação, para efeito de estudos acerca das MPE, o 

SEBRAE utiliza como critério de classificação o número de trabalhadores ocupados 

e setores para indicar o porte das empresas conforme Tabela 1.  
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Tabela 1 - Classificação dos estabelecimentos segundo porte 
 

 

Fonte: SEBRAE (2013a). Anuário do trabalho na micro e pequena empresa (p. 17). 
Brasília: DIEESE. 

 

A região Noroeste de Minas Gerais, definida pelo SEBRAE-MG (Figura 1), onde o 

trabalho foi realizado, é composta por 29 cidades e com dimensão territorial de 

81.903 km², representando 13,96% da área do estado. Tem sua origem histórica 

ligada à exploração do ouro (cidade de Paracatu), que ocorreu no século XVII, 

sendo o povoamento da região registrado quando foram criadas as primeiras 

fazendas de gado na mesma época. A economia é altamente agrícola com forte 

presença da agricultura empresarial, com destaque na produção de grãos nas 

chapadas (milho, feijão e soja) e presença de grandes áreas irrigadas, da pecuária e 

da agricultura familiar, gerados em boa parte pelos movimentos ligados a reforma 

agrária, além da existência de 17 comunidades quilombolas. Apesar do potencial 

agrícola e mineral, a maior parte dos municípios possui baixos indicadores sociais.  

 

Nos solos da região são encontrados diversos recursos minerais, como ouro, zinco e 

calcário, o que gerou o interesse de grandes empresas como Kinross Gold 

Corporation e Nexa Resources. Como benefícios proporcionados pelo setor, além 

dos empregos gerados, os tributos recolhidos contribuem para o desenvolvimento 

local. Estes são essenciais para a manutenção dos municípios e criam uma 

dependência, tanto financeira das prefeituras quanto na geração de empregos. 
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Figura 1 - Regional Noroeste do Sebrae Minas 
Fonte: SEBRAE-MG (2017). 

 

A região é responsável por 14.790 empresas no Estado de Minas Gerais, sendo 

14.724 MPE (99,55%), conforme Tabela 2. Este número representa 1,98% das MPE 

de todo o Estado de Minas Gerais (SEBRAE-MG, 2017). 
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Tabela 2 - Empreendimentos e extensão territorial 
 

MUNICÍPIO 
Empreendimentos Área em 

km² MPE Média Grande 

Arinos 345 0 0 5.279 

Biquinhas 74 0 0 459 

Bonfinópolis de Minas 164 0 0 1.789 

Brasilândia de Minas 465 1 0 2.510 

Buritis 510 1 0 5.225 

Cabeceira Grande 73 0 0 1.031 

Chapada Gaúcha 170 0 0 3.255 

Dom Bosco 86 0 0 817 

Formoso 79 0 0 3.686 

Guarda-Mor 219 0 0 2.070 

João Pinheiro 2722 5 3 10.728 

Lagamar 214 0 0 1.475 

Lagoa Grande 299 0 0 1.236 

Morada Nova de Minas 259 1 0 2.084 

Natalândia 81 0 0 469 

Paineiras 118 0 0 637 

Paracatu 2736 18 10 8.230 

Pintópolis 60 0 0 1.229 

Presidente Olegário 354 2 0 3.504 

Riachinho 102 0 0 1.781 

Santa Fé de Minas 41 0 0 2.917 

São Gonçalo do Abaeté 167 4 0 2.692 

São Romão 180 0 0 2.434 

Três Marias 1232 5 1 2.678 

Unaí 2971 6 4 8.447 

Uruana de Minas 37 0 0 599 

Urucuia 103 0 0 2.077 

Varjão de Minas 177 0 0 652 

Vazante 686 2 3 1.913 

TOTAL GERAL 14.724 45 21 81.903 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de SEBRAE-MG (2017). 
 
Apesar do pequeno percentual em relação ao total de empresas do Estado, deve-se 

levar em consideração a dimensão territorial, que representa 13,96% de área do 

território mineiro, contento cinco das sete maiores cidades de Minas Gerais em 
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extensão territorial: João Pinheiro, Unaí, Paracatu, Arinos e Buritis, respectivamente. 

Portanto, a região Noroeste de Minas, pela complexidade e características, não 

possui uma identidade única, fazendo com que as MPE da região tenham formas 

diferentes de gestão e que os empreendedores apresentem comportamentos 

condizentes com cada localidade, uma vez que a cultura é influenciadora no 

ambiente empresarial. 

 

Mesmo com toda essa complexidade, as pequenas empresas precisam entender e 

reconhecer a necessidade de mudança, antes que seja tarde demais para evitarem 

o fracasso (Bessant & Tidd, 2009). Diante dos fatores apresentados, para as MPE 

da regional Noroeste de Minas Gerais, a inovação torna-se indispensável para o 

desenvolvimento e sobrevivência das empresas, conseguindo gerar competividade 

mesmo em um cenário de baixos indicadores sociais.  
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3 Referencial Teórico 

 

No cenário mundial, a inovação é reconhecida como uma ferramenta de 

desenvolvimento micro e macroeconômico. O Manual de Oslo (OCDE, 2005) 

considera que uma das principais funções dos governos é criar ambiente propício 

para que as empresas realizem investimentos em atividades inovadoras, 

promovendo uma mudança de cenário. Deste modo, observa-se que a inovação é 

uma importante ferramenta para o desenvolvimento econômico global e por 

consequência, social. Como exemplo de desenvolvimento, pode-se citar o caso da 

Coreia do Sul no mundo pós-guerra. Inserida em um contexto de desenvolvimento 

dos países asiáticos, a Coreia do Sul utilizou-se da inovação como principal 

ferramenta de desenvolvimento econômico e, como resultado, foi o único país nos 

últimos 50 anos a ascender da classe dos países subdesenvolvidos, utilizando 

instrumentos de incentivos, como políticas públicas em educação e para 

desenvolvimento de alta tecnologia, essenciais para obtenção deste êxito (Silva, 

Pereira & Cário, 2013). 

 

Neste contexto, observa-se que a utilização de política pública como meio para 

incentivo à inovação é importante. Políticas públicas semelhantes foram adotadas no 

México (Moctezuma, López & Mungaray, 2017) em 2009 e evidenciaram uma 

crescente colaboração entre empresas e instituições de ensino e pesquisa na troca 

de informações, prestação de serviços, uso de infraestrutura, desenvolvimento de 

pesquisa ou transferência de tecnologia através do Programa de Estimulo a 

Inovação (PEI), indicando que tem sido um programa positivo para gerar interações 

duradouras e que continuam evoluindo. Em Chipre (Hadjimanolis, 1999) foram 

observados resultados importantes como a definição das barreiras à inovação 

(principalmente atribuídas à legislação e burocracia), sugerindo-se para a eliminação 

ou alívio das barreiras, políticas governamentais que incluíssem a redução da 

burocracia. 

 

No Brasil, a Lei de Inovação Tecnológica (Lei 10.973, 2004), permitiu que as 

empresas pudessem abater no imposto de renda os investimentos em P&D e 

possibilitou obter recursos públicos não-reembolsáveis para investimentos em 

inovação. Esta lei foi um marco para as políticas de inovação nacional, criando 
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condições para incentivos a inovação e Pesquisa & Desenvolvimento. Já em 2016, a 

Lei 13.243 alterou significativamente a anterior, visando superar obstáculos como as 

transferências de recursos e a contratação de bens e serviços, dentre outras 

medidas. O Decreto 9.283, de 2018, vigente, estabelece medidas de incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 

capacitação tecnológica. 

 

Ademais, observa-se que estudos realizados em vários países demonstram que a 

inovação é uma importante ferramenta no desenvolvimento nacional e busca 

constante pela expansão e longevidade no meio empresarial. 

 

3.1 Gestão da Inovação e modelos aplicados  

 

No âmbito dos negócios, em que o ambiente é carregado de incertezas e 

turbulências, existe a necessidade contínua de revisão e projeção do rumo a ser 

seguido por uma organização, para que se possa alcançar uma duradoura vantagem 

competitiva. Essa preparação da organização para o futuro visa a criação e a 

multiplicação do seu valor. Portanto, a estratégia de uma empresa funciona como 

elemento aglutinador da cultura organizacional, da relação com clientes e com 

outros envolvidos, em seu processo de geração de valor, assumindo importância 

fundamental (Porter, 2005). 

 

A inovação é um instrumento específico e que deve ser praticada de forma 

sistemática pelo empreendedor para geração de valor (Drucker, 1986). Uma 

empresa somente irá conseguir superar seus concorrentes se puder estabelecer 

uma diferença que possa ser mantida ao longo do tempo. Este diferencial deve 

fornecer um valor maior aos clientes ou criar valor comparável a um custo menor, ou 

ambos (Porter, 2005).  

 

As empresas que inovam são mais capazes de atrair novos clientes, reter os atuais, 

aumentar sua participação no mercado e sua lucratividade, além de oferecer maior 

qualidade, preços atraentes e atendimento personalizado. Para dar perpetuidade a 

sua existência, uma empresa precisa trilhar dois caminhos de forma complementar, 
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sendo o primeiro fazer o melhor no que já faz, e o segundo fazer diferente do 

existente (Tidd & Bessant, 2015). 

 

Com a evolução do pensamento estratégico, na teoria e na prática, pesquisadores e 

executivos perceberam que definir apenas estratégias internas que guiassem a 

organização não vinha sendo um diferencial competitivo. Nesse contexto surge o 

conceito de que a inovação tem papel importante na dimensão estratégica. Para 

Tidd e Bessant (2015), a gestão da inovação pode ser definida como um conjunto de 

processos de uma organização, com o intuito de inovar, independentemente de sua 

abrangência ou intensidade, desde que contribuam para o aumento de 

competitividade e estejam de acordo com a estratégia empresarial, envolvendo três 

pilares: conhecimento, informação e criatividade. Dornelas (2003) afirma que o nível 

de inovação está ligado à propensão ao risco e à proatividade, os quais, alinhados 

com os objetivos organizacionais e seus valores, elevam o grau de inovação. Na 

visão Lawson e Samson (2001), a capacidade de inovação está relacionada com a 

habilidade das empresas de administrar os recursos internos, como recursos 

humanos, tecnológicos, organizacionais e ao mesmo tempo, interagir com o 

ambiente externo, captando recursos e buscando conhecimento. 

 

3.1.1 Inovação: conceitos e tipologias 
 

Um dos primeiros autores a utilizar inovação como prática a ser exercida pelo 

empreendedor foi Schumpeter (1934). Em sua obra, o autor, economista austríaco, 

relaciona a inovação com desenvolvimento econômico e que é impulsionado por um 

processo chamado de destruição criativa, no qual se considera a necessidade de 

renovar e de destruir o velho para se criar o novo.  

 

De acordo com Alencar (1996) inovar significa transformar uma nova ideia em algo 

concreto, visando dar resposta a uma necessidade percebida, seja implementando 

essa nova ideia em uma organização por meio de processos, bens ou serviços. 

Drucker (1986) enfatiza que inovar é o ato que contempla os recursos sob uma nova 

capacidade de gerar riqueza.  
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Como o objetivo de padronizar e orientar sobre os conceitos inerentes à inovação, a 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) definiu em 

uma publicação da instituição intergovernamental, o Manual de OSLO, que inovação 

é a implementação de um produto ou serviço, novo ou significativamente melhorado, 

ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (OCDE, 2005). 

 

No intuito verificar os conceitos e a visão dos pensadores sobre inovação, foi 

extraída da pesquisa de Villela (2013), e acrescida à Tabela 3 a atualização feita por 

Costa (2016), a evolução dos conceitos de inovação na linha do tempo: 

 

Tabela 3 - Conceitos de Inovação 

Autor Conceito de Inovação 

Schumpeter 
(1934) 

 

Nova combinação de meios de produção que incluem a introdução de 
novos bens, novos métodos e novos mercados. 
 

Maclaurin 
(1953) 

 

Quando uma invenção é introduzida comercialmente como um novo ou 
aprimorado processo ou produto, ela se torna uma inovação. 
 

Barnett 
(1953) 

 

Qualquer pensamento, comportamento ou coisa que é nova por ser 
qualitativamente diferente das formas existentes. 
 

Robertson 
(1967) 

 

É definida como o processo onde um novo pensamento, comportamento 
ou coisa é concebido ou trazido à realidade. 
 

Myers e 
Marquis 
(1969) 

 

Não é uma ação simples, mas um processo totalizante de subprocessos 
interrelacionados. Não é apenas a concepção de uma nova ideia, nem a 
invenção de um novo dispositivo, muito menos o desenvolvimento de um 
novo mercado. É o processo de todas estas coisas agindo de uma forma 
integrada. 
 

Zaltman et al. 
(1973) 

 

É a percepção de uma unidade social que decide a sua inovatividade. 
 

Drucker 
(1974) 

 

Processo de equipar em novas e aprimoradas capabilities ou em 
aumentar a utilidade de algum bem, serviço ou estrutura. 
 

Rogers e Kim 
(1985) 

 

Alguma coisa percebida como nova pelas pessoas que trabalham com 
isto. 
 

Van de Ven 
(1986) 

 

O desenvolvimento e implementação de novas ideias por pessoas que ao 
longo do tempo se envolvem em transações com outras dentro de uma 
ordem institucional.  
 

Souder 
(1987) 

 

Refere-se às ideias de alto risco que são novas para a organização que 
as patrocinam, e que ela acredita que tenham alto potencial de lucro e 
outros impactos comerciais que lhe sejam favoráveis. 
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Scott e Bruce 
(1994) 

 

É o processo envolvendo ambas, a geração e a implementação de ideias. 
 

Edquist 
(1997) 

 

São novas criações de significância econômica, normalmente conduzidas 
por empresas. 
 

Padmorea et al. 
(1998) 

 

É qualquer mudança nas entradas, métodos ou saídas que melhoram a 
posição comercial de uma firma e que seja nova para o mercado em que 
realiza as suas operações. 
 

Afuaf 
(1998) 

 

É o uso de novos conhecimentos para ofertar um novo produto ou serviço 
que o consumidor deseja. É invenção + comercialização. 
 

Ahmed 
(1998) 

 

É o processo de comercializar uma ou mais ideias que podem ser 
trocadas por alguma coisa de valor econômico ou competitivo. 
 

Narayanan 
(2001) 

 

Refere-se tanto ao resultado quanto ao processo de chegar a uma 
solução tecnologicamente viável para um problema disparado por uma 
oportunidade tecnológica ou necessidade do consumidor. 
 

Trott 
(2002) 

 

É o gerenciamento de todas as atividades envolvidas no processo de 
geração de ideia, desenvolvimento de tecnologia, manufatura e marketing 
de um novo (ou aprimorado) produto ou processo de manufatura ou 
equipamento. 
 

Abrunhosa 
(2003) 

 

É a capacidade de aplicar novos conhecimentos, ou de recombinar o 
conhecimento existente, de forma a melhorar a produtividade e criar 
novos produtos e processos. 
 

Crawford e Di 
Benedetto 

(2003) 
 

Refere-se a todo o processo onde uma invenção é transformada em 
produto comercial e pode ser vendida lucrativamente. 
 

OCDE 
(2005) 

 

Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado 
no que concerne a suas características ou usos previstos. 
 

Ismail e 
Abdmajid 

(2007) 

Criação e implementação de uma nova ideia em um contexto social com 
o propósito de entregar benefícios comerciais.  

Fórum de 
Inovação (2009) 

É a introdução de qualquer novidade ou nova ideia para uma 
organização. 
 

Raich e Dolan 
(2010) 

É uma função da insatisfação ou curiosidade, onde uma ideia, um 
conceito ou uma visão alternativa passa pela implementação que leva ao 
valor. 
 

Tidd & Bessant 
(2015) 

 

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 
oportunidades e tirar proveito delas. Não consiste apenas na abertura de 
novos mercados, mas também novas formas de servir a mercados já 
existentes. 
 

Fonte: Costa, S. A. (2016). Uso do Design Thinking na Gestão de Projetos: um estudo de 
caso na FCA- Fiat Powertrain (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração, 
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo - FPL, Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 

 

Com base nos conceitos apresentados, e de que o ato de inovar consiste em 

mudanças futuras, envolvendo um grau elevado de risco, Vilela (2013, p. 61) define 
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inovação como “um fenômeno de não-estabilidade que visa adaptar um sistema pela 

introdução de algo novo em sua estrutura, que servirá como recurso e modificará a 

ordem de seus componentes, para poder gerar valor e garantir a sua sobrevivência 

em um determinado contexto social”. 

 

A relação de inovação e novos mercados é citada por Schumpeter: “É, contudo, o 

produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os consumidores, se 

necessário, são por ele ‘educados’; eles são, por assim dizer, ensinados a desejar 

novas coisas, ou coisas que diferem de alguma forma daquelas que têm o hábito de 

consumir” (Schumpeter, 1997, p. 10) 

 

Seguindo os conceitos de Schumpeter (1997), no intuito de acessar novos mercados 

ou criar novos hábitos do consumidor, Tidd e Bessant (2015) resumem que a 

inovação pode ser realizada de quatro formas: i) de produtos, que envolve 

mudanças nas características do produto ou serviço ofertados; ii) de processos, 

caracterizada pela alteração do modo como os produtos e serviços são entregues; 

iii) de posição, que considera as mudanças no contexto de produto/serviços 

introduzidos; iv) e inovação de paradigma, que trata das mudanças no modelo de 

negócio da empresa. A Figura 2 representa como os “4P” da inovação interagem e 

constroem uma estrutura de inovação dentro da organização. 

 

Figura 2 - Os 4Ps do espaço inovativo 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (p. 25). Porto Alegre: 

Bookman. 
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A OCDE (2005) também classifica a inovação em quatro tipos: de produto, de 

processos, de marketing e organizacional. A inovação de produto ocorre quando se 

introduz um produto novo ou melhorado, ou seja, faz com que o produto fique mais 

fácil de ser utilizado, deixando-o menor ou mais leve e trazendo praticidade ao 

consumidor. Já a inovação de processos acontece quando surge um novo método 

de produzir algo ou quando é melhorado, ou seja, a utilização de novas máquinas e 

equipamentos mais sofisticados resultam em uma maior produção em menos tempo, 

fazendo com que reduza gastos com a produção e melhore a qualidade do produto. 

A inovação de marketing acontece a partir de modificações significativas na 

percepção do produto, na sua embalagem ou também na promoção de produto. E a 

inovação organizacional é a implantação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do trabalho ou nas suas relações 

externas.  

 

Outra forma de classificar e mensurar a inovação é com relação ao seu nível de 

intensidade ou dimensão, analisando o grau de novidade ou ruptura que ela 

representa. Para Davila, Epstein e Shelton (2007), os tipos de inovação podem ser 

definidos como: Incremental, Semiradical e Radical: 

 Inovação Incremental: são pequenas mudanças que podem ser aplicadas em 

modelos de negócios, produtos ou serviços, agregando vantagem sem alterar 

o padrão de referência; 

 Inovação Semiradical: são mudanças que envolvem alterações no modelo de 

negócio ou em tecnologia disponível na empresa; 

 Inovação Radical: consistem em mudanças no modelo de negócio e 

tecnologia da empresa e resultam em produto ou processo novo. As 

inovações radicais propõem uma ruptura no estado antigo e criam um novo 

segmento e um novo mercado. 

 

Tidd e Bessant (2015) consideram dois graus de novidades dentro da inovação: a 

incremental e a radical. Ainda segundo os autores, a inovação incremental, por partir 

do que já é conhecido e tratar apenas de componentes internos da organização, é a 

estratégia com maior potencial. Já a inovação radical é mais difícil de ser controlada, 

pois o nível de incerteza aumenta devido à descontinuidade ou mudança de um 

sistema, conforme demostrado na Figura 3. 
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Figura 3 - As dimensões da inovação 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (p. 41). Porto Alegre: 

Bookman. 
 

 

3.1.2 Modelos de gestão da inovação aplicados 
 

A gestão da inovação é um conjunto de processos complexos, incertos e 

necessários dentro das organizações para a sobrevivência e crescimento (Tidd & 

Bessant, 2015). De acordo Van De Ven (1986) o entendimento do processo é 

fundamental para a compreensão das barreiras e dos fatores motivadores de 

inovações, sendo o processo de inovação tanto o desenvolvimento quanto a 

implantação de novas ideias por pessoas dentro das organizações. 

 

Para Tidd e Bessant (2015) as organizações devem enfrentar o desafio de gerenciar 

este processo, buscando soluções para os problemas de renovação. Ainda de 

acordo com os autores, existem recomendações para que a estruturação do 

processo de inovação seja convertido de modelos mentais em modelos lineares, 

pois permite trabalhar os problemas que surgem ao longo do tempo com menos 

complexidade. 
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Um conceito que percorre a mesma lógica de transformar modelos mentais em 

lineares é o do funil da inovação, idealizado inicialmente por Clark e Wheelwright 

(1993), que comtempla a seletividade de ideias na representação de um funil por ter 

maior facilidade de explicação do processo, conforme demonstrado na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 - Funil da inovação 
Fonte: Adaptado de Clark, K. B., & Wheelwright, S. C. (1993). Managing new product 

and process development: text and cases (p. 306). New York: The Free Press. 
 

A ideia do funil é entender que o processo abrange captação de ideias (internas e 

externas) e que, após análise e seleção, poucas passarão pelo primeiro filtro e 

seguirão para a fase de detalhamento, sendo escolhidas apenas as que possuem 

maior valor da perspectiva da atratividade e viabilidade para a fase de 

desenvolvimento e que receberão recursos para implantação. As principais 

características dessa ferramenta é a possibilidade de reavaliação das opções, o 

fluxo das decisões fundamentais e a qualidade e assertividade da decisão (Clark & 

Wheelwright, 1993). 

 

Alguns modelos procuram explorar mais as diferentes funções organizacionais que 

giram em torno do processo de inovação de uma organização. De acordo com 

Jonash e Sommerlatte (2001, p. 2) “para prosperar no meio de uma concorrência 

cada vez mais feroz, as empresas e seus dirigentes precisam reorganizar 

estratégias, processos, recursos – na verdade, a organização inteira – para focar 

diretamente na inovação e em um dos elementos-chave para que ela aconteça, a 
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tecnologia”. O modelo de geração mais avançado defendido por Jonash e 

Sommerlatte (2001) se baseia em uma evolução contínua do processo de inovação 

(Figura 5), que inclua estratégia de toda a empresa e não exclusiva de alguns 

setores, processos e recursos e aprendizado.  

 

Figura 5 - Modelo de inovação avançada e de alto desempenho 
Fonte: Jonash, R., & Sommerlatte , T. (2001). O valor da inovação: como as 

empresas mais avançadas atingem alto desempenho e lucratividade (p. 4). 
Rio de Janeiro: Campus. 

 

Este modelo de geração mais avançado tem como base dois princípios 

fundamentais. O primeiro é que “os administradores de uma empresa precisam 

conduzir a inovação na companhia inteira para criar valor” (Jonash & Sommerlatte, 

2001, p. 2). Os autores acreditam que a verdadeira inovação não acontece 

isoladamente, sendo necessário acelerar o aprendizado através das redes, 

conectando a capacidade individual em um projeto base. O segundo princípio 

fundamental é “alavancar tecnologia e competências para impulsionar a inovação 
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sustentável e capturar vantagem competitiva”, através da construção de plataformas 

de tecnologia e competências, que misturam talentos humanos e tecnologia de 

ponta, no intuito de “acelerar o crescimento e aperfeiçoar o desempenho” (Jonash & 

Sommerlatte, 2001, p. 3). 

 

Na parte superior do modelo (Figura 5) está o caminho da estratégia da inovação. 

Jonash e Sommerlatte (2001, p. 5) destacam que a formulação da estratégia de 

inovação deve estar alinhada com “a visão estratégia da empresa e é moldada de 

acordo com as necessidades e forças do aparato de inovação e tecnologia da 

companhia”, levando em consideração a “empresa ampliada” - clientes, 

fornecedores e parceiros.  

 

No centro da Figura 5, os autores descrevem o caminho do processo de inovação 

como o percurso necessário para a criação de um produto, desde a origem da ideia, 

desenvolvimento (elaboração de protótipos), até o lançamento para a 

comercialização, e durante o processo um sistema de feedbacks entre as etapas.  

 

Na parte inferior esquerda do modelo, está o caminho dos recursos de inovação, 

que inclui “todo o capital, todas as facilidades, as aptidões e as pessoas que 

participam ou que têm ligação com o processo de inovação” (Jonash & Sommerlatte, 

2001, p. 7). Os gestores devem determinar com serão utilizados os ativos (tangíveis 

e intangíveis) para impulsionar a inovação. 

 

O caminho da organização da inovação (parte inferior direita da Figura 5) propõe 

que, para haver inovação, a empresa deve estar inteiramente conectada em rede, 

permitindo que colaboradores de todos os níveis, dentro e fora da organização, se 

comuniquem rapidamente, incentivando as interações pessoais e o enriquecimento 

mútuo, fomentando as inovações (Jonash & Sommerlatte, 2001).  

 

O modelo de Jonash e Sommerlatte (2001) ressalta a necessidade da organização 

ser estruturada de tal maneira que possa ser desenvolvido, durante o processo de 

inovação, um sistema de aprendizado para proporcionar oportunidades de melhoria 

contínua.  
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Tidd e Bessant (2015) também desenvolveram um modelo do processo de novação 

que gira em torno de uma estrutura básica que envolve a estratégia para a gestão, 

porém mais simples que o proposto Jonash e Sommerlatte (2001), conforme 

demonstrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Modelo do processo de inovação 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (p. 56). Porto Alegre: 

Bookman. 
 

O modelo é baseado em quatro etapas, descritas por Tidd e Bessant (2015, p. 55) 

da seguinte forma: 

• Busca – analisar o cenário (interno e externo) à procura de – e processar 
sinais relevantes sobre – ameaças e oportunidades para mudança; 
• Seleção – decidir (levando em consideração uma visão estratégica de como 
uma empresa pode se desenvolver melhor) quais desses sinais responder; 
• Implementação – traduzir o potencial da ideia inicial em algo novo e lançar 
em um mercado interno ou externo. Conseguir isso não é tarefa simples, pois 
requer atenção para adquirir as fontes de conhecimento que possibilitem a 
inovação, executar o projeto sob condições de imprevisibilidade – o que exige 
grande capacidade de resolução de problemas – e lançar a inovação em 
mercados internos ou externos relevantes; 
• Captura de valor por meio da inovação – feita tanto em termos de adoção 
sustentável e difusão quanto em relação ao aprendizado com a progressão 
ao longo ciclo, de maneira que a empresa possa construir sua base de 
conhecimento e melhorar as formas como o processo é gerido. 

 

A perspectiva do funil foi apresentada por Tidd e Bessant (2015) como um diagrama 

que ajuda a tomar e repensar decisões sobre o comprometimento de recursos no 
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desenvolvimento de produtos e serviços, reduzindo as incertezas à medida que o 

projeto avança. Em síntese, no funil da inovação desenvolvido pelos autores, quanto 

mais se avança em um projeto, mais caro ele fica e mais informações sabe-se sobre 

ele, deixando a incerteza para entrar na gestão do risco calculado (Figura 7). 

 

Figura 7 - Funil da inovação para desenvolvimento de novos produtos 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (p. 386). Porto Alegre: 

Bookman. 
 

Os fatores que precisam ser administrados para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços foram detalhados neste outro modelo simplificado de quatro 

estágios, de Tidd e Bessant (2015, p. 387): 

1. A geração de conceitos – identifica as oportunidades para novos produtos 
e serviços; 
2. A avaliação e a seleção de projetos – filtra e escolhe projetos que atendem 
a certos critérios; 
3. O desenvolvimento de produtos – traduz os conceitos selecionados em um 
produto físico; 
4. A comercialização de produtos – testa, lança e comercializa o novo 
produto. 

 

Modelos em funil também podem ser utilizados para demonstrar a lógica de como 

uma organização pode explorar recursos de outras empresas e reduzir variáveis 

como tempo de desenvolvimento, riscos de mercado e custos. Essas características 

foram denominadas como modelo de inovação aberta (open innovation) por 

Chesbrough (2003), já que o processo envolve não só o ambiente interno da 

organização, mas também o externo, conforme ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Modelo de inovação aberta 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (p. 261). Porto Alegre: 

Bookman. 
 

Da mesma forma que o conhecimento pode entrar na empresa, pode fluir para fora 

da organização por meio de licenciamentos de patentes não utilizadas, tecnologias e 

spin-offs (uma empresa que é derivada de outra para desenvolver atividade que 

complemente as atividades primárias ou secundárias da organização). O resultado 

pode ser um novo produto para o mercado atual ou novos mercados, ou podendo 

ser integrado aos produtos de outra empresa por meio do licenciamento de patentes. 

 

3.1.3  Indicadores de inovação: medidas de avaliação de impacto 
 

Apesar da aplicação dos conceitos de inovação ser simples, a grande dificuldade é 

medir o processo de inovação. Indicadores são essenciais para avaliar o 

desempenho das organizações, pois o que não se mede, não se gerencia (Falconi, 

2004). 

 

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) propõem um autodiagnostico denominado "Radar 

da Inovação", em cuja ferramenta são relacionadas doze dimensões possíveis para 

se trabalhar e medir a inovação em uma organização. Este radar possui quatro eixos 

principais: oferta, cliente, processos e presença, conforme apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Radar da Inovação 
Fonte: Sawhney, M., Wolcott, R. C., & Arroniz, I. (2006). The 12 Different Ways for 

Companies to Innovate. MIT Sloan Management Review. MIT Sloan 
Management Review, 47(3), p. 77. 

 

As dimensões oferecem diferentes modos para a empresa inovar. São elas:  

1. Oferta: envolve a criação de novos produtos ou serviços;  

2. Plataforma: envolve o uso de componentes ou blocos comuns para criar 

diferentes produtos;  

3. Solução: compreende a criação de ofertas integradas e customizadas;  

4. Cliente: inclui o descobrimento de novas necessidades dos clientes ou a 

identificação de segmentos não atendidos; 

5. Experiência: do cliente abrange todo e qualquer ponto de interação (contato) com 

o cliente;  

6. Valor: inclui a redefinição de como a companhia obtém receitas;  

7. Processo: abrange principalmente aumento da performance nos processos;  

8. Organização: envolve mudanças na forma, função ou escopo de atividades da 

empresa;  

9. Cadeia de fornecimento: envolve mudanças na cadeia, como no fluxo de 

informações, e relações de terceirização;  
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10. Presença: compreende principalmente novos canais de distribuição e novos 

pontos de presença;  

11. Redes: envolve principalmente o uso de tecnologias da informação e 

comunicação de forma integrada com as ofertas; 

12. Marca: inclui a expansão da marca para novos domínios 

 

O "Radar da Inovação" permite, além do autodiagnostico para saber o estágio da 

inovação na organização, a identificação de oportunidades, comparando os 

concorrentes com a empresa autodiagnosticada (Sawhney, Wolcott & Arroniz, 2006). 

 

Scherer e Carlomagno (2009) também propõem um diagnóstico denominado como 

"Octógono da Inovação", que permite a visualização gráfica do desempenho da 

organização, relacionada a oito dimensões da inovação: liderança, estratégia, 

relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo e funding (financiamento), 

conforme apresentado na Figura 10. Para aplicação desta ferramenta, para cada 

dimensão deve ser atribuída uma nota entre 1 e 9, onde uma nota mais próxima de 

9 deve ser utilizada quando a resposta a cada pergunta for “muito aplicável” e mais 

próxima de 1 para “não aplicável”. 

 

 

Figura 10 - Octógono da Inovação 
Fonte: Scherer, F., & Carlomagno, M. (2009). Gestão da inovação na prática: como 

aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Atlas. 
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O questionário é composto por 24 questões: 

1. Nossas iniciativas de inovação estão logicamente alinhadas com a estratégia 

da empresa. 

2. Iniciativas altamente inovadoras são tratadas fora da estrutura organizacional 

principal, em projetos específicos. 

3. Disponibilizamos tempo, benefícios e incentivos (financeiros e não 

financeiros) para a inovação. 

4. Todos dentro da empresa compreendem a necessidade de inovação. 

5. Nossa estrutura organizacional é flexível, com poucos níveis hierárquicos e 

muita descentralização das decisões. 

6. Apresentamos foco claro no crescimento por meio da inovação. 

7. Permitimos que todos corram riscos e cometam erros na busca por novas 

soluções. 

8. Iniciativas e atividades de inovação seguem uma coordenação definida. 

9. As lideranças da empresa têm clareza sobre o conceito e a importância da 

inovação. 

10.  Temos um orçamento específico para os projetos de inovação. 

11.  Utilizamos ferramentas de gestão de projetos para conduzir as iniciativas de 

inovação. 

12.  Novas ideias são avaliadas conforme medidas de desempenho que levam 

em consideração riscos e incertezas. 

13.  O desempenho das lideranças é avaliado com métricas específicas 

relacionadas à sua atuação no processo de Gestão da Inovação. 

14.  Conhecimentos e ferramentas necessárias para inovar são do conhecimento 

de todos dentro da organização. 

15.  Utilizamos nossas redes de clientes, fornecedores e até concorrentes para 

gerar e refinar novas ideias. 

16.  As lideranças dedicam tempo e atenção ao acompanhamento dos projetos 

de inovação. 

17.  Temos temas, objetivos e metas definidos para a inovação. 

18.  Avaliamos sistematicamente os resultados das iniciativas de inovação. 

19.  Conhecemos profundamente as necessidades reveladas e não reveladas de 

nossos clientes e não clientes. 
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20.  Dispomos de um processo estruturado para geração e seleção das melhores 

ideias. 

21.  Temos um processo sistemático para acompanhamento de novas tendências 

de mercado e tecnológicas.  

22.  Utilizamos mecanismos de comunicação para fomentar a inovação na 

empresa. 

23.  Nossa equipe apresenta alta diversidade de conhecimentos, valores, carreira 

e interesses. 

24.  Buscamos recursos financeiros para inovação em diferentes fontes (capital 

de risco, órgãos de governo, parceiros, etc.). 

Fonte: Scherer & Carlomagno (2009). 

 

As 24 perguntas são separadas dentro das 8 dimensões, de acordo com a 

numeração abaixo (Scherer & Carlomagno, 2009): 

 Liderança: questões 9, 13 e 16 

 Estratégia: questões 1, 6 e 17 

 Relacionamento: questões 15, 19 e 21 

 Cultura: questões 3, 7 e 22 

 Pessoas: questões 4, 14 e 23 

 Estrutura: questões 2, 5 e 8 

 Processo: questões 11, 18 e 20 

 Funding: questões 10, 12 e 24 

 

Para elaboração do gráfico, é necessário calcular a média das respostas de cada 

dimensão. 

 

Para mensurar o que uma empresa faz em relação a processos inovadores, Tidd e 

Bessant (2015) propõem um modelo denominado de "Auditoria da Inovação" 

composto por quarenta questões, que além de avaliar, possibilita identificar quais 

barreiras impedem melhores resultados das ações de inovação dentro da 

organização, com base em uma auto avaliação. 
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O questionário utiliza uma escala Likert, de 1 a 7, onde 1 é “definitivamente falso” e 

7 “definitivamente verdadeiro” e as questões são divididas em cinco dimensões: 

estratégia, processos, organização inovadora, relacionamento e aprendizagem. 

Cada dimensão contém oito questionamentos que estão misturadas no instrumento 

de coleta, evitando distorções nas respostas. 

 

Para a construção do gráfico, a nota atribuída a cada questão é separada e tabulada 

de acordo com cada dimensão, que deverá aferir a média aritmética das perguntas 

referente a cada dimensão da instituição analisada. O gráfico demonstra como é 

verificado o resultado do modelo de auditoria proposto, conforme Figura 11.  

 

 

Figura 11 - Auditoria da Inovação 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (p. 611). Porto Alegre: 

Bookman. 
 

A figura em forma de pentágono é moldada de acordo com o resultado da pesquisa, 

que representa o nível que a instituição se encontra dentro de cada dimensão, 

possibilitando traçar um panorama sobre pontos fortes e pontos fracos no processo 

inovador. As dimensões representam áreas importantes ao processo de gestão da 

inovação de uma empresa: 
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 Estratégia – Um dos fatores para que a empresa seja competitiva e 

sustentável no mercado que atua. Entende-se por estratégia ações 

programadas para atingir os objetivos organizacionais (Tidd & Bessant, 2015); 

 Processos – Fluxo de trabalho claros, desenhados para facilitar a sequência 

das atividades da organização, a fim de propiciar a oferta de um produto ou 

serviço (Tidd & Bessant, 2015); 

 Organização inovadora – é aquela que estimula a criação de ideias para 

transforma-las em produtos, processos, serviços, tecnologias ou modelos de 

negócios, a fim de contribuir para o mercado e para os clientes através da 

geração de valor. Para isso, torna-se indispensável abandonar processos que 

obstruam o desenvolvimento da organização, permitindo a empresa, maior 

flexibilidade e adaptabilidade (Tidd & Bessant, 2015); 

 Relacionamento – o relacionamento é analisado em dois ambientes, sendo o 

intraorganizacional aquele que diz respeito à comunicação ocorrida dentro da 

empresa, e interorganizacional aquele que é o contato com agentes externos. 

Um canal de comunicação eficiente é importante para a melhoria dos 

processos e relacionamento entre as unidades departamentais e o ambiente 

intraorganizacional. A confiança entre organizações é outro fator 

considerável, sobretudo em processos de aprendizagem e inovação, pois é 

essencial para um relacionamento cooperativo quando se tem fluxo de 

informações e recursos (Tidd & Bessant, 2015); 

 Aprendizagem – é a capacidade de aprender com as experiências e evitar 

recorrência das falhas, procurando desenvolver estratégias inovadoras de 

melhorias contínuas através da difusão do conhecimento e aprendizagem, 

visando vantagem competitiva (Tidd & Bessant, 2015). 

 

Algumas organizações privadas e de fomento adotam premiações para reconhecer 

esforços e a capacidade de inovação de outras empresas. Anualmente é realizado 

pelo SEBRAE e pela Gerdau, com apoio técnico da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ), o Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas – 

MPE Brasil, com o objetivo de disseminar o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), 

através de um questionário de auto avaliação da gestão para MPE, com base no 

MEG. Uma das etapas do questionário permite avaliar a capacidade e a maturidade 
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para implementar a inovação presentes nas MPE e é indicada para as empresas 

que tenham ações estruturadas, voltadas ao aprimoramento de seus produtos, 

serviços, processos e modelo de gestão. São perguntas de múltipla escolha (de “A” 

a “D”), nas quais o respondente poderá assinalar e detalhar as ações existentes, 

sendo a resposta “A” referente à opção de que não realiza, e “D” a resposta das 

empresas com ações estruturadas, sendo necessário justificar e exemplificar as 

respostas “C” e “D” (MPE Brasil, 2015). 

 

Questões para permitir a avaliação da capacidade e a maturidade para implementar 

a inovação que estão presentes no questionário do MPE Brasil: 

 

1. A empresa realiza esforços para inovar? 

2. As informações e conhecimentos são obtidos nos ambientes externos para 

identificar oportunidades de inovação e, posteriormente, compartilhados com 

os colaboradores? 

3. É promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias 

criativas e da comunicação entre colaboradores para implementar as 

inovações? 

4. São analisadas, avaliadas e selecionadas as ideias ou oportunidades de 

inovação? 

5. Os dirigentes apoiam e estabelecem recursos e condições de experimentação 

de novas ideias para implementação de inovações? 

6. A implementação das inovações é acompanhada? 

7. É promovido o aprendizado sobre o processo de inovação? 

8. Os colaboradores são reconhecidos por sua contribuição à inovação? 

9. Os colaboradores são capacitados para a inovação e para a gestão da 

inovação? 

10. O trabalho em equipe é estimulado para a geração de oportunidades de 

inovação? 

11. As inovações são divulgadas às partes interessadas? 

12. São avaliados os benefícios da implementação das inovações? 

Fonte: MPE Brasil, Prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. 

(2015). Questionário de autoavaliação: MPE Brasil.  
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3.2 Gestão da Inovação na realidade das Micro e Pequenas Empresas  

 

Do ponto de vista das pequenas empresas, a inovação assume importante papel 

para o sucesso, geração de vantagem competitiva e sobrevivência desse tipo de 

empresa. As pequenas empresas que não buscam inovar vão ter maior dificuldade 

para se manterem operando e crescerem em mercados que são cada vez mais 

complexos e competitivos (Silva, Botelho, & Rodrigues, 2016). Para Bessant e Tidd 

(2009, p. 24) “mesmo grandes empresas podem mostrar sinais preocupantes de 

vulnerabilidade; e, para as pequenas, as estatísticas de mortalidade são 

arrasadoras”. Ainda de acordo com os autores (Bessant & Tidd, 2009, p. 24): 

Muitas pequenas e médias empresas fracassam porque não vêem ou não 
reconhecem a necessidade de mudança. São introspectivas, muito ocupadas 
em apagar seus próprios incêndios e lidar com a crise atual para se 
preocupar com possíveis tempestades que possam surgir. O problema é que, 
quando chegam a entender que é preciso mudar, já é tarde demais (Bessant 
& Tidd, 2009, p. 24). 

 

Apesar do empreendedorismo em micro e pequenos negócios não ser atividade 

recente, há uma carência de pesquisas e séries históricas que demonstrem o 

comportamento gerencial nas pequenas empresas (Pereira, Grapeggia, 

Emmendoerfer & Três, 2009). 

 

As MPE apresentam vantagens e desvantagens no processo de inovação. Entre as 

vantagens estão diversificação das atividades, estruturas flexíveis que permitem 

alteração em processos, maior facilidade de comunicação ou interação com os 

stakeholder, menor aversão ao risco, que favorece na hora de dar respostas rápidas 

às mudanças do mercado e contribui para a adoção de ideias inovadoras (La Rovere 

& Medeiros, 2000; Lima & Mendes, 2003).  

 

As desvantagens ligadas à inovação nas pequenas empresas referem-se à limitada 

capacidade financeira, baixos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

baixa infraestrutura física e tecnológica, processos organizacionais não alinhados 

para inovação, baixa qualificação dos recursos humanos, indisponibilidade de 

recursos intelectuais e o menor poder de acesso ao mercado. (Lima & Mendes, 

2003; Blaskovsky & Álvaro, 2014). 
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O Manual de Oslo (2005) aponta que o financiamento é fator determinante para a 

inovação dentro de uma organização. As MPE encontram dificuldades de conseguir 

crédito para financiar seus projetos inovadores, sendo essa considerada a principal 

barreira quando se trata de política de inovação (Pedro & Cirani, 2017). Para 

Cezarino e Campomar (2005), as MPE praticam isomorfismos (práticas de algo que 

já funcionou), pelo fato de não possuírem recursos financeiros e humanos exigidos 

para um processo inovador. 

 

É importante ponderar que cada organização deve adaptar seus processos à sua 

realidade e às suas possibilidades de desenvolvimento, integrando o conhecimento 

e sua capacidade de inovar para se alcançar a competitividade por meio da 

inovação (Torquato, Willerding, & Lapolli 2015). Apesar das MPE utilizarem, 

principalmente em seu processo de inovação, clientes e fornecedores (Forsman, 

2011), seu sucesso, no longo prazo, depende da reinvenção constante de ideias, 

produtos, processos e modelos de negócio (Sales & Gomes, 2017). 

 

Um tipo de inovação fundamental que pode ser adotada pelas MPE é a inovação 

organizacional. Ela pode provocar mudanças nas práticas organizacionais das 

pequenas empresas criando novos mecanismos para se administrar, negociar, 

organizar o ambiente empresarial e também de se relacionar com o ambiente 

externo, sem que necessariamente sejam necessários elevados investimentos 

(Araujo & Zilber, 2013). Pode envolver a implementação de novos métodos para a 

organização de rotinas e procedimentos para a condução do trabalho.  

 

Segundo Gonçalves (1994, como citado em Cezarino & Campomar, 2005, p. 1317) 

“em países como o Brasil onde há alto desequilíbrio regional, micro e pequenas 

empresas podem apresentar um importante papel para a descentralização 

industrial”. Para Lemos (2001, p. 3) a pequena empresa “ganhou novo relevo e 

valorização e algumas de suas características vêm sendo apontadas como 

vantagens, principalmente a capacidade de gerar empregos e de absorver mão-de-

obra, assim como alavancar o desenvolvimento regional”. 
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Tendo em vista que as MPE sofrem com mais intensidade os efeitos da globalização 

dos mercados e da concorrência, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) tem se mostrado preocupado com a geração de vantagem 

competitiva para estas empresas, principalmente porque elas são mais vulneráveis, 

quando comparadas às empresas de médio e grande porte, devido à sua maior 

fragilidade financeira (Mafra Pereira & Soares, 2017).  

 

Segundo pesquisa realizada por Ferreira, Oliva, Santos, Grisi e Lima (2012) com 

MPE na cidade de São Paulo, um dos principais fatores ligados à mortalidade 

precoce destas foi a falta de inovação. Em 1995, os estudos de Audretsch já 

relatavam que as MPE´s que escapararam da mortalidade apresentaram elevado 

índice de inovação em seus produtos. 

 

Já Cassol, Ribeiro, Zanesco e Werlang (2017) identificaram que as MPE procuram 

disseminar a inovação dentro da organização através do incentivo à geração de 

ideias, transformando essa prática em uma cultura da inovação, e como resultado, 

conseguem melhorias em processos, gestão e aprendizados (conhecimento), que se 

transformam em vantagem competitiva. 

 

A maioria das MPE desejam obter mais lucro. A busca por lucratividade foi um dos 

motivos apontados pelos Agentes Locais de Inovação (ALI) de Aracajú para 

justificarem a adoção de inovações pelos empresários, pois 52,94% apontam que 

esse é o principal fator motivacional dos micro empresários, sendo descrito, por 

todos os entrevistados, que o processo de gestão da inovação é considerado 

pontual – ocasional – reativo (Costa & Olave, 2014). 

 

De acordo com Lima e Mendes (2003) o perfil do pequeno empresário brasileiro 

deve ser considerado como um fator determinante para a adoção de inovações, e 

apontam algumas caracteristicas destes empresários brasileiros (Lima & Mendes, 

2003, p. 20): 

Centralizadores, bem intencionados, despreparados e amadores, baixo grau 
de escolaridade, inexperientes e empíricos, imediatistas, não planejam e nem 
controlam suas atividades, não se organiza adequadamente, baixa 
capacidade de investimentos, desinformados de maneira geral, ousados e 
empreendedores, julgam-se auto-suficientes, pouca visão estratégica, 
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rejeição a reinvestir na empresa, tendência a investir em segmento que está 
em moda, trabalhador, pouco conhecimento do mercado, sem capacitação 
empresarial e resistentes às mudanças e inovações (Lima & Mendes, 2003, 
p. 20).  

 
A pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP (2008) aponta a dependência do 

empreendedor traçado por Lima e Mendes (2003) na identificação de novas 

oportunidades e, consequentemente, inovação, sendo o sócio ou proprietário 

responsável por 90% das iniciativas, conforme apresentado na Figura 13: 

 

 
Figura 12 - Na sua empresa, quem identifica novas oportunidades? 
Fonte: SEBRAE-SP. (2008). Inovação e competitividade nas MPEs paulistas. São 

Paulo: Observatório das MPEs. Fonte: http://inei.org.br/inovateca/estudos-e-
pesquisas-em-inovacao/inovacao_competitividade_mpes.pdf 

 
Ainda de acordo com estes autores, as variáveis socioculturais predominantes nas 

pequenas empresas brasileiras também devem ser tratadas com importância (Lima 

& Mendes, 2003, p. 20): 

Instalações inadequadas, administração familiar, já que cerca de 90% das 
empresas no Brasil são familiares, não exporta, falta foco e direcionamento 
mercadológico e estratégico, o mercado é localizado na vizinhança, alto grau 
de ociosidade, altos níveis de desperdício, custos fixos elevados com ponto 
de nivelamento alto, canais de distribuição deficientes, sem capital de giro 
adequado, mortalidade elevada nos primeiros anos, em torno de 90% não 
sobrevivem aos anos, ágeis no processo decisório, deficitárias, pouco 
informatizada, não investem em recursos humanos especializados, baixo 
nível de re-investimentos, nível tecnológico baixo, pouco treinamento do 
corpo funcional, dificuldades na ampliação de mercados, poucos níveis 
hierárquicos, grande parte da matéria-prima é adquirida em outras regiões, e 
desorganizada (Lima & Mendes, 2003, p. 20). 
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Apesar de todos os desafios para se inovar, quando as MPE conseguem inovar em 

seus produtos e processos, ganham vantagem competitiva em relação à 

concorrência, aumentam a probabilidade de se obter sucesso e perenidade nos 

negócios (Pereira, Grapeggia, Emmendoerfer, & Três, 2009). 

 

3.3 Programas e iniciativas do SEBRAE MG para promoção da inovação em 

MPE 

 

O SEBRAE Minas Gerais se destaca pelo esforço em promover ambientes de 

inovação pelo Estado, oferecendo cursos, oficinas, palestras, missões, eventos e na 

geração de ecossistemas de inovação. Dentre os principais programas ofertados, 

destaca-se o Programa ALI (Agentes Locais de Inovação), os quais são 

responsáveis por consultorias continuadas. Outro programa é o curso Bootcamp 

Empreendedorismo em Ação, que permite transformar ideias inovadoras em 

realidade utilizando ferramentas modernas e finalmente o programa SEBRAETEC 

de Inovação e Tecnologia, que desenvolve projetos de orientação e adequação de 

inovações. Abaixo serão discutidos os detalhes e especificidades de cada programa. 

 

3.3.1 ALI - Agentes Locais de Inovação 
 

O SEBRAE desenvolve o programa "Agentes Locais de Inovação - ALI" com o 

objetivo de fomentar a prática da inovação para as MPE e sensibilizar os 

empresários sobre a importância da inovação como fator de sucesso (SEBRAE-PR, 

2017). 

 

A operacionalização do programa ocorre por meio de visitas dos ALI para realização 

de um contato direto e pessoal com os micro e pequenos empresários. Por meio 

deste contato, é realizado um diagnóstico inicial. A partir deste diagnóstico, é 

possível identificar o potencial de cada MPE e implementar ações que possam 

potencializar as ações de inovação. As ações podem ser executadas em um 

horizonte de até 2 anos, período no qual ocorre a finalização da orientação e 

elaboração de um relatório final. É importante salientar que o ALI é fomentado por 

meio de uma Parceria do SEBRAE com o CNPq, por meio de pagamento de bolsas 

aos recém-formados (SEBRAE-RN, 2016). 
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A gestão da inovação, levada por meio de Agentes Locais de Inovação, ajuda na 

sobrevivência dos negócios, num cenário cada vez mais competitivo e global. O 

Programa objetiva demonstrar que inovar nem sempre é sinônimo de grandes 

investimentos financeiros. O principal objetivo é levar a cultura da Inovação, 

contribuindo assim para a formação dos empresários e sensibilizando-os para a 

importância da inovação como fator indispensável. 

As etapas do Programa são: 

 Sensibilização: É a primeira etapa, onde a empresa tem contato com a 

proposta do programa; 

 Adesão: É a segunda etapa, quando o empresário afirma seu compromisso 

com o programa e apresenta as informações necessárias para que o agente 

prepare a proposta de plano de ação; 

 Diagnóstico empresarial: É a terceira etapa onde é realizada uma 

mensuração do grau de inovação em que a empresa se encontra; 

 Estruturação: É a quarta etapa, onde é realizada a construção de um Plano 

de Trabalho. 

 Análise: É a quinta etapa, onde é realizado o diagnóstico empresarial, da 

mensuração do grau de inovação e do plano de trabalho; 

 Devolutiva: Etapa final, realizada pelo agente local de inovação, para o 

empresário, sobre as conclusões do Plano de Trabalho. 

 

O Programa ALI visa contemplar alguns tipos de inovação, como desenvolvimento 

de produtos, desenvolvimento de processos, ações de marketing e estruturação 

organizacional. 

 

3.3.2 Bootcamp – Empreendedorismo em Ação 
 

Com a necessidade de criar novas soluções para um público cada vez mais 

dinâmico e com demanda por soluções ágeis e eficazes, o curso foi desenvolvido no 

ano de 2016, sendo pilotado pela primeira vez, após repasse para os consultores, 

em junho do mesmo ano na região Noroeste de Minas, tornando-se a principal 

solução para as MPE que necessitavam inovar. 
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O termo Bootcamp teve origem nos Estados Unidos, mais precisamente dos 

treinamentos militares de alta intensidade. Atualmente esse modelo é aplicado em 

várias esferas, estendendo-se do universo fitness ao mundo corporativo. O ambiente 

da gestão vem se apropriando do conceito para desenvolver habilidades 

empreendedoras por meio de capacitações rápidas e com atividades intensivas 

utilizando a lógica do ‘aprender fazendo’ (SEBRAE, 2018). 

 

O "Bootcamp Empreendedorismo em Ação" é destinado a quem busca começar ou 

redesenhar o modelo de negócio da empresa para crescer no mercado e ao mesmo 

tempo desenvolver uma postura mais empreendedora. É uma capacitação que 

utiliza ferramentas e técnicas para auxiliar na criação de novos projetos, produtos, 

serviços e negócios. O curso tem 24 horas de duração, distribuídas em seis módulos 

de 4 horas. Ao longo dos encontros, os participantes percorrem o caminho que 

existe entre uma ideia e a implantação de um novo projeto ou negócio (SEBRAE, 

2018). O objetivo é apresentar conceitos, ferramentas e criar um ambiente que 

permita aos participantes desenvolverem suas ideias e projetos da criação até a 

execução, empreendendo de forma mais inteligente e segura (SEBRAE, 2018). 

 

O curso aborda os seguintes temas: 

 Mindset Empreendedor 

 Cliente e Mercado  

 Problema e Solução 

 Prototipagem e Mínimo Produto Viável 

 Canais, Vendas e Modelos Financeiros 

 Lean Canvas, Storytelling e Pitch 

 

Apesar do vasto portfólio de soluções e metodologias do SEBRAE, neste trabalho 

em especial, o foco foi analisar os resultados pós curso Bootcamp 

Empreendedorismo em Ação. 
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3.3.3 SEBRAETEC - Serviços em Inovação e Tecnologia 
 

O Serviço em Inovação e Tecnologia (SEBRAETEC) oferece o acesso subsidiado a 

serviços tecnológicos e de inovação, visando à melhoria de processos, produtos e 

serviços ou a introdução de inovações nas empresas nas empresas e mercado em 

seis áreas temáticas: Design; Inovação; Produtividade; Propriedade Intelectual; 

Qualidade; Serviços Digitais e Sustentabilidade (SEBRAE, 2017b) 

 

Os benefícios latentes para o cliente são consultoria especializada para desenvolver 

as inovações na empresa, projetos individuais customizados para atender a 

necessidade de sua empresa, acompanhamento para assegurar os melhores 

resultados, melhor relação custo-benefício dos investimentos em inovação e 

tecnologia, além de ser subsidiado pelo SEBRAE, ou seja, o participante paga uma 

parte do investimento e o SEBRAE o restante (SEBRAE, 2015). 

 

Os serviços tecnológicos podem produzir três modalidades de resultados nas 

empresas, que são: orientar, adequar ou diferenciar (SEBRAE, 2013b), sendo 

definidas como: a) Orientação: serviços de baixa complexidade tecnológica para 

orientar a empresa na melhoria de seu processo produtivo ou ajustamento a 

exigências legais; b) Adequação: serviços de média e alta complexidade tecnológica 

para adequar a empresa às demandas legais e/ou do mercado ou alterar de forma 

significativa os seus produtos / serviços ou processo produtivo; c) Diferenciação: 

serviços de pesquisa e desenvolvimento para diferenciação da empresa em seu 

mercado de atuação (SEBRAE, 2013b). 

 

3.4 Marco Teórico: contribuições do Referencial Teórico para o trabalho 

 

Para o desenvolvimento do trabalho e construção do instrumento de coleta de 

pesquisa, serviram de referência principal as bibliografias descritas na Tabela 4, 

distribuídas em 5 áreas (tópicos).  
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Tabela 4 - Principais referências bibliográficas aplicadas 
Inovação: conceitos e tipologias  OCDE (2005) 

 Tidd e Bessant (2015) 

 Davila, Epstein e Shelton (2007) 

Modelos de gestão da inovação 

aplicados 

 Clark e Wheelwright (1993) 

 Tidd e Bessant (2015) 

Indicadores de inovação: medidas de 

avaliação de impacto 

 Tidd e Bessant (2015) 

 Sawhney, Wolcott e  Arroniz (2006) 

 Scherer e Carlomagno (2009) 

Classificação porte das empresas  Lei Geral (Lei Complementar nº123, de 14 

de dezembro de 2006) 

 Sebrae (2013a) 

Programas do SEBRAE MG para 

promoção da inovação em MPE 

 Sebrae (2018) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
A 1ª refere-se aos conceitos e tipos de inovações, classificando-as em grupos; a 2ª 

áreas aos modelos de gestão da inovação; os indicadores de medida da inovação 

estão na 3ª; a classificação do porte das empresas, e o programa desenvolvido pelo 

SEBRAE-MG que serão avaliados no trabalho estão respectivamente na 4ª e 5ª 

área. 
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4 Procedimentos Metodológicos  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos metodológicos que foram 

adotados para o desenvolvimento do trabalho, divididos em: caracterização da 

pesquisa, modelo de pesquisa, unidade de análise e observação / população e 

amostra, técnicas de coleta de dados e procedimentos para análise de dados. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa científica busca conhecer e explicar fenômenos com o objetivo de 

compreender as questões em estudo. Gil (2010, p. 17) caracteriza uma pesquisa 

“como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas propostos”. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 155) a 

pesquisa é um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite 

descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do 

conhecimento”.  

 

A pesquisa possui dois critérios de classificação, quanto aos fins e quanto aos 

meios. Quanto aos fins ou objetivos, Lakatos e Marconi (2003) consideram três tipos 

de pesquisa: exploratória, descritiva e experimental. Para Gil (2010) a pesquisa pode 

ser definida em três níveis, podendo ser exploratória, descritiva ou explicativa. 

Apesar de usarem nomenclaturas diferentes quanto aos fins, basicamente os 

autores retratam a mesma finalidade.  

a) Pesquisa exploratória: estudos que buscam descobrir novas ideias ou 

conceitos e criar novas hipóteses sobre o fenômeno pesquisado. Tem como 

finalidade aumentar conhecimento sobre o tema investigado, permitir a 

análise dos aspectos relacionados com o fenômeno. Para Lakatos e Marconi 

(2003, p.188) “são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 

precisa ou modificar e clarificar conceitos". 

b) Pesquisa descritiva: busca observar os fatos de uma determinada população 

ou fenômeno, registrar, analisar e interpretar, sem a interferência do 
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pesquisador. Para Gil (2010, p.42), “objetiva a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. 

c) Pesquisa explicativa, causal ou experimental: tem como objetivo principal 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Segundo Gil (2010, p.28) a pesquisa explicativa “aprofunda o 

conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas”. 

Para Lakatos e Marconi (2003), este tipo de pesquisa tenta explicar a razão e 

as relações de causa e efeito dos fenômenos, através da manipulação direta 

das variáveis relativas ao objeto de estudo. 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa é classificada como descritiva, sendo o objetivo 

principal observar as características, causas e as relações com outros fatos, sem a 

interferência do autor. Este tipo de pesquisa, segundo Triviños (1987, p. 110), 

“pretende descrever “com exatidão” os fatos e fenômenos de determinada 

realidade”. Para Vergara (2000, p. 47) a pesquisa descritiva “não tem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação".  

 

Quanto aos meios, trata-se de pesquisa de natureza quantitativa. Para Mattar 

(2001), a pesquisa quantitativa busca através da utilização procedimentos 

estatísticos, quantificar os dados e analisar os resultados da mostra. Segundo 

Richardson (1999, p.70), a abordagem quantitativa “caracteriza-se pelo emprego 

pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. 

 

4.2 População e amostra 

 

A população ou universo representa o número total de participantes com 

característica definidas para determinada pesquisa com possibilidade de serem 

estudados. Para Lakatos e Marconi (2003, p. 223) “o universo ou a população-alvo é 

o conjunto dos seres animados e inanimados que apresenta pelo menos uma 

característica em comum”. 
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Nesta pesquisa, a população considerada foi o número total de empresários e 

gestores de MPE com empreendimentos na região Noroeste de Minas Gerais 

definida pelo SEBRAE-MG e participantes do curso "BootCamp Empreendedorismo 

em Ação". Esse número aproximou-se de 500 pessoas em 25 cursos realizados, até 

a data 30/11/2018. 

 

Já a amostra, segundo Lakatos e Marconi (2007, p. 223), é uma “porção ou parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo”. Para Malhotra (2011, p. 273) “o pesquisador pode selecionar a amostra 

arbitrariamente, com base na conveniência, ou tomar uma decisão consciente sobre 

quais elementos incluir na amostra” 

 

A amostra desta pesquisa é não probabilística, sendo determinada pelos critérios de 

acessibilidade e disponibilidade dos empresários e gestores para responderem o 

questionário estruturado, enviado via Internet e telefone, considerando-se a técnica 

de amostragem por conveniência, como o próprio nome sugere, “envolve a obtenção 

de uma amostra de elementos baseada na conveniência do pesquisador (Malhotra, 

2011, p. 275)” e a amostragem intencional ou por julgamento onde “os elementos da 

amostra são selecionados segundo um critério de julgamento do pesquisador, tendo 

como base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer ao estudo 

(Samara e Barros, 2002, p. 94)”.  

 

4.3 Técnica de coleta de dados 

 

A coleta de dados no campo foi por meio da Internet (link enviado por e-mail e 

WhatsApp®) e via telefone, através de questionário estruturado (Apêndice A). 

Segundo Gil (2006, p.128), pode-se definir questionário “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, 

etc.”. Para Lakatos e Marconi (2003, p. 201) o questionário estruturado é uma “série 

ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a presença do pesquisador”.  
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Para captar a avaliação dos empresários e gestores das MPE do Noroeste de Minas 

Gerais, o questionário foi estruturado com perguntas fechadas. Conforme Vergara 

(2009, p. 43) “porque as questões e as respostas são padronizadas, questionários 

fechados são úteis quando se quer comparar, com mais presteza, grande número de 

respostas recebidas”. A estratégia de pesquisa será do tipo survey para a 

interrogação direta e produzir descrição quantitativa do universo, considerando-se 

que “uma amostra de sujeitos é retirada de uma população e estudada para se 

fazerem inferências sobre essa população” (Collis & Hussey, 2005, p. 70).  

 

O questionário foi composto por 27 questões fechadas (Apêndice A), com variações 

de respostas, podendo ser de múltipla escolha, de escala nominal e de escala de 

razão (escala de múltipla escolha com repostas múltiplas e escala Likert).  

 

As perguntas foram divididas em quatro blocos de acordo a estratégia de coleta de 

dados, conforme relacionado com o objetivo e apresentado na tabela 5 abaixo: 

   
Tabela 5 - Estratégia de coleta de dados 

 
Objetivos Específicos 

 

Técnica de coleta  
de dados 

Perfil da empresa e dos empresários e/ou gestores. 
Questionário (Apêndice A) 
Questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 
Específico 1 - Identificar o nível de conhecimento dos empresários e 
gestores sobre processos de inovação voltados para MPE. 
 

Questionário (Apêndice A) 
Questões 7, 8 e 9. 

 
Específico 2 - Identificar a percepção dos empresários e gestores das 
MPE do Noroeste de Minas Gerais sobre o que eles fazem e 
consideram como inovação em seus respectivos negócios. 
 

Questionário (Apêndice A) 
Questões 10, 11 e 12. 

 
Específico 3 - Identificar como as MPE do Noroeste de Minas Gerais 
têm utilizado o conhecimento sobre inovação e processos, adquiridos 
a partir dos cursos e modelos ofertados pelo SEBRAE-MG. 
 

Questionário (Apêndice A) 
Questões 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 e 27. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a validação do questionário, foi realizado um pré-teste no intuito de verificar a 

necessidade de alterações e adaptações. Não foi observada a necessidade de 

adequações ao questionário. 

 

4.4 Técnica de análise dos dados 

 

A análise dos dados é considerada uma das fases mais importantes da pesquisa por 

diversos autores. Para Lakatos e Marconi (2003, p. 167) a análise consiste na 

“tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros 

fatores” e a interpretação dos dados como “a atividade intelectual que procura dar 

um significado mais amplo as respostas, vinculando-as a outros conhecimentos”.  

Ainda segundos as autoras, “a importância dos dados está não neles mesmos, mas 

no fato de proporcionarem respostas às investigações" (Lakatos & Marconi, 2003, p. 

167). 

 

Como técnica para quantificar os dados gerados a partir das respostas do 

questionário desta pesquisa, foi aplicada a análise estatística descritiva, com o 

objetivo de facilitar a compreensão e sintetizar o conjunto de dados. Babbie (2003, p. 

383) define a estatística descritiva como “um método de apresentar descrições 

quantitativas de modo manejável. Às vezes, deseja-se descrever variáveis 

isoladamente, outras vezes quer-se descrever as associações que ligam uma 

variável a outra”. 

 

De acordo com Gil (2010, p.173), a descrição dos dados é feita para atender um 

desses quatro objetivos: 

a) caracterizar o que é típico no grupo; 
b) indicar a variabilidade dos indivíduos do grupo; 
c) verificar como os indivíduos se distribuem em relação a determinadas 
variáveis; e  
d) mostrar a força e a direção da relação entre as variáveis estudadas. 

 
 

Para atender os objetivos, mensuração e análise estatística, foram utilizadas 

medidas de posição e medidas de dispersão, como: moda, média, mediana, 

percentis, quartis, amplitude, intervalo-interquartil, variância, desvio padrão, 

coeficiente de variação. Ferramentas tecnológicas, planilhas de Excel e de 
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estatística, no intuito de gerar maior confiabilidade e agilidade no tratamento dos 

dados. 

 

Por ser considerada a forma mais popular, de fácil manuseio e possuir base 

psicométricas, a escala Likert foi adotada como forma de mensuração, a fim de 

quantificar o grau de concordância. Os respondentes se posicionam de acordo com 

a concordância da questão afirmativa, numa escala de 1 a 5, onde 1 discorda 

totalmente e 5 concorda totalmente, conforme demonstra a tabela 6: 

 

Tabela 6 - Escala Likert 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Além da escala Likert, outras escalas foram utilizadas, como a escala nominal e 

escala de múltipla escolha com repostas múltiplas. Como estratégia de análise, no 

intuito de facilitar as discussões, foi verificada a média das repostas coletadas.  

 

A tabela 7 apresenta a síntese da metodologia, correlacionando os objetivos 

específicos, os autores que dão sustentação teórica, o instrumento de coleta e a 

técnica utilizada na análise dos dados. 
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Tabela 7 - Síntese da metodologia 
 

Objetivos Específicos  
 

Referências Utilizadas 
Técnica de 

coleta de dados 
Técnica de 

análise dos dados 

 
Identificar o nível de 
conhecimento dos 
empresários e gestores 
sobre processos de inovação 
voltados para MPE. 
 

OCDE (2005) 

Tidd e Bessant (2015) 

Davila, Epstein e Shelton 
(2007) 

Questionário 
(Apêndice A) 

Questões 7, 8 e 
9. 

Estatística 
Descritiva 

 

Identificar a percepção dos 
empresários e gestores das 
MPE do Noroeste de Minas 
Gerais sobre o que eles 
fazem e consideram 
inovação em seus 
respectivos negócios.  

OCDE (2005) 

Tidd e Bessant (2015) 

Davila, Epstein e Shelton 
(2007) 

Sebrae (2009) 

Sebrae (2013c) 

Sebrae (2018) 

Questionário 
(Apêndice A) 

Questões 10, 11 
e 12. 

Estatística 
Descritiva 

 
Identificar como as MPE do 
Noroeste de Minas Gerais 
têm utilizado o conhecimento 
sobre inovação e processos, 
adquiridos a partir dos 
cursos e modelos ofertados 
pelo SEBRAE-MG. 
 

OCDE (2005) 

Tidd e Bessant (2015) 

Davila, Epstein e Shelton 
(2007) 

Sebrae (2009) 

Sebrae (2013c) 

Sebrae (2018) 

Questionário 
(Apêndice A) 

Questões 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 e 

27. 

Estatística 
Descritiva 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados  

 
Para melhor compreensão dos resultados, o capítulo foi estruturado em quatro 

subcapítulos, sendo o primeiro a caracterização dos respondentes, o segundo, 

terceiro e quarto subcapítulos referente a cada objetivo específico proposto. 

 

Os pesquisados são gestores e empresários de micro e pequenas empresas que 

participaram do curso BootCamp oferecido pelo SEBRAE MG. 

 

A amostra desta pesquisa foi de 96 questionários respondidos, correspondente ao 

nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 9%. Foram esgotadas as 

tentativas de obter mais respondentes, uma vez que foram utilizados todos os meios 

de contato (link por e-mail, link por WhatsApp® e contato via telefone) com os 

integrantes da população por várias vezes. As 96 respostas correspondem a 

aproximadamente 20% da população da pesquisa. O tempo médio de duração de 

resposta do questionário foi de aproximadamente 10 minutos para as 27 questões. 

 

5.1 Caracterização dos respondentes 

 
Nas questões de 1 a 6, buscou-se conhecer o perfil dos respondentes, como: faixa 

etária, escolaridade, o porte da empresa onde exercem a atividade profissional, o 

tempo de atividade da empresa, cargo na empresa e o município da pessoa jurídica. 

 

A idade dos respondentes concentra-se na faixa etária de 25 a 34 anos, com 43%, 

seguida da faixa de 35 a 44 anos com 28%, conforme demonstrado na Tabela 8.  

 
Tabela 8 – Faixa etária dos respondentes 

Faixa etária Número Porcentagem 

18 a 24 anos 14 15% 

25 a 34 anos 41 43% 

35 a 44 anos 27 28% 

45 a 54 anos 11 11% 

55 a 64 anos 3 3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

O relatório da pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), na edição 2016, 

distingue as faixas etárias dos empreendedores, separando os negócios inicias e os 
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já estabelecidos. Levando em consideração os dois tipos de empreendedores, a 

pesquisa GEM (2017) apresenta similaridade com esta pesquisa, sendo as faixas de 

25 a 34 anos e 35 a 44 com percentual de empreendedores elevados.  

 

Por se tratar de uma amostra não probabilística, dentro de um universo de 

participantes de uma metodologia desenvolvida recentemente (BootCamp), 

influenciou tanto a faixa etária, apresentando concentração abaixo dos 44 anos, 

quanto na escolaridade.  

 

A Tabela 9 demonstra a escolaridade dos respondentes. 

 
Tabela 9 – Escolaridade  

Escolaridade Número Porcentagem 

Fundamental 1 1% 

Médio 19 20% 

Superior 50 52% 

Pós-graduação, mestrado ou doutorado 26 27% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
Dos participantes, 52% possuem curso superior e 27% possuem pós-graduação. 

Apenas 1% possuem o nível mais baixo de escolaridade, ensino fundamental.  

 

Como salientado acima, por se tratar de uma metodologia nova, com foco em novos 

modelos de negócios e inovação, atrai empreendedores com grau de escolaridade 

maior. A pesquisa GEM (2017) apontou que em novos empreendimentos, indivíduos 

com pós-graduação, mestrado e doutorado, representam cerca de 22,9%, indicando 

uma possibilidade de análise é que nestes “empreendimentos sejam intensivos em 

conhecimento e inovação, portanto com maior probabilidade de gerar valor 

agregado” (GEM, 2016, p. 38). 

 

Os cursos oferecidos pelo SEBRAE são voltados para MEI’s, ME’s e EPP’s, portes 

de empresas onde a amostra foi retirada. A Figura 14 indica o porte das empresas 

representadas nas pesquisas. 
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Figura 13 – Porte da empresa  
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Do total de respondentes, 46% são da primeira faixa empresarial, o 

microempreendedor individual. Representantes das microempresas somaram 35% e 

19% são representantes de empresas de pequeno porte. O número expressivo de 

MEI’s na pesquisa demonstra quanto essa modalidade de empresa tem um papel 

importante na economia, sendo uma oportunidade de abandonar a informalidade e 

começar as atividades de forma regular.  

 

O tempo de atividade da empresa indica os ciclos vivenciados pela organização. Na 

Figura 15 observa-se as faixas de tempo de atividade de cada organização. 
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Figura 14 – Tempo de atividade da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Com menos de 2 anos de atividade são 37% dos participantes da pesquisa. De 2 a 5 

anos foram 21%. A faixa de 5 a 10 anos corresponde a 17% e 25% já estão no 

mercado há mais de 10 anos. 

 
A Tabela 10 descreve a distribuição dos participantes da pesquisa pelo cargo 

ocupado na instituição. 

 
Tabela 10 – Cargo na Empresa 

Cargo na Empresa Número Porcentagem 

Proprietário / Sócio 76 79% 

Gerente / Gestor 8 8% 

Colaborador 12 13% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Proprietários ou sócios das empresas somaram 79%. Gerentes são 8% e 

colaboradores correspondem a 13%.  

 

Observa-se que 87% dos pesquisados ocupam cargos importantes na tomada de 

decisão da empresa, ou seja, possuem condições para realizarem alterações na 

instituição. A pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP (2008) corrobora apontando que 

90% das iniciativas de inovação são realizadas pelo sócio ou proprietário. 
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Os municípios das empresas dos respondentes podem ser observados na Tabela 

11. 

 
Tabela 11 – Município da Pessoa Jurídica  

Município da Pessoa Jurídica Número Porcentagem 

Paracatu 45 47% 

Unaí 15 16% 

Arinos 10 10% 

João Pinheiro 8 8% 

Buritis 5 5% 

Vazante 4 4% 

Varjão de Minas 3 3% 

Chapada Gaúcha 2 2% 

Bonfinópolis de Minas 1 1% 

Presidente Olegário 1 1% 

Uruana de Minas 1 1% 

Urucuia 1 1% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Observando-se os dados, nota-se que o perfil demográfico dos participantes desta 

pesquisa tem maior concentração em Paracatu (47%) e Unaí (16%), onde o curso 

Bootcamp foi aplicado mais vezes, pois as duas cidades são as maiores em número 

de habitantes e empresas na região. Apesar do noroeste de minas (SEBRAE-MG, 

2017) ser composto por 29 cidades, apenas 12 cidades tiveram pelo menos 1 

participante da pesquisa. 

 

5.2 Nível de conhecimento dos empresários e gestores sobre inovação 

 
O intuito do primeiro objetivo específico foi identificar o nível de conhecimento dos 

empresários e gestores sobre processos de inovação voltados para MPE. As 

questões 7, 8 e 9 do questionário objetivaram responder a este objetivo específico. 

As questões mencionadas são do tipo escala de múltipla escolha com respostas 

múltiplas, ou seja, os participantes podem apontar mais de uma opção na sua 

resposta. 

 

A pergunta 7 buscou-se verificar onde a inovação está presente de acordo com o 

conhecimento dos participantes da pesquisa. A Tabela 12 traz o resultado em ordem 

decrescente. 
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Tabela 12 - Situações onde a inovação está presente 

Na sua opinião, em quais situações a inovação está presente? Número Porcentagem 

Desenvolvimento de novos produtos/serviço 63 66% 

Desenvolvimento de novas práticas de gestão 41 43% 

Desenvolvimento de novos modelos de negócio 36 38% 

Desenvolvimento de novo método de marketing 34 35% 

Implementação de nova tecnologia 31 32% 

Definição de novos segmentos/mercados 29 30% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos 96 respondentes 66% afirmaram que a inovação está presente no 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Para 43% consideram o 

desenvolvimento de novas práticas de gestão como inovação; 38% o 

desenvolvimento de novos modelos de negócio; 35% o desenvolvimento de novo 

método de marketing; 32% a implementação de nova tecnologia e 30% a definição 

de novos segmentos ou novos mercados como formas de inovação. 

 

Analisando o resultado da questão 7, observa-se que os gestores e empresários das 

MPE percebem em um grau maior a inovação no desenvolvimento de novos 

produtos/serviço e em novas práticas de gestão, indicando maior probabilidade que 

a inovação aconteça nas duas formas. 

 

De acordo com OCDE (2005) para que a inovação aconteça são necessárias 

habilidades apropriadas para o uso inteligente das fontes de conhecimento. Essas 

habilidades estão incorporadas nas pessoas, como o conhecimento sobre inovação.   

 

Para Tidd e Bessant (2015) a inovação é uma questão de conhecimento para 

desenvolver combinações e possibilidades diferentes. Ainda segundo os autores, “tal 

conhecimento pode já existir em nossa experiência, baseado em algo que já vimos 

ou experimentamos antes, ou pode resultar de um processo de busca – busca por 

tecnologias, mercados, ações da concorrência, etc.” (Tidd & Bessant, 2015, p. 39). 

 

Na questão 8 (quais os níveis de novidade de inovação você conhece) buscou-se 

observar quais níveis de intensidade de inovação os respondentes conhecem.  A 

Figura 16 compila os dados obtidos na para esta pergunta. 
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Figura 15 – Níveis de inovação 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

No que diz respeito aos níveis de inovação, 43% dos participantes conhecem o nível 

incremental. Já 21% conhecem a inovação semiradical e 17% a radical. Não 

conhecem nenhum grau de ruptura ou intensidade de inovação 39%. 

 

Considerando que os respondentes poderiam marcar mais de uma alternativa dos 

níveis de inovação e 39% disseram que não conhecem nenhum, fica evidenciado 

que os gestores e empresários de MPE necessitam adquirir mais conhecimento 

sobre inovação para que possam inovar. Para a OCDE (2005, p.510) “a capacitação 

para a inovação mais significativa é o conhecimento acumulado pela empresa, que 

está principalmente incorporado nos recursos humanos, mas também nos 

procedimentos, nas rotinas e em outras características da empresa”. 

 

A OCDE (2005) ressalta que as atividades inovadoras de uma instituição dependem 

de alguns fatores e sua interação, como tecnologia, financeiro e fatores de 

conhecimento, fonte de informação e recursos humanos. Para Davila, Epstein e 

Shelton (2007, p. 262) “as estratégias e a organização em recursos humanos são 

extremamente importantes para instituir e manter a inovação”. Ainda segundo os 

autores, as pessoas presentes nas empresas que adotam, aderem, mudam ou 

rejeitam uma cultura de inovação. Sem o conhecimento necessários para criar os 

processos de inovação, a resistência em aderir as mudanças é maior. 
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Para verificar os tipos de inovação cada participante conhece foi elaborada a 

questão 9, conforme Figura 17. 

 

 

Figura 16 – Tipos de inovação 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Observa-se que 61% dos respondentes conhecem inovação de produto; 59% 

inovação organizacional; 47% inovação de marketing; e apenas 39% conhecem 

inovação em processos. 

 

A maioria dos pesquisados conhecem inovação de produto e organizacional. 

Inovação de produto, que abrange produtos e serviços, é a mais fácil de 

compreensão e adesão por partes das MPE por se tratar de novos bens e serviços, 

melhoramento ou combinações de produtos existentes. Já a inovação organizacional 

é essencial para a instituição, pois compreende a introdução de novos métodos e 

procedimentos para a condução do trabalho na empresa.  Para Tidd e Bessant 

(2015) parece ser preciso dois ingredientes básicos para o sucesso da inovação: as 

fontes técnicas (pessoal, equipamento, conhecimento, dinheiro, etc.) e competências 

na organização para gerenciá-las. 

 

Apesar de inovação de processos e de marketing apontados como os menos 

conhecidos dos respondentes, devem ser considerados nas estratégias das MPE, 

sendo responsáveis diretos pelo aumento do faturamento e diminuição dos custos, 
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pode-se considerar que “os conhecimentos sobre os processos, produtos e 

mercados essenciais são aquilo que constitui uma empresa” (OCDE, 2005, p. 100). 

 

O primeiro objetivo específico, que era identificar o nível de conhecimento dos 

empresários e gestores sobre processos de inovação voltados para MPE, foi 

atingido e demonstrado pelas respostas dos pesquisados, sobre onde a inovação 

está presente, os níveis e os tipos de inovações são conhecidos.  

 
 
5.3 Percepção dos empresários sobre inovações realizadas nas MPE 

 
Visando responder o segundo objetivo específico, as questões 10, 11 e 12 trazem a 

percepção dos empresários e gestores sobre inovações realizadas nas MPE onde 

atuam. Para estas questões, foram utilizados o mesmo tipo escala de classificação 

utilizados nas questões 8, 9 e 10, as escalas de múltiplas escolhas com respostas 

múltiplas. 

 

A Tabela 13 apresenta a percepção dos empresários e gestores sobre onde a 

inovação está presente na organização onde exercem suas atividades profissionais. 

 

Tabela 13 - Situações onde a inovação está presente nas MPE 

Em quais situações a inovação está presente na empresa onde atua? Número Porcentagem 

Desenvolvimento de novos produtos/serviço 53 55% 

Desenvolvimento de novas práticas de gestão 34 35% 

Desenvolvimento de novo método de marketing 21 22% 

Implementação de nova tecnologia 17 18% 

Desenvolvimento de novos modelos de negócio 16 17% 

Definição de novos segmentos/mercados 12 13% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com 55% dos respondentes, a inovação está presente na empresa onde 

atua no desenvolvimento de novos produtos e serviços, 35% apontam que a 

empresa inova em no desenvolvimento de novas práticas de gestão, 22% no 

desenvolvimento de novo método de marketing, 18% inovam implementando novas 

tecnologias, 17% desenvolvendo novos modelos de negócio e 13% em novos 

segmentos ou novos mercados. 
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O resultado demonstra maior facilidade de percepção dos empresários e gestores 

sobre o desenvolvimento de um novo produto ou serviço, uma vez que o mercado 

atual exige que as organizações tenham novidades em seu portfólio. 

Desenvolvimento de novas práticas de gestão foi o segundo item mais citado na 

pesquisa e evidencia a preocupação das MPE em conseguirem adotar melhores 

formas de gestão. Um novo método de marketing, de acordo com os respondentes, 

foi o terceiro item mais citado e está atrelado ao desenvolvimento de novos produtos 

e serviços, uma vez que é preciso gerar demanda para o novo produto ou serviço. 

 

A OCDE (2005, p.52) aponta que “a demanda afeta o desenvolvimento de novos 

produtos, uma vez que as empresas modificam e diferenciam os produtos para 

aumentar suas vendas e seu market share”. Ainda segundo a OCDE, a demanda 

impõe novas práticas de gestão, obrigando as empresas a melhorarem seus 

processos com o objetivo de reduzir custos e preços e “podem adotar medidas de 

marketing para influenciar ou criar a demanda para seus produtos” (OCDE, 2005, 

p.53). 

 

Na questão 11, buscou-se identificar os níveis de inovação que as organizações 

conhecem. A Figura 18 demonstra os resultados obtidos. 

 

 

Figura 17 – Níveis de inovação nas MPE 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Os percentuais referentes aos níveis de inovação que a instituição conhece foram: 

43% conhecem o nível incremental, 15% conhecem a inovação semiradical, 10% a 

radical e 39% não conhecem nenhum grau de inovação. Os percentuais dos que 

conhecem a inovação incremental e os que não conhecem nenhum tipo de nível de 

inovação foram os mesmos da questão 8 (Figura 16), porém os percentuais de 

semiradical e radical diminuíram. 

 

Para Davila, Epstein e Shelton (2007) mais de 80% dos recursos financeiros 

investidos em inovação são para a realização de inovações incrementais, sendo a 

forma predominante de inovação na maioria das organizações. Segundo os autores, 

“as inovações incrementais são uma maneira de extrair o máximo valor possível de 

produtos e serviços existentes sem a necessidade de fazer mudanças significativas 

ou grandes investimentos” (Davila, Epstein & Shelton, 2007, p. 61). 

 

Por ser mais baratas de absorver e poder ser testadas no curto prazo, as inovações 

incrementais são, geralmente, as preferidas pelas MPE, pois levam a 

competitividade e crescimento mais rápido, diferentemente das inovações radicais e 

semiradicais. 

 

Com base em Bhaskaran (2006) a inovação incremental oferece vantagens 

competitivas substanciais para pequenas empresas, pois podem ser adotadas e 

operacionalizadas rapidamente por empreendedores com diferentes formações e 

habilidades. Ainda segundo o autor, pequenas empresas que se concentram em 

inovações incrementais voltadas para vendas e marketing são rentáveis e 

conseguem competir com grandes empresas. 

 

O estudo vai ao encontro da pesquisa realizada pelo o SEBRAE (2009) onde aponta 

que as MPE utilizam a inovação incremental com mais frequência: “fazem pequenas 

melhorias nos seus produtos, serviços e processos para estarem permanentemente 

atualizadas com as necessidades do mercado. Isso mostra que as MPE fazem 

inovação, mesmo que o proprietário não se dê conta disso” (SEBRAE, 2009, p. 17). 

 

O fato de 39% dos pesquisados apontarem que as MPE onde atuam desconhecem 

os níveis de inovação demonstra que ou os empresários e gestores realizam algum 
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tipo de nível de inovação e não conhecem ou precisam de auxílio para 

compreenderem melhor os graus de ruptura ou intensidade de inovação. 

 

A OCDE (2005) aponta alternativas, salientando que o conhecimento para a 

inovação pode ser gerado pela empresa ou adquirido por vários meios, como a 

capacidade e a experiência acadêmica dos trabalhadores, a proximidade de 

instituições públicas de pesquisa e fomento e de regiões com alta densidade de 

empresas inovadoras. Ainda segundo a OCDE, as pequenas e médias empresas 

possuem necessidades especializadas para que a inovação aconteça, aumentando 

“a importância de uma interação eficiente com outras empresas e com instituições 

públicas de pesquisa para P&D, troca de conhecimentos e, potencialmente, para 

comercialização e atividades de marketing” (OCDE, 2005, p. 47). 

 

As indústrias e os governos concentram-se na promoção da inovação radical e 

soluções de alta tecnologia. A inovação incremental para as MPE não tem sido uma 

área de grande importância para pesquisas ou políticas de fomento como uma 

ferramenta estratégica para o sucesso de micro e pequenas empresas que operam 

em mercados competitivos. 

 

A questão 12 (quais as dimensões da inovação a empresa onde atua conhece) 

buscou-se observar dentre as quatro dimensões reconhecidas pela OCDE as 

empresas dos pesquisados conhecem.  A Figura 19 compila os dados obtidos sobre 

as MPE. 
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Figura 18 – Tipos de inovação nas MPE 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Para 52% dos pesquisados responderam que a empresa onde atuam conhecem a 

inovação em produto. Já 49% disseram que a empresa conhece inovação 

organizacional. Inovação de marketing e inovação em processos obtiveram 34% e 

29% respectivamente. 

 

O resultado da pesquisa demonstra que por se tratar de inovações rápidas e 

baratas, podendo ser realizadas dentro das organizações, as MPE adotam com mais 

frequência a inovação de produto e inovação organizacional. A pesquisa realizada 

pelo SEBRAE (2013c) sobre a inovação nos pequenos negócios apresenta a 

preferência das MPE na realização de inovação de produto com 78,1%, sendo que 

deste percentual, metade das empresas afirmaram lançaram algum produto novo ou 

com alguma melhoria relevante.  Dos que lançaram produtos novos, a maioria 

afirmou que o mesmo já existia no mercado. 

 

Segundo SEBRAE (2009) “é importante considerar que a inovação só ocorre de 

verdade quando o produto novo é aceito pelo mercado; ou seja, quando as pessoas 

compram esse produto” (SEBRAE, 2009, p. 10). 

 

Para Tidd e Bessant (2015) as pequenas empresas inovam mais que as grandes 

empresas. Segundo os autores “estudos prévios baseados em contagens de 

inovação consistentemente indicaram que, em proporção ao tamanho, as pequenas 
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empresas criaram mais novos produtos que suas colegas maiores” (Tidd & Bessant, 

2015. p.530). Contudo, as maiores empresas, conseguem gerar ganhos 

tecnológicos e valor comercial em relação as pequenas (Tidd & Bessant, 2015). 

 

Nesse sentido, Tidd e Bessant (2015) corroboram ressaltando que as pequenas 

empresas não aparecem em indicadores formais de inovação, porém elas 

desenvolvem inovações e realizam pesquisas informais que giram em torno do 

aprimoramento de processos ou atendimento ao cliente. 

 

A segunda inovação mais citada por parte das micro e pequenas empresas está 

relacionada a inovação organizacional, ligada a novos métodos de organização do 

trabalho e novas técnicas de gestão de processos. A inovação organizacional está 

cada vez mais ligada a dinâmica da competitividade e a necessidade de adequação 

da organização ao mercado atual, sendo inovações de” caráter gerencial, voltadas, 

na maioria das vezes, à gestão de pessoal e à redução de custos administrativos, de 

produção ou de suprimentos” (SEBRAE, 2009, p. 13). Pode ocorrer também “nas 

relações externas à empresa, por meio do estabelecimento de parcerias com outras 

empresas do mesmo setor ou de outros setores, com fornecedores e clientes, com 

universidades e institutos de pesquisas” (SEBRAE, 2009, p. 15). 

 

Com base nas respostas, o segundo objetivo específico que era identificar a 

percepção dos empresários e gestores das MPE do Noroeste de Minas Gerais sobre 

o que eles fazem e consideram inovação em seus respectivos negócios, foi atingido. 

Observou-se que o desenvolvimento de novos produtos e serviços, o nível de 

inovação incremental e do tipo em produtos e serviços, são os meios de inovação 

aplicados pelos pesquisados em suas organizações. 

 

5.4 Resultados e ações de inovações utilizadas após curso do SEBRAE-MG 

 

O terceiro objetivo específico foi identificar como as MPE do Noroeste de Minas 

Gerais têm utilizado o conhecimento sobre inovação e processos, adquiridos a partir 

dos cursos e modelos ofertados pelo SEBRAE-MG. Para isso, o bloco de questões 

de 13 a 27 tiveram o objetivo de responder a este objetivo específico. A escala Likert 

foi utilizada como forma de mensuração, onde os pesquisados se posicionaram de 
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acordo com a concordância da questão afirmativa, numa escala de 1 a 5, onde 1 

discorda totalmente e 5 concorda totalmente. Para as análises foi verificada a média 

das repostas coletadas. No intuito de facilitar o entendimento e a didática de 

apresentação, as 15 questões foram divididas, de acordo com a correlação entre 

elas, em 6 pequenos subgrupos de questões para apresentação, análise e 

discussão dos resultados. 

 

A tabela 14 traz o primeiro bloco de questões e estão relacionadas com as novas 

formas de comercialização, lançamento e remoção de produto do mercado. 

 

Tabela 14 - Síntese das respostas sobre comercialização, lançamento e remoção de 
produto do mercado. 

Nº Questão 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

13 
A empresa começou a atuar em 
novos mercados, novos pontos 
ou novos canais de vendas. 

12% 1% 10% 50% 27% 

14 
A empresa realizou lançamento 
de novos produtos. 

15% 4% 7% 43% 31% 

15 
A empresa removeu produtos 
sem sucesso do mercado. 

21% 4% 11% 24% 40% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
O resultado da pesquisa aponta que 27% concordaram totalmente na afirmação de 

que após o curso BootCamp a empresa começou a atuar em novos mercados, 

novos pontos ou novos canais de vendas. Concordaram parcialmente 50%. Não 

concordaram, nem discordaram 10%. Discordaram parcialmente 1% e discordaram 

totalmente 12%.  

 

Na questão 14, sobre a empresa ter lançado novos produtos, 31% concordaram 

totalmente, 43% concordaram parcialmente, 7% não concordaram e nem 

discordaram, 4% discordaram parcialmente e 15% discordaram totalmente. 

 

Descobrir novas forma de comercialização (novos mercados, canais ou pontos de 

venda) pode estar relacionado com o lançamento de novos produtos. Tidd e Bessant 

(2015, p. 9) ressaltam que pesquisas sugerem uma relação entre o lançamento de 
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novos produtos com o desempenho de mercado: “novos produtos ajudam a 

conquistar e a manter fatias de mercado e aumentam a lucratividade nesses 

mercados”. Para Davila, Epstein e Shelton (2007) o lançamento de um produto novo 

ou a mudança em produtos e serviços existente é o tipo de inovação mais fácil de 

identificar, devido a percepção rápida dos clientes. Importante ressaltar que apenas 

o lançamento de produto não significa que houve inovação por parte da empresa. 

Neste caso, a inovação só ocorre quando o mercado adere ao produto novo. 

SEBRAE (2009, p.10) corrobora ressaltando que “para que se possa dizer que 

houve inovação é necessário que o mercado aceite o produto e passe a utilizá-lo, e 

que a empresa tenha lucro com ele”. 

 

Sobre a remoção de produtos sem sucesso no mercado, 40% concordaram 

totalmente com a afirmação. Já 24% concordaram parcialmente, 11% nem 

concordam nem discordam, discordaram parcialmente 4% e 21% discordaram 

totalmente. Claramente as empresas apresentam dificuldades em remover produtos, 

seja por apego ou por temer perda de clientes, mas as mudanças por parte do 

mercado e exigências dos clientes, torna-se imprescindível a remoção de produtos 

que atualmente não correspondem aos anseios do mercado, sendo substituídos por 

novos produtos e serviços. SEBRAE (2009, p.6) “é pela inovação que uma empresa 

pode continuar viva no mercado, adaptando e melhorando continuamente seus 

produtos e serviços para satisfação das necessidades de seus clientes, as quais 

estão em permanente transformação”. 

 

A tabela 15 compila as respostas sobre a utilização dos recursos existentes para 

geração de novas receitas, dos relacionamentos com parceiros para geração de 

novas receitas e identificação de novas necessidades dos clientes. 
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Tabela 15 - Síntese das respostas sobre geração de novas receitas e identificação 
de novas necessidades dos clientes. 

Nº Questão 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

16 
A empresa utilizou dos recursos 
existentes para geração de 
novas receitas (vender mais). 

2% 2% 8% 31% 57% 

17 
A empresa utilizou dos 
relacionamentos com parceiros 
para geração de novas receitas. 

5% 3% 7% 36% 49% 

18 
A empresa identificou novas 
necessidades dos clientes. 

1% 0% 4% 23% 72% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
Na questão 16, onde foi posto que a empresa utilizou dos recursos existentes para 

geração de novas receitas (vender mais), 57% responderam que concordam 

totalmente com a afirmação e 31% concordaram parcialmente. Não concordaram e 

nem discordaram 8%. Discordaram parcialmente e discordaram totalmente 2% em 

cada alternativa. 

 

Quando afirmado que a empresa utilizou dos relacionamentos com parceiros para 

geração de novas receitas, 49% concordaram totalmente, 36% concordaram 

parcialmente, 7% não concordaram e nem discordaram, 3% discordaram 

parcialmente e 5% discordaram totalmente da afirmação. 

 

Na questão 18, observou-se 72% dos respondentes concordaram totalmente que a 

empresa identificou novas necessidades dos clientes e 23% concordaram 

parcialmente. Nem concordam nem discordam 4% e 1% discordaram totalmente. 

 

O resultado deste bloco de questões (16, 17 e 18) foi o que atingiu maior média dos 

que concordam parcialmente e concordam totalmente, respectivamente 88%, 85% e 

95%. Isso demonstra todo o esforço que as MPE pesquisadas estão fazendo para 

utilizar os recursos e as parcerias para gerar novas receitas e a importância dada na 

identificação das necessidades dos clientes. 

 

Os microempresários e gestores de MPE, devem utilizar os recursos existente, seja 

recursos humanos, tecnológicos, estruturais ou financeiros, constantemente para 
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inovar, seja em pequenas mudanças ou transformações disruptiva na forma de 

atender os clientes.  Segundo Tidd e Bessant (2015) uma empresa tem apenas duas 

escolhas para os recursos poucos utilizados: gerar receita com clientes ou desfazer 

e terceirizar o processo subutilizado. 

 

Buscar parcerias com clientes e fornecedores no intuito de gerar novas receitas é 

um caminho cada vez mais utilizados pelas MPE, através de apoio técnico, suporte, 

logística e financeiro. Para SEBRAE (2009, p. 22) “parcerias com clientes e 

fornecedores podem dar bons resultados, seja no estímulo à inovação, seja na 

obtenção de informações e conhecimentos”. Parceiras com universidade, agências 

de desenvolvimento e de fomento podem contribuir no processo de inovação, assim 

como o SEBRAE com o estímulo e orientação para o empresário inovar. 

 

A identificação de novas necessidades dos clientes foi, de todas as questões do 

terceiro objetivo especifico (13 a 27), a afirmativa com o maior resultado dos que 

concordam totalmente e parcialmente com 95% e o menor em discordância com 

apenas 1,04% dos que discordam parcialmente e totalmente.  

 

Para o SEBRAE (2009, p. 18) a organização pode atenuar o risco, para isso “é 

fundamental que o empresário tenha conhecimento do mercado e das necessidades 

dos clientes; ou seja, ele não deve tentar imaginar o que o mercado quer, mas sim 

procurar saber o que o mercado realmente quer”. Identificar é importante, mas não 

basta. O atual cenário exige que a empresa seja ágil, tanto no planejamento quanto 

na implementação da inovação. Contudo, para o SEBRAE (2009) o maior risco é a 

empresa não acompanhar as necessidades dos clientes e não inovar, podendo 

desaparecer por não acompanhar o mercado.  

 

A tabela 16 apresenta o resultado sobre o aperfeiçoamento de processos, a adoção 

de novas práticas de gestão e se a empresa realizou ações de marketing para 

melhorar os resultados.  
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Tabela 16 - Síntese das respostas sobre aperfeiçoamento de processos, novas 
práticas de gestão e ações de marketing. 

Nº Questão 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

19 
A empresa aperfeiçoou os 
processos. 

3% 0% 8% 34% 55% 

20 
A empresa adotou novas 
práticas de gestão. 

2% 1% 8% 41% 48% 

21 
A empresa realizou ações 
marketing para melhorar os 
resultados. 

7% 2% 8% 34% 49% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Durante a afirmativa de que a empresa aperfeiçoou os processos, 55% concordaram 

totalmente, 34% concordaram parcialmente, 8% não concordaram e nem 

discordaram e 3% discordaram totalmente. 

 

Quando afirmado que a empresa adotou novas práticas de gestão, concordaram 

totalmente 48%, concordaram parcialmente 41%, não concordaram nem 

discordaram 8%, discordaram parcialmente 1% e discordaram totalmente 2%. 

 

A questão 21 com a afirmação: a empresa realizou ações marketing para melhorar 

os resultados, apresentou um resultado de 49% concordando totalmente com 

asserção, 34% concordaram parcialmente, 8% não concordaram e nem 

discordaram, 2% discordaram parcialmente e 7% discordaram totalmente. 

 

Observa-se pelo resultado que as MPE procuram alterar os processos e a forma de 

gestão e realizam ações de marketing, buscando inovar nestas áreas. Segundo Tidd 

e Bessant (2015) a inovação em processos desempenha um papel estratégico para 

organização, de maneira que ao realizar o trabalho que ninguém consegue fazer ou 

que faz de maneira eficiente a empresa adquirir vantagem significativa. Ainda 

segundo os autores, em economias emergentes as empresas adotam alternativas 

na implementação de inovações, sendo um dos caminhos o aperfeiçoamento 

incremental em processos visando reduzir custos ou melhorar a qualidade do 

produto ou serviço. Na pesquisa realizada pelo SEBRAE (2013c), a inovação de 
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processos mais citada pelas MPE está relacionada a equipamentos, softwares e 

técnicas de apoio a produção. 

 

As MPE, devido as suas características e a falta de recurso humanos, geralmente 

não adotam formas de gestão em seus negócios, seja gestão financeira, produção, 

administrativa. O resultado de 89% (concordam totalmente e parcialmente) 

afirmando que a empresa adotou novas práticas de gestão pode representar que 

parte das organizações começaram a adotar formas de gestão. De qualquer forma, 

representa uma evolução do estágio anterior. 

 

As ações de marketing representam boa parte dos esforços dos gestores e 

empresários de MPE, pois podem representar aumento de clientes e 

consequentemente faturamento. Porém, nem todas as ações de marketing podem 

ser consideradas inovações. As mais comuns são ações publicitárias em redes 

sociais. Para a OCDE (2005, p. 110) “a preparação para as inovações de marketing 

compreende as atividades relacionadas ao desenvolvimento e à implementação de 

novos métodos de marketing não utilizados anteriormente pela empresa” e não 

incluem as ações de marketing sazonais ou que são do cotidiano da empresa, como 

anúncios, patrocínios, promoções já utilizadas no mercado. 

 

Com tantos métodos e possibilidades para inovar, o empresário e gestor precisa 

observar o que deve ser prioridade para sua empresa e no mercado que está 

disputando. Para o SEBRAE (2009), as MPE não precisam se preocupar em ter 

inovações de todo tipo (produto, processo, gestão organizacional e marketing) ao 

mesmo tempo. O conselho é que “o empresário deve dar prioridade ao que for mais 

urgente (por exemplo, melhorar um produto que toda a concorrência já melhorou) ou 

fazer primeiro o que exigir menos tempo ou menor investimento, planejando para um 

segundo momento o que exigir mais tempo ou mais investimento” (SEBRAE, 2009, 

p. 18). 

 

O resultada da questão 22, sobre a afirmação de que a empresa passou a avaliar 

sistematicamente os resultados das iniciativas de inovação após o curso BootCamp 

e demonstrada na tabela 17. 
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Tabela 17 – Avaliação sistemática dos resultados de inovação. 

Nº Questão 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

22 
Avaliamos sistematicamente os 
resultados das iniciativas de 
inovação. 

9% 4% 15% 38% 34% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
Concordaram totalmente com a afirmação 34%. Concordaram parcialmente 38%. 

Não concordaram nem discordaram 15%. Discordaram parcialmente 4% e 

discordaram totalmente 9%. 

 

Apesar do percentual elevado de gestores e empresário que afirmaram que avaliam 

sistematicamente os resultados da inovação (72% concordam parcialmente e 

totalmente), percebe-se que o sistema de avaliação não é formal, apenas baseado 

na observação dos mesmos. 

 

Considerando que as MPE não dispõem de vasto recurso financeiro e humano, e 

que as inovações incrementais são as mais comuns para esse porte de empresa, 

torna-se ainda mais árdua missão de mensurar as inovações realizadas. O manual 

de Oslo (OCDE, 2005) considera difícil mensurar inovação em empresas que 

adotam pequenas mudanças e inovações incrementais. 

 

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 159) a avaliação é um dos elementos 

principais do sucesso em inovação”. Ainda segundo os autores, apesar de não 

serem a solução, sistemas de avaliação facilitam a gestão e desempenham três 

funções: plano, monitoração e o aprendizado.  

 

Para Tidd e Bessant (2015) é preciso avaliar o aprendizado das atividades de 

inovação e verificar os dois potenciais benefícios dessas atividades. “Primeiro, o 

lucro extra, resultante do aumento nas vendas e/ou do aumento de preços para 

novos produtos, e de custos mais baixos e/ou do aumento em vendas com 

processos de produção mais eficientes” e o segundo, o “conhecimento empresarial 

acumulado (aprendizado, ativos intangíveis) que pode ser útil para o 

desenvolvimento de inovações futuras” (Tidd & Bessant, 2015, p. 366 e 367). 
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A tabela 18 apresenta os resultados das questões que tratam sobre o aumento do 

número de clientes, redução de custos com melhorias de processos, aumento de 

faturamento e lucratividade. 

 

Tabela 18 - Síntese das respostas sobre aumento do número de clientes, redução 
de custos com melhorias de processos, aumento de faturamento e lucratividade. 

Nº Questão 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

23 
A empresa aumentou o número 
de clientes. 

2% 3% 16% 35% 44% 

24 
A empresa reduziu custos com 
melhorias nos processos. 

11% 7% 17% 28% 37% 

25 
A empresa aumentou o 
faturamento. 

4% 5% 13% 34% 44% 

26 
A empresa aumentou a 
lucratividade. 

3% 6% 15% 36% 40% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pesquisados, 44% concordam totalmente quando afirmado que a empresa 

aumentou o número de clientes. Já 35% concordam parcialmente, 16% não 

concordaram nem discordaram, 3% discordaram parcialmente e 2% discordaram 

totalmente. 

 

Quando afirmado que a empresa reduziu custos com melhorias nos processos, 37% 

concordam totalmente, 28% concordam parcialmente, 17% não concordaram nem 

discordaram, 7% discordaram parcialmente e 11% discordaram totalmente. 

 

O resultado da questão 25 que afirmava que a empresa aumentou o faturamento foi 

o seguinte: 44% concordaram totalmente, 34% concordaram parcialmente, 13% não 

concordam nem discordam e 4% discordam totalmente. 

 

Na afirmativa de a empresa aumentou a lucratividade, concordaram totalmente 40%. 

Concordaram parcialmente 36%. Não concordam e nem discordam 15%. 

Discordaram parcialmente 6%. Discordaram totalmente 3%. 
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Considerando as respostas dos respondentes que concordaram totalmente e 

parcialmente, as questões 23, 24, 25 e 26 apresentaram média superior a 65% em 

todas, chegando ao máximo de 79% na questão 23. Isso demonstra que os 

pesquisados conseguiram, com inovações, aumentar o número de clientes, reduzir 

custos com processos, aumentar o faturamento e a lucratividade.  

 

O relacionamento com o cliente é fundamental para obter informações sobre as 

necessidades e traçar um plano de ação, no intuito de aumentar o número de 

clientes e consequentemente o faturamento. Para SEBRAE (2009) o empresário 

deve estar atento as necessidades dos clientes e as tendências do mercado para 

manter a empresa competitiva.  

 

A melhoria de processos pode ajudar na conquista de novos clientes, mas deve ser 

considerada como uma vantagem competitividade. Tidd e Bessant (2015, p. 44) 

ressaltam que conforme o conceito de inovação amadurece e as inovações 

incrementais passam a ser significativas na organização, tende-se “a se concentrar 

mais em racionalização, em economias de escala e em processos de inovação para 

reduzir custos e aumentar a produtividade”. Para a OCDE (2005, p.37) “no caso das 

inovações de processo que aumentam a produtividade, a empresa adquire uma 

vantagem de custo sobre seus competidores permitindo uma margem sobre custos 

mais elevado para o preço de mercado prevalecente ou, dependendo da 

elasticidade da demanda, o uso de uma combinação de preço menor e margem 

sobre custos maior em relação a seus competidores, para ganhar fatias de mercado 

e aumentar os lucros”. 

 

Para Davila, Epstein e Shelton (2007) as organizações não conseguem crescer 

somente através de redução dos custos. Segundo os autores, “a inovação é o 

elemento-chave para a concretização do crescimento agressivo das receitas, e 

igualmente para aumentar os percentuais dos lucros” (Davila, Epstein & Shelton, 

2007, p. 26).  

 

Na pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2013, 32,9% das MPE informaram que 

aumentaram seu faturamento em torno de 16% a 30% após a implementação das 
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inovações e 49,9% afirmaram que aumentaram seu lucro de 6% a 30% após as 

inovações. O resultado da pesquisa do SEBRAE apresenta similaridade com o 

resultado deste trabalho (concordam totalmente que aumentaram faturamento 44% 

e 40% aumentaram a lucratividade), apesar das métricas serem diferentes.  

 

Para verificar a eficiência do curso BootCamp em relação as inovações nas MPE, foi 

afirmado na última questão (27) que após o curso BootCamp a empresa realizou 

algum tipo de inovação. A Figura 20 demonstra o resultado. 

 
 

 
Figura 19 – Inovação após o curso BootCamp 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
 
Concordaram totalmente, 46% dos respondentes. Já 39% concordam parcialmente 

com a afirmativa. Não concordam nem discordam 13%, discordam parcialmente 1% 

e discordam totalmente 2%. 

 

O alto percentual dos que concordam totalmente e concordam parcialmente (85%) 

demostram que o curso conseguiu estimular os participantes do BootCamp a inovar 

em suas MPE. Apesar de não conseguir mensurar o grau de impacto e tipos de 
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inovações geradas, pelos resultados das questões anteriores, pode-se afirmar que 

as inovações trouxeram impactos positivos para as empresas. 

 

Por se tratar de organizações diferentes, de vários setores e com capacidade de 

inovação múltiplas, presume-se que cada empresa adaptou o processo de inovação 

a sua realidade. Para Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 37) não existe uma única 

solução e um único programa para todas as empresas, “cada uma precisa decidir o 

nível de inovação que será capaz de sustentar num determinado momento, qual o 

acréscimo de inovação de que virá a necessitar futuramente, e a dinâmica de como 

levá-la do elenco atual de possibilidades até a posição pretendida”. 

 

O terceiro objetivo específico que buscou identificar como as MPE do Noroeste de 

Minas Gerais tem utilizado o conhecimento sobre inovação e processos, adquiridos 

a partir dos cursos e modelos ofertados pelo SEBRAE de Minas Gerais, foi atingido, 

conforme demonstrado nas questões de 13 a 27. Neste bloco de questões foi 

possível observar também a percepção dos pesquisados sobre os resultados 

gerados pelas iniciativas de inovação, contribuindo para responder o objetivo geral.  

 

No capítulo seguinte são apresentadas as considerações finais, as conclusões, as 

limitações da pesquisa e as recomendações para trabalhos futuros. 
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6 Considerações Finais  

 
O presente estudo foi realizado com o objetivo geral de verificar a percepção dos 

empresários e gestores de micro e pequenas empresas, situadas no Noroeste de 

Minas Gerais, quanto aos resultados gerados pelas iniciativas de inovação 

desenvolvidas após a participação no curso BootCamp, realizado pelo SEBRAE MG.  

 
Diante do disso, buscou-se através dos objetivos específicos conhecer o nível de 

conhecimento dos empresários e gestores sobre processos de inovação, identificar 

a percepção dos mesmos sobre o que eles fazem e consideram inovação em seus 

respectivos negócios e verificar como as MPE têm utilizado o conhecimento e os 

resultados obtidos nos processos de inovação, após o curso BootCamp. 

 

Caracterizada como uma pesquisa descritiva, visando observar as características, 

causas e as relações com fatores, sem a interferência do pesquisador, a pesquisa 

foi realizada por meio de um questionário com uma abordagem quantitativa para a 

análise. A coleta de dados foi realizada utilizando-se um questionário com 27 

questões destinado a um universo de 500 pessoas. Desse total, obteve-se retorno 

de 96 empresários e gestores de MPE, representando 19,20% do total possível, 

sendo esgotado todas as possibilidades de coleta de novos respondentes.  

 
 
6.1 Conclusões  

 
Com base nos resultados, conclui-se que tanto os objetivos específicos quanto o 

objetivo geral foram atingidos.  

 

Observou-se que os empresários de gestores de MPE tem percepção positiva sobre 

os resultados de inovações realizadas após receberem conteúdo da metodologia 

BootCamp, ficando evidenciado no bloco de questões, de 13 a 27, que evidenciaram 

as inovações e os resultados, sendo todas as respostas com média acima de 60% 

no somatório dos que concordam parcialmente e concordam totalmente. 

 

Considerando a experiência do pesquisador, com consultor e instrutor do SEBRAE 

MG, apto a aplicar o BootCamp, percebe-se que por se tratar de uma metodologia 
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abrangente, com variação do porte das empresas (MEI, ME e EPP), com diversas 

características de gestores e empresários, desde faixa etária a escolaridade, 

apresenta um bom nível de eficiência e, apoiado pelos resultados da pesquisa, 

possível de ser praticada dentro da organização sem a presença de um consultor.  

 

A diversidade dos participantes pode ser considerada positiva no aspecto de 

feedbacks e contato com os diversos tipos de clientes existentes no mercado. 

Porém, para aumentar a eficiência da solução, o desafio é que o participante passe 

por uma triagem e seja inserido no curso no momento oportuno para o 

aproveitamento total do curso, sendo previamente preparado para o conteúdo. 

Como ponto de observação e melhoria, a criação de módulos de específicos e 

separados de acordo com o seguimento do cliente (comércio, indústria e serviço), 

podem apresentar ganhos no processo de inovação.  

 

A metodologia apresenta evidências sobre a relevância do conteúdo e 

aplicabilidade, tornando-se uma solução estratégia para as micro e pequenas 

empresas que desejam inovar. No cenário atual, de mercado competitivo, torna-se 

imprescindível gerar inovações para a sobrevivência da organização. A nova 

metodologia do SEBRAE MG, mostrou-se ágil e alinhada com as necessidades das 

MPE, uma vez que foi apontado na pesquisa que 85% (somatório dos que 

concordam parcialmente e concordam totalmente) dos empresários e gestores 

conseguiram realizar alguma inovação após o curso e mais 76% perceberam 

aumento na lucratividade. 

 

6.2 Contribuições 

 
Para a academia, o trabalho contribui para a ampliação dos estudos sobre MPE e os 

resultados gerados pela temática inovação na percepção dos empresários e 

gestores, visto que o tema precisa ser melhor compreendido e posteriormente 

disseminado para o fortalecimento e desenvolvimento de economias locais. 

 

Para o autor deste estudo, a pesquisa permitiu, como instrutor e facilitador de cursos 

do SEBRAE MG, compreender o resultado de como metodologias com foco em 

inovação para pequenos negócios contribui para a competividade das empresas, 
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além do aprofundamento do conhecimento sobre inovação. O respaldo cientifico é 

de suma importância para validar os acertos da metodologia e apontar as 

oportunidades de melhorias.  

 

Consideram-se relevantes as contribuições deste estudo para o SEBRAE MG, pois 

permite reflexões importantes sobre novas soluções e a efetividade das mesmas 

para as micro e pequenas empresas, bem como avaliar o resultado no noroeste de 

Minas. 

 

O presente estudo demonstra a importância do Sistema S em geral para o 

desenvolvimento do país, em especial do SEBRAE com instituição referência para 

os micro e pequenos empresários que buscam conhecimento no intuito de 

permanecerem competitivos no mercado. 

 
 
6.3 Limitações e recomendações para trabalhos futuros 

 

A principal limitação deste estudo refere-se ao retorno dos questionários que ficou 

em aproximadamente 20% da população. Por se tratar de universo finito, com 

critérios e restrições, como porte da empresa, região e participantes de metodologia 

específica do SEBRAE MG, chegou-se ao máximo de respondentes dispostos a 

participar da pesquisa, apesar do esforço em comtemplar todo o universo, sendo 

utilizados todos os meios possíveis (e-mail, redes sociais e telefone). 

 

Recomenda-se a aplicação desta pesquisa nas demais regiões do estado de Minas 

Gerias, no intuito de verificar o resultado da solução (BootCamp) em regiões com 

características distintas. A fim de aumentar o estudo de soluções voltadas para 

MPE, recomenda-se também que a pesquisa seja expandida para outras 

metodologias (cursos) que trate de processo de inovação específico para micro e 

pequena empresa. 

 

Devido a relevância das MPE no cenário econômico brasileiro, espera-se que seja 

fomentado novos estudos que abordem o processo de inovação no contexto dos 
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pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias que 

possibilite maior competividade e sustentabilidade das empresas.     
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Este questionário é parte integrante da pesquisa acadêmica para o Mestrado Profissional da
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo cujo tema é “Avaliação do impacto de iniciativas de
Inovação nos resultados das Micro e Pequenas Empresas do Noroeste de Minas Gerais”. O
pesquisador é o mestrando Lucas Jacob Lemos sob orientação do Professor Dr. Frederico
Cesar Mafra Pereira.

O objetivo geral desta pesquisa é identificar a percepção dos empresários e gestores de MPE’s
do noroeste de Minas Gerais em relação aos resultados gerados pelas iniciativas de inovação
sugeridas pelo SEBRAE MG.

Questionário - Mestrado Profissional

Questionário

1. Idade

18 a 24 anos 

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos

55 a 64 anos

Acima de 64 anos

2. Escolaridade

Fundamental

Médio

Superior

Pós-graduação, mestrado ou doutorado

3. Porte da Empresa

MEI – Microempreendedor Individual (Faturamento até R$81.000,00 por ano)

ME – Microempresa (Faturamento acima R$81.000,01 até R$360.000,00 por ano)

EPP – Empresa de Pequeno Porte (Faturamento acima R$360.000,01 até R$4.800.000,00 por ano)

Média e Grande Empresa (Faturamento acima R$4.800.000,00 por ano)

4. Tempo de atividade da Empresa

Menos de 2 anos

De 2 a 5 anos

De 5 a 10 anos

Mais de 10 anos

1



5. Cargo na Empresa

Proprietário / Sócio

Gerente / Gestor

Colaborador

6. Cidade da Empresa (PJ)

Arinos

Biquinhas

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Chapada Gaúcha

Dom Bosco

Formoso

Guarda-Mor

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Grande

Morada Nova de Minas

Natalândia

Paineiras

Paracatu

Pintópolis

Presidente Olegário

Riachinho

Santa Fé de Minas

São Gonçalo do Abaeté

São Romão

Três Marias

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Vazante

Outra (Cidade)

2



Responda de acordo com seus conhecimento (pessoal).

Questionário

7. Na sua opinião, em quais situações a inovação está presente?

Desenvolvimento de novos produtos/serviço

Implementação de nova tecnologia

Definição de novos segmentos/mercados

Desenvolvimento de novos modelos de negócio

Desenvolvimento de novas práticas de gestão

Desenvolvimento de novo método de marketing

8. Quais os níveis de novidade de inovação você conhece?

Incremental

Semiradical

Radical

Nenhum

9. Quais as dimensões da inovação você conhece?

Inovação de produto: introdução de um bem ou serviço que
é novo ou significativamente melhorado no que diz respeito
às suas características ou usos previstos.

Inovação de processos: implantação de um novo ou
significativamente melhorado processo de produção ou
entrega.

Inovação de marketing: Implantação de um novo método
de marketing envolvendo mudanças significativas na
concepção do produto ou de sua embalagem, no
posicionamento, na promoção ou nos preços.

Inovação organizacional: é a implantação de um novo
método organizacional nas práticas de negócios da
empresa, na organização do trabalho ou nas suas relações
externas.

3



Responda de acordo com as aplicações da empresa onde atua (Empresarial).

Questionário

10. Em quais situações a inovação está presente na empresa onde atua?

Desenvolvimento de novos produtos/serviço

Implementação de nova tecnologia

Definição de novos segmentos/mercados

Desenvolvimento de novos modelos de negócio

Desenvolvimento de novas práticas de gestão

Desenvolvimento de novo método de marketing

11. Quais os níveis de novidade de inovação a empresa onde atua conhece?

Incremental

Semiradical

Radical

Nenhum

12. Quais as dimensões da inovação a empresa onde atua conhece?

Inovação de produto: introdução de um bem ou serviço que
é novo ou significativamente melhorado no que diz respeito
às suas características ou usos previstos.

Inovação de processos: implantação de um novo ou
significativamente melhorado processo de produção ou
entrega.

Inovação de marketing: Implantação de um novo método
de marketing envolvendo mudanças significativas na
concepção do produto ou de sua embalagem, no
posicionamento, na promoção ou nos preços.

Inovação organizacional: é a implantação de um novo
método organizacional nas práticas de negócios da
empresa, na organização do trabalho ou nas suas relações
externas.

4



Responda as questões abaixo considerando as iniciativas desenvolvidas na empresa no período
após conhecimento adquirido no Sebrae MG, como o curso Bootcamp Empreendedorismo em
Ação.

Questionário

13. A empresa começou a atuar em novos mercados, novos pontos ou novos canais de vendas.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

14. A empresa realizou lançamento de novos produtos.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

15. A empresa removeu produtos sem sucesso do mercado.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

16. A empresa utilizou dos recursos existentes para geração de novas receitas (vender mais).

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

17. A empresa utilizou dos relacionamentos com parceiros para geração de novas receitas.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18. A empresa identificou novas necessidades dos clientes.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente
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19. A empresa aperfeiçoou os processos.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

20. A empresa adotou novas práticas de gestão.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

21. A empresa realizou ações marketing para melhorar os resultados.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

22. Avaliamos sistematicamente os resultados das iniciativas de inovação.
(Acompanho e mensuro se os objetivos da inovação implementadas deram resultados)

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

23. A empresa aumentou o número de clientes.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

24. A empresa reduziu custos com melhorias nos processos.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

25. A empresa aumentou o faturamento.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente
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26. A empresa aumentou a lucratividade.
* Lucratividade indica qual é o ganho que a organização obtêm numa relação entre o seu lucro líquido
(sobra de dinheiro depois que já pagou todos os gastos) e a receita total (faturamento ou vendas totais)

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

27. Após o curso Bootcamp a empresa realizou algum tipo de inovação.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente
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