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RESUMO 

 

A inovação é um elemento propulsor do desenvolvimento econômico e um importante meio 
para a sobrevivência e competitividade. Não obstante à grande flexibilidade de uso da palavra 
inovação, no ambiente empresarial o termo remete a uma nova ideia ou prática 
organizacional, seja desenvolvida internamente ou adquirida no mercado, de forma que esta 
novidade proporcione algum valor à empresa e/ou seus stakeholders. Devido a sua 
reconhecida relevância no contexto organizacional, a inovação tem sido tema de pesquisas em 
todo o mundo, que a indicam como fenômeno dinâmico e multifacetado, que pode ser 
apresentado em diversas dimensões e influenciado por diversos fatores. A literatura ressalta 
ainda a importância de mensurar esse fenômeno, bem como conhecer e gerenciar os fatores 
que facilitam e dificultam o processo inovativo. Na realidade das Micro e Pequenas Empresas 
(MPE), a inovação tem papel fundamental para competitividade e sobrevivência, mas ainda 
merece investigações que a tratem de maneira particular, uma vez que possui vantagens e 
fragilidades em relação às empresas de maior porte. O objetivo geral do estudo é investigar a 
evolução, dimensões, facilitadores e dificultadores da inovação nas MPE atendidas pelo 
Programa ALI em Picos - PI. Foi realizada uma pesquisa descritiva, utilizando-se de dados 
secundários fornecidos pelo Sebrae e de dados primários coletados por entrevistas junto às 
empresas que participaram do Programa ALI e ao Agente ALI que atuou no programa 
fomentando a inovação nestas empresas. Os resultados evidenciaram que houve significativa 
evolução nos indicadores de inovação das MPE a partir das ações do Programa ALI. Apesar 
disso, encontram-se em estágio de empresas ‘pouco inovadoras ou nada inovadoras’. As 
inovações realizadas são predominantemente incrementais, caracterizadas por pequenas 
melhorias principalmente nas dimensões Oferta e Plataforma. Os principais fatores 
facilitadores da inovação estão relacionados ao Apoio dos gestores e ao Planejamento de 
ações necessárias à implementação das inovações. Entre os dificultadores do processo 
inovativo, destacam-se a Limitação em termos de pessoas, o Receio das consequências da 
inovação e a Resistência à inovação por senso de acomodação.  
 
Palavras-chave: Dimensões da inovação. Facilitadores da inovação. Dificultadores da 
inovação. Mensuração da inovação. Micro e pequena empresa. 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Innovation is a driving element of economic development and an important means for 
survival and competitiveness. Despite the great flexibility of use of the word innovation, 
business environment the term refers to a new idea or organizational practice, either internally 
developed or acquired in the market, so that this news provides some value to the company 
and / or its stakeholders. Because of its recognized importance in the organizational context, 
innovation has been the subject of research in the world, which indicate how dynamic and 
multifaceted phenomenon, which can be presented in various dimensions and influenced by 
several factors. The literature also highlights the importance of measuring this phenomenon, 
as well as meet and manage the factors that facilitate and hinder the innovative process. In 
fact the Micro and Small Enterprises (MSEs), innovation plays a fundamental role for 
competitiveness and survival, but still deserves investigations that deal with particular way, 
since it has advantages and weaknesses in relation to larger companies. The overall objective 
of the study is to investigate the evolution, dimensions, facilitating and hindering innovation 
in MPE served by ALI Program in Picos - PI. A descriptive survey was conducted using 
secondary data provided by Sebrae and primary data collected through interviews with 
companies that participated in the ALI and ALI Agent Program that served in the program 
encouraging innovation in these companies. The results showed that there were significant 
developments in the SME innovation indicators from the actions of the ALI program. 
Nevertheless, there are companies in stage 'innovative little or nothing innovative'. 
Innovations made are predominantly incremental, characterized by small improvements 
especially in size and offer platform. The main factors facilitating innovation are related to the 
support of managers and planning of actions necessary for the implementation of innovations. 
Hindering the innovative process, it highlights the limitation in terms of people, the fear of the 
consequences of innovation and resistance accommodation sense for innovation. 
 
Keywords: innovation dimensions. Facilitators of innovation. Hindering innovation. 
Measurement of innovation. Micro and small business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção se destina a contextualizar o tema inovação, apresentando conceitos e 

características, além de problematizar a mensuração e os fatores que influenciam a inovação 

empresarial. Adicionalmente são apresentados os objetivos, pressupostos e a justificativa da 

pesquisa. 

 

1.1 Problematização 

 

A inovação é um importante meio para que as empresas possam aumentar sua 

competitividade e assim sobreviver em um cenário de mercados mutáveis e cada vez mais 

exigentes (SANTOS, 2011; BICHUETI et al., 2012; LUENGO; OBESO, 2013; MAZOLLA, 

2013). Considerada como elemento propulsor do desenvolvimento econômico 

(SCHUMPETER, 1988), a inovação tem despertado interesse entre acadêmicos e executivos 

de diversos ramos do conhecimento, tornando-se tema de pesquisas e eventos que abordam a 

competitividade sustentável das organizações (CARVALHO, 2009; CARLOMAGNO; 

SCHERER, 2013). 

Como consequência do grande debate existente em torno das atividades inovadoras, 

o termo inovação é abordado por diversos autores, que o utilizam de maneira flexível. Esta 

flexibilidade contribui para dificuldade em definir um conceito universal e com fronteiras 

bem delimitadas para o termo na vasta literatura existente (GARCIA; CALANTONE, 2002; 

CARVALHO, 2009; CHEN; SAWHNEY, 2010).  

Alguns autores (OCDE, 2005; GARCIA; CALANTONE, 2002) relacionam a 

inovação com o desenvolvimento tecnológico, dedicando atenção para as inovações de 

produto e de processo. Uma segunda corrente de pensamento, que vem se consolidando nos 

debates acadêmicos, trata a inovação como fenômeno sistêmico e multifacetado, admitindo a 

existência de inovações não tecnológicas, como inovações de marketing e inovações 

organizacionais (OCDE, 2005; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; CHEN; SAWHNEY, 

2010; PITASSI, 2012). 

Apesar de algumas divergências em torno do conceito e abrangência da inovação, há 

alguns aspectos convergentes entre os estudiosos. O primeiro ponto faz referência à agregação 

de valor que a inovação proporciona para os stakeholders (SCHUMPETER, 1961; 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CARVALHO, 2009; CARLOMAGNO; 
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SCHERER, 2013). O segundo aspecto se relaciona com o fato de a inovação surgir a partir de 

uma nova ideia, e que esta deve ser posta em prática para criar utilidade (CARVALHO, 2009; 

CHEN; SAWHNEY, 2010). O terceiro aspecto convergente é a relação positiva entre o 

impacto da inovação e o seu grau de difusão, ou seja, quanto maior o grau de difusão, mais 

significativo será seu impacto socioeconômico, podendo desencadear o fenômeno de 

destruição criadora, no qual uma inovação substitui práticas e paradigmas anteriores 

(SCHUMPETER, 1988; GARCIA; CALANTONE, 2002; OCDE, 2005; TIGRE, 2006; 

CARVALHO, 2009). 

A inovação é considerada um fenômeno dinâmico e contínuo e, como consequência, 

impõe grande dificuldade aos estudos que pretendem realizar sua análise e mensuração 

(OCDE, 2005; SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). Silveira (2013) reconhece 

essa dificuldade, mas ressalta que o esforço em medir a inovação é tão importante quanto 

inovar, uma vez que sem controle não existe a possibilidade de gerenciamento da inovação. 

Diante deste desafio, vários autores formularam modelos que se propunham a atender esta 

demanda de medir e avaliar a inovação empresarial.  

Após analisar alguns destes modelos (entre eles o modelo schumpeteriano e o 

modelo do Manual de Oslo), Garcia (2008) adotou em sua pesquisa o modelo do radar da 

inovação, por considerá-lo como a mais completa ferramenta de mensuração da inovação. 

Proposto pelos pesquisadores Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), o radar é composto por 12 

dimensões pelas quais uma empresa pode inovar. Bachmann e Destefani (2008) contribuíram 

com o modelo do radar acrescentando uma 13ª dimensão, denominada ambiência inovadora e 

elaboraram um framework (questionário) que permite mensurar o grau de inovação em cada 

uma das 13 dimensões, classificando-as em 1 – Pouco ou nada inovadoras; 3 – Inovadoras 

ocasionais e; 5 – Inovadoras Sistêmicas. 

Esta metodologia de mensuração foi aplicada pelo Programa Agentes Locais de 

inovação (ALI) do Sebrae em Micro e Pequenas Empresas (MPE) na cidade de Picos-PI, 

avaliando o grau de inovação e, a partir dos resultados, incentivando iniciativas que 

promovessem a melhoria dos índices de inovação.  

No processo de implementação de novas ideias e práticas, as empresas sofrem 

influência de diversos fatores, que podem ter origem interna ou externa à organização, e 

atuam como facilitadores ou barreiras à inovação. Se bem gerenciados, estes fatores podem 

proporcionar grandes benefícios empresariais (PAROLIN; VASCONCELLOS; 

BORDIGNON, 2006; SOUSA, 2006; MAZOLLA, 2013; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 
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Neste contexto de implementação de inovações, as empresas de menor porte 

apresentam algumas peculiaridades. Alguns fatores como falta de recursos financeiros, 

deficiência tecnológica e de pessoal são citados como barreiras à inovação mais acentuadas 

nas MPE (BICHUETI et al., 2012; MAZOLLA, 2013; SILVA; DACORSO, 2013). Por outro 

lado, características como estrutura organizacional simplificada, menor burocracia e 

facilidade de comunicação são fatores que atuam como catalisadores do processo inovativo 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; SILVEIRA, 2013).  

Diante do contexto apresentado, problema admitido nesta pesquisa é: Como as MPE 

picoenses inovam? Qual a evolução, dimensões, facilitadores e dificultadores do processo 

inovativo a partir das ações do Programa ALI? 

 

1.2 Pressupostos 

 

a) O grau de inovação das MPE atendidas pelo Programa ALI evoluiu e encontra-se 

no estágio “inovador ocasional”; 

b) As principais inovações das MPE são incrementais e se concentram na dimensão 

oferta; 

c) Divulgação de informações acerca da inovação e reconhecimento do valor da 

inovação são os principais facilitadores do processo inovativo; 

d) Limitação em termos de pessoas e receio das consequências da inovação figuram 

como os principais facilitadores da inovação. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

Investigar a evolução, dimensões, facilitadores e dificultadores da inovação nas MPE 

atendidas pelo Programa ALI em Picos - PI. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Analisar a evolução do grau de inovação das MPE atendidas pelo Programa ALI 

em Picos-PI; 

b) Investigar as dimensões e as características predominantes das inovações 

desenvolvidas pelas MPE atendidas pelo Programa ALI em Picos-PI; 
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c) Identificar os fatores facilitadores para adoção de inovações nas MPE atendidas 

pelo Programa ALI em Picos-PI; 

d) Identificar os fatores dificultadores para a adoção de inovações nas MPE 

atendidas pelo Programa ALI em Picos-PI. 

 

1.4 Justificativa 

 

As micro e pequenas empresas representam grande potencial de geração de empregos 

e promoção do crescimento econômico, através de mecanismos como distribuição de renda, 

desenvolvimento regional equilibrado e redução da concentração econômica (QUANDT, 

2008). Este segmento tem importante papel na economia brasileira, representando 27% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 99% do total de empreendimentos, 51,7% dos 

empregos formais não agrícolas e cerca de 39,8% da massa salarial nestes empreendimentos 

(SEBRAE, 2013a, 2014). 

Apesar de representar parcela significativa na economia nacional, as MPE possuem 

baixos índices de sobrevivência (MAZOLLA, 2013; SEBRAE, 2013b). Uma alternativa 

viável para reduzir a moralidade, alavancar a competitividade e ampliar as possibilidades de 

sucesso pode ser encontrada pela via da inovação (PEREIRA et al., 2009; SANTOS, 2011). 

Não obstante à importância da inovação para a perenidade das MPE, a maioria dos 

estudos sobre inovação está direcionada para grandes empresas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008; MAZOLLA, 2013; SILVA; DACORSO, 2013). A presente pesquisa deverá contribuir 

para o avanço no conhecimento acadêmico acerca da inovação nos micro e pequenos 

empreendimentos. 

Outras contribuições relevantes do estudo estão relacionadas ao recorte feito pela 

pesquisa: inovação das MPE picoenses atendidas pelo Programa ALI. Em relação ao local 

escolhido, verifica-se a cidade de Picos é o maior polo comercial do interior do Piauí e possui 

sua economia sustentada na predominância de micro e pequenas empresas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, c2014; PREFEITURA..., c2014). O 

estado do Piauí possui uma taxa de mortalidade empresarial acima da média nacional 

(SEBRAE, 2013b) e está localizado na região Nordeste, cujo nível de desenvolvimento 

tecnológico é baixo (MACANEIRO; CHEROBIM, 2009). Portanto, conhecer a realidade da 

inovação nas MPE neste cenário poderá contribuir para a redução da mortalidade e melhoria 

da competitividade das empresas nesta região e em outras regiões com características 

similares. 
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Em relação ao Programa ALI, trata-se de uma iniciativa para estimular a inovação 

nas MPE, fruto da parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o 

(CNPq). O objetivo do programa é levar inovação para as MPE, buscando a mudança de 

cultura e o estímulo para os empresários obterem inovação e diferenciação frente à 

concorrência, além de facilitar a aproximação destas empresas com as instituições de Ciência 

e Tecnologia (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011; SANTOS, 2011; SANTOS, 2012).  

A mensuração do grau de inovação permite conhecer o nível de maturidade 

inovadora das empresas estudadas, identificando as dimensões que se destacam positiva e 

negativamente neste cenário empresarial. Estas informações apresentarão os pontos fortes e 

pontos fracos da inovação das MPE, permitindo melhor aproveitamento do potencial da 

inovação (OLIVEIRA et al., 2011; CAVALCANTI et al., 2012; REZENDE; ARAÚJO, 2013; 

OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, são identificadas as principais inovações 

implementadas nas MPE, que podem ser utilizadas como benchmarking por outras empresas. 

Por último, a pesquisa contribui com a identificação dos fatores que atuam como 

facilitadores ou dificultadores da inovação, destacando o nível de influência de cada um deles. 

Além da relevância acadêmica, estes resultados contribuem para a gestão empresarial, uma 

vez que, de posse destas informações, os gestores e empreendedores focados em inovação 

poderão gerenciar o processo inovativo em suas organizações.  

 

1.5 Estrutura Geral 

 

O trabalho está estruturado em cinco seções. Esta primeira, chamada Introdução, 

contextualiza o tema, levantando a problemática, os objetivos e a relevância do estudo. A 

segunda seção  ̶  Referencial teórico  ̶  apresenta a revisão da literatura que sustenta a 

pesquisa. A terceira seção  ̶  Metodologia ̶  trata dos aspectos metodológicos adotados para o 

alcance dos objetivos propostos. A quarta seção  ̶  Análise dos resultados  ̶  apresenta os 

principais achados da pesquisa, bem como os comentários relativos a estes resultados. A 

quinta e última seção – Considerações finais  ̶  fecha o relatório da pesquisa apresentando uma 

síntese dos resultados e sua vinculação aos objetivos do trabalho. Além disso, são 

apresentadas as limitações da pesquisa, bem como sugestões para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos que serão trabalhados e 

analisados durante a realização da pesquisa, que são: a inovação, os fatores que atuam como 

facilitadores ou barreiras à inovação, as peculiaridades da inovação no cenário das micro e 

pequenas empresas e a mensuração da inovação. 

 

2.1 Inovação 

 

A inovação é motor do crescimento e da geração de riqueza. Por esse motivo, tornou-

se palavra de ordem do século XXI e, como elemento indutor para diferenciação competitiva, 

tem sido tema frequente em publicações e eventos que abordam a competitividade sustentável 

das organizações (CARVALHO, 2009; CHEN; SAWHNEY, 2010; CARLOMAGNO; 

SCHERER, 2013). 

A literatura sobre inovação revela que a inovação proporciona diversos ganhos 

significativos para as empresas, seja em termos de eficiência e produtividade (OCDE, 2005; 

SANTOS, 2011; BEZERRA; CARDOSO; BLANDIN, 2011) seja de desempenho econômico 

(OCDE, 2005; CHEN; SAWHNEY, 2010; PESSOA, 2011; BICHUETI et al., 2012; 

MAZOLLA, 2013). Por meio destes benefícios a inovação possibilita maior competitividade 

e possibilidade de sobrevivência às empresas de todos os portes (SCHUMPETER, 1961; 

OCDE, 2005; PESSOA, 2011; SANTOS, 2011; BICHUETI et al., 2012). 

Para a OCDE (2005) as empresas inovam para defender sua atual posição 

competitiva, assim como para buscar novas vantagens em seu mercado. As atividades de 

inovação podem ter o objetivo de implementar novos produtos e processos, novos métodos de 

marketing e/ou novas práticas na organização. Estas mudanças têm como objetivo final a 

melhoria no desempenho da empresa, cujos impactos positivos podem ser verificados com o 

aumento das vendas ou a redução dos custos. Por exemplo: uma inovação de processo ou 

inovação organizacional pode aumentar a produtividade, proporcionando uma vantagem de 

custo para a empresa inovadora. No caso de uma inovação de produto ou uma inovação de 

marketing poderá haver o aumento da demanda na empresa (OCDE, 2005). 

Complementando os aspectos positivos da inovação empresarial, Tigre (2006) 

defende também que as empresas inovadoras tendem a ser mais dinâmicas e rentáveis, pois 

são capazes de criar novos mercados e muitas vezes conseguem usufruir de monopólios por 



21 
 

 
 

meio de patentes e segredo industrial. Portanto, percebe-se que a introdução de inovações no 

âmbito da empresa possibilita uma série de benefícios à organização. 

 

2.1.1 Evolução do conceito de inovação 

 

Apesar da contemporaneidade, a ideia de inovação foi introduzida no debate 

econômico há mais de um século. Em 1911, com a publicação do livro “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico", o economista Joseph Schumpeter defendeu que a inovação é 

responsável por mudanças no ciclo econômico, que sai do seu estado de equilíbrio, gerando 

lucro e sustentabilidade para a empresa inovadora e, consequentemente, proporcionando o 

desenvolvimento na economia. Para o autor, as novas combinações economicamente viáveis 

de fatores existentes, se sobrepõem à velha maneira de fazer as coisas e proporcionam 

aumentos significativos nos lucros empresariais, que são a própria razão de inovar 

(SCHUMPETER, 1988). 

Schumpeter (1988) preconizou que o desenvolvimento econômico é impulsionado 

pela inovação que, através de um processo de difusão, faz com que as novas tecnologias 

substituem as antigas. O autor argumenta que as inovações podem ser incrementais – que 

preenchem continuamente o processo de mudança ̶ ou radicais – que provocam grandes 

alterações na estrutura competitiva vigente por meio de um processo que chamou de 

“destruição criativa”. 

No processo de implementação da inovação Schumpeter (1988) enfatiza a 

importância que tem a figura do inovador, normalmente o empreendedor, cuja função é 

vencer as resistências que se opõem à inovação, incorporando as inovações nas empresas.  

Outra contribuição da obra schumpeteriana é distinção entre inovação e invenção. A 

invenção é apenas a criação de algo novo e, enquanto não estiver no mercado, a invenção é 

economicamente irrelevante. A inovação é quando a novidade passa a ser comercializada e 

gera algum resultado econômico (SCHUMPETER, 1988). Para o autor, inventar é uma tarefa 

totalmente diferente de levar a prática, e estas atividades requerem aptidões completamente 

diferentes, embora que, por coincidência, o empresário possa ser o próprio inventor e vice-

versa. 

Schumpeter (1988) considera que a inovação pode se originar a partir de cinco vias: 

a) introdução de um novo bem, ou de uma nova qualidade em um bem já existente; 

b) introdução de um novo método de produção; 

c) abertura de um novo mercado; 
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d) conquista de uma nova fonte de fornecimento de matérias-primas ou bens 

semimanufaturados; 

e) adoção de uma nova forma de organização. 

O conceito de inovação introduzido por Schumpeter, suas inter-relações econômicas 

com o desenvolvimento e os ciclos econômicos, serve de referência ainda hoje para diversos 

estudiosos sobre o tema (SILVEIRA, 2013). 

Ao longo do século XX a literatura acadêmica sobre inovação não foi muito extensa 

e sua ascensão é um fenômeno relativamente recente (FAGERBERG; VERSPAGEN, 2009). 

Apesar da comum referência à Schumpeter, o grande debate existente atualmente em torno 

das atividades inovadoras faz com que os estudos abordem o termo inovação de maneira 

flexível, cuja característica contribui para dificuldade em definir um conceito universal e com 

fronteiras bem delimitadas na vasta literatura sobre o tema (GARCIA; CALANTONE, 2002; 

CARVALHO, 2009; CHEN; SAWHNEY, 2010). Dentre os estudos desenvolvidos em torno 

deste campo da ciência social, vários pontos de vista foram utilizados para definir o termo 

inovação, que serão apresentados a seguir. 

Garcia e Calantone (2002) se voltam ao estudo da inovação sob o ponto de vista da 

tecnologia, especialmente no desenvolvimento de produtos e conceituam inovação como uma 

tecnologia ou conjunto de tecnologias que oferecem algum benefício à empresa. Para 

Tushman e Nadler (1986) a inovação compreende a criação de qualquer produto, serviço ou 

processo que é novo para uma unidade de negócios. Ressalta-se que o processo a que se 

referem os autores está relacionado principalmente às novas maneiras de melhorar a eficiência 

na fabricação de produtos. 

Com direcionamento similar aos conceitos anteriores, Bezerra, Cardoso e Blandin 

(2011) afirmam que a inovação pode melhorar a produtividade e competitividade, pois 

representa uma ferramenta de renovação dos processos e dos produtos da empresa. Também 

com uma visão centrada na inovação tecnológica, as duas primeiras edições do Manual de 

Oslo consideram que a inovação pode ser apenas de produto ou de processo, e apresentam a 

seguinte definição: 

Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 
implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais 
melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada 
implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada em 
processo de produção (inovação de processo) (OCDE, 2004, p. 130). 

 

Conforme os conceitos apresentados, depreende-se que muitos autores abordam a 

inovação consubstanciada na implementação de produtos e processos. Segundo a OCDE 
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(2005), esta perspectiva se concentra em avanços tecnológicos conduzidos por invenção e por 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e podem ser observadas em muitas pesquisas que 

utilizam como parâmetro para mensurar a inovação o volume de recurso destinado a P&D e o 

número de patentes registradas por uma empresa ou nação.  

No entanto, estes indicadores podem não representar o real desempenho inovador de 

uma unidade em estudo. Apesar de a P&D atuar de forma vital no processo de inovação, 

muitas atividades inovadoras não são baseadas em P&D  ̶  como mudanças nas práticas de 

negócios e atividades de melhoria no posicionamento de mercado da empresa. Quanto às 

patentes, existem muitas inovações que não são patenteadas e há uma grande distância entre 

os valores das patentes  ̶  algumas não possuem valor tecnológico e econômico, enquanto que 

outras podem ter um valor astronômico (OCDE, 2005). 

Com essa visão estreita, a literatura tem dado pouca atenção para inovação não 

proveniente de tecnologia (OCDE, 2005; CHEN; SAWHNEY, 2010). Entretanto, aos poucos 

essa visão vem sendo discutida e reavaliada, possibilitando a inclusão de diversos outros 

instrumentos que podem estabelecer o nível de inovação de uma organização.  

Esta mudança de perspectiva tem sido fortemente influenciada por alguns fatores 

como o aumento da importância do setor de serviços na economia mundial, que fez com que 

os pesquisadores encontrassem dificuldades para entender as inovações em serviços a partir 

das definições de inovações TPP. Além disso, existem mudanças nas práticas de negócios e 

na organização da empresa, que não conseguiam ser definidas pelo conceito apresentado 

(CARVALHO, 2009).  

Pitassi (2012) argumenta que a inovação pode envolver aspectos organizacionais e 

mercadológicos cujos efeitos, em termos de competitividade da firma e de países, podem ser 

até mais expressivos que os puramente tecnológicos. Chen e Sawhney (2010) compartilham 

deste pensamento e argumentam que a inovação não-tecnológica é pelo menos tão importante 

quanto a inovação tecnológica, especialmente em mercados maduros que apresentam maior 

dificuldade para sustentar a diferenciação competitiva a partir da tecnologia. 

Considerando a grande variedade de mudanças que as firmas implementam em busca 

de melhor desempenho e seu sucesso em aprimorar o resultado econômico, a OCDE (2005) 

reconheceu a necessidade de uma estrutura mais abrangente do que a de inovações 

tecnológicas de produto e processo. Assim, adicionou na terceira edição do Manual de Oslo 

(OCDE, 2005) a questão das inovações não-tecnológicas, expandindo o escopo do que é 
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considerada uma inovação e incluindo dois novos tipos: inovação de marketing e inovação 

organizacional.  

A inclusão das inovações organizacionais e de marketing origina uma estrutura mais 

abrangente (Quadro 1), que está apta a apreender as mudanças que afetam o desempenho da 

firma e contribuem para o acúmulo de conhecimento (OCDE, 2005). Nessa perspectiva: 

 
Uma inovação é 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 (OCDE, 2005, p. 46). 

 

Quadro 1 – Tipos de inovação segundo a Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE) 

Tipo de inovação Definição 

Tecnológica 
Inovação de produto 

Envolve mudanças significativas nas potencialidades de 
produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços 
totalmente novos e aperfeiçoamentos importantes para 
produtos existentes.  

Inovação de processo 
Representa mudanças significativas nos métodos de 
produção e de distribuição. 

Não tecnológica 

Inovação organizacional 

Refere-se à implementação de novos métodos 
organizacionais, tais como mudanças em práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas 
relações externas da empresa.  

Inovação de marketing 

Envolve a implementação de novos métodos de 
marketing, incluindo mudanças no design do produto e 
na embalagem, na promoção do produto e sua colocação, 
e em métodos de estabelecimento de preços de bens e de 
serviços. 

 

Fonte: Adaptado de OCDE (2005). 
 

A partir da evolução do debate acadêmico sobre o que é inovação e qual a sua 

abrangência, este conceito apresentado pela OCDE (2005) comporta adequadamente as várias 

manifestações da inovação e tem sido amplamente adotado pela literatura sobre o tema.  

A visão mais ampla de inovação, que ultrapassa o limiar da inovação tecnológica, 

ganhou maior visibilidade no meio acadêmico nos tempos recentes. Os estudiosos, 

entendendo as limitações da visão estreita, passaram a reconhecer a inovação como a adoção e 

a implicação de qualquer nova ideia em relação à organização (CHEN; SAWHNEY, 2010).  

Esta perspectiva de inovação como sinônimo de uma nova ideia implementada em 

benefício da firma já era defendida por Van de Ven (1986) ao definir a inovação como o 

desenvolvimento e implementação de novas ideias por pessoas que ao longo do tempo se 

envolvem em transações com outros dentro de uma ordem institucional. Até mesmo 
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Schumpeter (1988) já admitia que a inovação poderia ser considerada a partir de uma nova 

forma de organização em um setor. 

Mais recentemente, Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) afirmam que inovação 

empresarial pode ser entendida como a criação de um novo valor substancial para os clientes e 

para a empresa, alterando de forma criativa a maneira de fazer negócios. Chen e Sawhney 

(2010) legitimam este ponto de vista, argumentando que esta definição é consistente com a 

visão original de Schumpeter (1988) ao afirmar que novas combinações de fatores podem se 

tornar economicamente viáveis em relação aos padrões anteriores, culminando em maior 

lucratividade empresarial.  

Nesta perspectiva, e com o intuito de facilitar a compreensão do que parece (ou é) 

complexo, Pessoa (2011, p. 47) afirma que inovar é “fazer diferente, para fazer melhor”. Em 

uma empresa, o “fazer diferente” pode significar o lançamento de novos produtos, mudanças 

em processos produtivos; utilização de novos canais de comercialização; novas formas de 

relacionamento com clientes e fornecedores; aperfeiçoamentos no desenho de produtos; 

utilização de embalagens diferentes etc. Por sua vez, a expressão “para fazer melhor” tem a 

ver com eficiência, com impactos nos resultados empresariais. Por exemplo: diminuir o tempo 

de fabricação; aumentar a produtividade por empregado ou por unidade de capital investido; 

reduzir o tempo de entrega de produtos e serviços; reduzir custos unitários; reduzir o consumo 

de energia etc. (PESSOA, 2011).  

Sob este novo prisma, a inovação tem sua abrangência ampliada e pode ser 

caracterizada como multifacetada, ou seja, é resultado de esforços coletivos e contínuos de 

todas as áreas da empresa, não ficando restrita ao departamento de P&D e aos aspectos 

relacionados à tecnologia. A visão holística da inovação permite às empresas aproveitarem 

oportunidades de inovação e reduzirem a vulnerabilidade frente à concorrência com 

perspectivas mais amplas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; CHEN; SAWHNEY, 2010; 

DEMONEL; MARX, 2015). 

Embora existam diferentes pontos de vista e perspectivas de inovação, há na 

literatura alguns elementos de convergência entre os autores. O primeiro aspecto se refere ao 

fato de uma inovação surgir a partir de uma nova ideia. O segundo é que esta ideia deve ser 

apresentada ao mercado para criar utilidade. O terceiro é que esta utilidade cria valor para os 

stakeholders. E a quarto aspecto consensual da inovação é quanto à importância da sua 

difusão para geração de resultados econômicos (SCHUMPETER, 1961; SCHUMPETER, 
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1988; GARCIA; CALANTONE, 2002; OCDE, 2005; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 

2006; CARVALHO, 2009; CHEN; SAWHNEY, 2010; CARLOMAGNO; SCHERER, 2013). 

Desenvolver uma nova ideia e colocá-la em prática é essência da inovação. Portanto, 

uma nova ideia só pode ser considerada inovação a partir do momento que é adotada e 

proporciona algum tipo de valor para os envolvidos (SCHUMPETER, 1988; CARVALHO, 

2009; CHEN; SAWHNEY, 2010).  

Este ponto de vista é amparado por Carlomagno e Scherer (2013, p. 10) quando 

afirmam que “inovação é a transformação de novas ideias em resultados”. Os autores 

ressaltam ainda que não se deve confundir a inovação com simples melhoria do existente ou 

com criatividade ou com apenas um produto novo. “Inovação não é algo simplesmente novo. 

É algo novo que traz resultados para a empresa” (CARLOMAGNO; SCHERER, 2013, p. 9).  

Apenas em ambiente de laboratório, uma invenção continua a ser uma invenção e 

não proporciona nenhuma contribuição direta. Mas quando vai além dos limites do 

laboratório, passa a ser produzida e agrega valor econômico à empresa, pode ser considerada 

uma inovação. Assim, uma inovação difere de uma invenção na medida em que proporciona 

valor econômico e é difundida para outras partes além dos descobridores (GARCIA; 

CALANTONE, 2002). Nesta mesma direção, Carvalho (2009) afirma que a inovação é uma 

invenção que venceu os vários riscos associados, tanto tecnológicos como de negócio, e 

chegou ao mercado, gerando valor para os stakeholders. 

A introdução de inovações somente terá relevância econômica para a sociedade se 

for levada à prática e só fará sentido para a empresa que a pratica se vier acompanhada de 

resultados positivos. Nesse contexto, merece destaque a figura do inovador, indivíduo que 

introduz essas inovações, inserindo-as no sistema produtivo (SCHUMPETER, 1961; 

SCHUMPETER, 1988; CARLOMAGNO; SCHERER, 2013). 

Carvalho (2009) argumenta que a inovação é um processo que se inicia pela 

percepção de um novo mercado e/ou oportunidades de novos serviços para uma invenção de 

base tecnológica que conduz ao desenvolvimento, produção e marketing, em busca do sucesso 

comercial da inovação. Consequentemente, o processo de transformação de uma invenção em 

inovação está intimamente relacionado ao seu grau de difusão.  

A difusão é a replicação de uma nova ideia ou uma invenção em outros contextos, 

como novos mercados ou novas aplicabilidades. Nesse processo de difusão, a invenção sofre 

melhorias contínuas e atualizações, dinamizando o processo de inovação (GARCIA; 

CALANTONE, 2002).  
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Para a OCDE (2005) a difusão é o meio pelo qual as inovações se disseminam, 

através de canais de mercado ou não, a partir da primeira introdução para diferentes 

consumidores, países, regiões, setores, mercados e empresas. 

A relação direta entre o impacto causado pela inovação e o seu grau de difusão é 

outro ponto de convergência na literatura. Tigre (2006, p. 71) ratifica que “uma inovação só 

produz impactos econômicos abrangentes quando se difunde amplamente entre empresas, 

setores e regiões, desencadeando novos empreendimentos e criando novos mercados”. Neste 

sentido, Carvalho (2009) argumenta que, dependendo de quão revolucionária é a inovação e 

de seu grau de difusão, o impacto socioeconômico pode ser de tal forma significativo, 

resultando no que Schumpeter (1988) denominou destruição criadora. 

Sem difusão não há nenhuma possibilidade de uma inovação alcançar impacto 

econômico. Este é o ponto de vista da OCDE (2005), que acrescenta ao debate a questão do 

grau de novidade da inovação, caracterizado por três níveis. Assim a inovação pode ser nova 

para o mundo, nova para o mercado e nova para a empresa. 

Os conceitos de nova para o mercado e nova para o mundo dizem respeito ao fato de 

determinada inovação ter sido ou não implementada por outras empresas, ou de a empresa ter 

sido a primeira no mercado ou na indústria ou no mundo a implementar tal inovação. As 

empresas pioneiras na implementação de inovações podem ser consideradas condutoras do 

processo de inovação. Muitas ideias novas e conhecimentos originam-se dessas empresas, 

mas o impacto econômico das inovações vai depender da adoção das inovações por outras 

empresas, ou seja, do grau de difusão que alcançou estas ideias (OCDE, 2005). 

Nessa discussão sobre o grau de novidade o Manual de Oslo considera que a 

mudança não deve necessariamente ser para o mercado ou para o mundo. O requisito mínimo 

para ser considerada inovação é que esta mudança seja no âmbito da empresa, ou seja, nova 

para a firma. Assim, mesmo que um método de produção, processamento e marketing ou um 

método organizacional já tenha sido implementado por outras empresas, mas se ele for novo 

para a empresa, então é considerado como uma inovação para essa empresa. Vale destacar 

que esse conceito abrange também o caso de produtos e processos significativamente 

melhorados (OCDE, 2005). 

Há duas razões principais para o uso do termo nova para a firma como requisito 

mínimo de uma inovação. Primeiro, a adoção de inovações é importante para o sistema de 

inovação em seu conjunto, pois envolve um fluxo de conhecimentos por parte das firmas que 
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adotam a inovação, gerando aprendizado que pode levar a desenvolvimento de futuras 

inovações. Segundo, é que o principal impacto da inovação na atividade econômica provém 

da difusão de inovações iniciais por outras empresas, que se beneficiam destas para 

melhorarem seu patamar competitivo no mercado (OCDE, 2005). Assim, uma empresa com 

baixo nível de desenvolvimento pode ser altamente inovadora se utilizando do processo de 

difusão, ou seja, através da aquisição de novidades oferecida por outras empresas ou 

instituições no mercado.  

Ao destacar a importância da inovação para as empresas, para a economia e para a 

sociedade, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) chama atenção para a necessidade realização de 

pesquisas empíricas que possam fornecer subsídios para melhorar o entendimento sobre o 

fenômeno da inovação em suas diversas faces e contextos. No entanto, reconhece que, pela 

sua natureza dinâmica e contínua, a inovação é difícil de ser mensurada em comparação com 

outros fenômenos estáticos, particularmente em empresas cujas atividades de inovação se 

caracterizam por mudanças pequenas e incrementais. Neste sentido, há um grande esforço 

acadêmico para identificar quais variáveis seriam adequadas para a análise e mensuração da 

inovação. 

 

2.2 Dimensões para mensuração da inovação 

 

Medir a inovação é tão importante quanto inovar, uma vez que sem controle não 

existe gestão da inovação (SILVEIRA, 2013). No entanto, há grande dificuldade de 

estabelecer um instrumento de mensuração para o processo de inovação que contemple todas 

as possibilidades de inovar (CAVALCANTI FILHO; OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2012). 

Inspirado nas vias de inovação de Schumpeter (1988) o Manual de Oslo classifica 

inovação em quatro tipos: inovação de produto, processo, de marketing e organizacional. Esta 

tipologia é bastante adotada por estudos realizados em todo o mundo. 

Garcia (2008) garimpou e estudou diversos modelos existentes (entre eles o modelo 

schumpeteriano, o modelo Manual de Oslo e modelo do radar da inovação) e considerou o 

radar da inovação, proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) como a mais completa 

ferramenta de avaliação, composta de 12 dimensões da inovação empresarial.  

Os autores Bachmann e Destefani (2008) também realizaram estudos acerca da 

metodologia proposta no radar e a consideraram como uma ferramenta apropriada para 

mensuração e gestão da inovação, inclusive em empresas de pequeno porte. 
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O radar da inovação foi desenvolvido pelos professores do Centro de Pesquisas em 

Tecnologia e Inovação da Kellogg School of Management nos Estados Unidos, e se propõe a 

guiar as ações de inovação nas empresas e evitar que oportunidades de negócios sejam 

desperdiçadas (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006). 

O radar é fruto de uma pesquisa em profundidade que durou cerca de três anos junto 

a um grupo de empresas líderes, como a Motorola, Chamberlain Grupo ADT, Sony, Microsoft 

e ConocoPhilips. A ferramenta toma por base as discussões com os gestores sobre os 

principais esforços de inovação nessas empresas, além de abrangente levantamento da 

literatura acadêmica sobre o tema (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006). 

Os autores afirmam que tradicionalmente as estratégias de inovação na maioria das 

empresas são o resultado da inércia simples ("isto é o que sempre inovou em") ou convenção 

do setor ("isto é como todo mundo inova"). Mas quando uma empresa identifica e persegue 

dimensões de inovação negligenciadas, ela pode mudar a base da competição e deixar outras 

empresas em clara desvantagem, pois cada dimensão requer um conjunto diferente de 

recursos que não podem ser desenvolvidas ou adquiridas rapidamente. Portanto, o radar 

inovação pode guiar o caminho das empresas para gerir os sistemas de negócios cada vez 

mais complexos através dos quais eles agregam valor, permitindo a inovação além de 

produtos e tecnologias. O quadro pode tornar-se uma ferramenta importante para executivos, 

empresários e capitalistas de risco - quem busca crescimento através da inovação. 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006).  

Ao questionarem quantas dimensões de inovação existem e quais as relações entre 

elas, os autores chegaram ao total de 12 dimensões, sendo quatro principais (âncoras) e oito 

secundárias (nós - associadas às principais). As quatro dimensões âncoras são: ofertas [o quê], 

processos [como], clientes [quem] e presença [onde]. As oito dimensões nós são: plataforma, 

soluções, experiência do cliente, captura de valor, organização, cadeia de suprimentos, rede e 

marca (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; KUMMER, 2009).  

Na figura 1, tem-se o radar da inovação evidenciando as 12 dimensões propostas por 

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006). 
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Gráfico 1  ̶  O radar da inovação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006, p. 4). 

 

Ofertas (o que) é a primeira dimensão âncora e agrega as dimensões secundárias 

Plataforma e Soluções. Ofertas, na visão de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) são os 

produtos e serviços disponibilizados pela empresa. Portanto, qualquer novo produto ou 

serviço criado e/ou oferecido pela empresa que seja valorizado pelos clientes pode ser 

caracterizado como uma inovação na empresa. Os autores citam como uma inovação na 

dimensão Oferta o Crest SpinBrush da Procter & Gamble. Introduzido em 2001, o produto 

tornou-se best-seller de escova de dentes elétrica do mundo até 2002. Um projeto simples e 

do uso de pilhas AA descartáveis traduzidos em facilidade de uso, portabilidade e 

acessibilidade. Bachmann e Destefani (2008) destacam que uma empresa inovadora tem como 

característica relacionada à dimensão Oferta a coragem para correr riscos no lançamento de 

novos produtos (que eventualmente podem não ter boa aceitação no mercado). Outro 

indicador, é que parte relevante da sua receita é associada ao lançamento de novos 

produtos/serviços.  

A dimensão Plataforma é um conjunto de componentes comuns, métodos de 

montagem ou tecnologias que servem como blocos de construção para um portfólio de 

produtos ou serviços. Inovações ao longo desta dimensão são frequentemente negligenciadas, 

apesar de seu poder de criação de valor poder ser considerável. (SAWHNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 2010). O entendimento é de que a habilidade em usar 
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uma mesma plataforma possibilita a oferta de maior número de produtos (de forma mais ágil e 

a menores custos), e reflete em uma maior capacidade inovadora (BACHMANN; 

DESTEFANI, 2008). O exemplo mais didático deste conceito é dado pela indústria 

automobilística, que já incorporou a prática de oferecer uma família de veículos usando as 

mesmas plataformas, principalmente o chassi e a linha de montagem (SEBRAE, 2012). 

A dimensão Soluções é uma combinação integrada personalizada de produtos, 

serviços e informações que resolve um problema do cliente. Solução inovadora cria valor para 

os clientes através da amplitude da variedade e da profundidade da integração dos diferentes 

elementos (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 2010). Um 

exemplo de inovação nesta dimensão é o uso de uma máquina de refrigerantes na sala de 

espera de uma clínica, que facilita a permanência do cliente e, ao mesmo tempo, pode 

representar uma receita adicional para o negócio (SEBRAE, 2012). 

A dimensão Clientes (quem) é a segunda âncora do radar da inovação, que agrega 

duas outras: Experiência de Clientes e Captura de Valor. Clientes são os indivíduos ou 

organizações que utilizam ou consomem as ofertas da empresa para satisfazer determinadas 

necessidades. Para inovar ao longo desta dimensão, a empresa pode descobrir novos 

segmentos de clientes ou descobrir necessidades não satisfeitas (SAWHNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 2010). Os métodos de inovação centrados no cliente 

divergem das abordagens tradicionais, caracterizadas pela busca da inovação por meio de 

avanços tecnológicos ou da otimização dos processos comerciais. Inovar nesta dimensão 

significa, por exemplo, encontrar um novo nicho de mercado para determinado produto 

(BACHMANN; DESTEFANI, 2008). 

A dimensão Experiência do Cliente considera a percepção do cliente (tudo o que 

vê, ouve, sente) e suas experiências de interação com uma empresa em todos os momentos. 

Para inovar nesta dimensão, a empresa precisa repensar a interface entre a organização e seus 

clientes (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 2010). Também 

chamada de Relacionamento, esta dimensão pode ser caracterizada por ações que visam 

fornecer experiências positivas aos clientes, como oferecer uma planilha eletrônica que ajude 

o cliente a selecionar o produto mais adequado; uma sala de espera com design mais 

elaborado ou um catálogo com recursos visuais diferenciados ou com amostras (SEBRAE, 

2012; BACHMANN; DESTEFANI, 2008).  

Captura de Valor refere-se aos mecanismos que uma empresa usa para captar valor 

criado nas suas operações. Para inovar nesta dimensão, a empresa pode descobrir fontes de 
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receita inexploradas, desenvolver sistemas de preços inovadores e de outra forma ampliar sua 

capacidade de capturar o valor das interações com clientes e parceiros (SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 2010). Bachmann e Destefani (2008) 

argumentam que este fenômeno pode também ser chamado de Agregação de valor, que deve 

ser alcançada a partir da análise da cadeia de valor para explorar receitas potenciais. Os 

autores citam dois exemplos que representam a inovação nesta dimensão. Um deles é a venda 

de informações do banco de dados de clientes para outras empresas. O outro caso é o de uma 

companhia aérea que, percebendo o potencial de mercado que seus clientes representam, 

passou a vender espaço publicitário nas toalhas de proteção de cabeça usadas nos assentos das 

aeronaves. Assim, o que era um custo, se tornou mais uma fonte de receitas. 

A terceira âncora é a dimensão Processos (como), que tem como nós as dimensões 

Organização e Cadeia de Suprimentos. Processos são os arranjos de atividades empresariais 

para realização das operações internas. Para inovar nesta dimensão, uma empresa pode 

redesenhar seus processos para maior eficiência, maior qualidade ou tempo de ciclo mais 

rápido. Um exemplo disso ocorre com empresas de serviços de tecnologia da Índia criaram 

valor e aperfeiçoaram o modelo de entrega de processos de negócios como um serviço 

terceirizado de um local remoto. Isso foi possível a partir da criação de protocolos bem 

definidos, permitindo que equipes multifuncionais em vários países possam realizar o trabalho 

com fácil coordenação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 

2010). Todo trabalho importante realizado nas empresas são fruto de algum processo. Não 

existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo empresarial e, 

da mesma forma, não faz sentido existir um processo empresarial que não ofereça um produto 

ou um serviço. Processos são um conjunto de atividades realizadas numa sequência lógica, 

utilizando-se dos recursos da organização, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço 

que tem valor para um grupo específico (GONÇALVES, 2000).  

A dimensão Organização está relacionada à maneira pela qual uma empresa está 

estruturada, quais suas parcerias e quais os papéis e responsabilidades dos funcionários. 

Inovação organizacional muitas vezes envolve repensar o âmbito das atividades da empresa, 

bem como a redefinição dos papéis, responsabilidades e incentivos de diferentes unidades de 

negócios e indivíduos (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 

2010). São exemplos de inovação organizacional: alterações no organograma; reorganização 

para ganhar agilidade ou qualidade; reorganização para dar tratamento diferenciado a 

segmentos de clientes (BACHMANN; DESTEFANI, 2008). 
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A dimensão Cadeia de Suprimentos é a sequência de atividades e agentes que move 

bens, serviços e informações da origem para à entrega. Abrange, portanto, os aspectos 

logísticos do negócio, como transporte, estocagem e entrega. Para inovar nesta dimensão, uma 

empresa pode agilizar o fluxo de informações através da cadeia de abastecimento, mudar sua 

estrutura ou melhorar a colaboração de seus participantes. A espanhola Zara é um exemplo de 

empresa que inovou na cadeia de fornecimento permitindo rapidez e flexibilidade. Ao 

contrário dos seus concorrentes, não terceiriza totalmente a produção. Mantendo a metade da 

fabricação em casa, consegue localizar suas instalações fabris mais próximas dos mercados e 

reduz os prazos de entrega. Além disso, adotou o uso de pequenos lotes que, apesar de ter 

alguma perda em escala, gera valor no lançamento de novos projetos quase semanalmente 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; BACHMANN; DESTEFANI, 2008; CHEN, 

SAWHNEY, 2010). 

A quarta e última âncora é a dimensão Presença (onde), que agrega as dimensões 

Rede e Marca. Pontos de presença são os canais de distribuição que a empresa utiliza para 

levar ofertas ao mercado e os lugares onde suas ofertas podem ser compradas ou utilizadas 

pelos clientes. Inovação nesta dimensão envolve a criação de novos pontos de presença ou 

usar os já existentes de forma criativa (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, 

SAWHNEY, 2010). É também chamada de Praça pelos autores Bachmann e Destefani 

(2008), que citam como exemplo de inovação nesta dimensão a iniciativa do McDonalds de 

criar quiosques para venda de sorvetes. Trata-se de um modelo de menor custo que a loja 

convencional e que permitiu ampliar o acesso aos clientes. 

A dimensão Rede é o elo que liga a empresa, seus produtos e serviços aos clientes. 

Esta relação muitas vezes pode se tornar uma grande estratégia em busca de vantagem 

competitiva pela empresa (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN, SAWHNEY, 

2010). Trata-se, essencialmente, dos recursos usados para a comunicação ágil e eficaz entre a 

empresa e seus clientes. A inovação nessa dimensão consiste em realizar melhorias na rede 

capazes de ampliar o valor das ofertas da empresa e, frequentemente, de trazer benefícios 

logísticos. Um exemplo é a coleta de pedidos, em um restaurante, usando computadores 

portáteis (handhelds), ganhando agilidade, redução nos erros devido à comunicação e maior 

controle pelo registro automático de cada refeição vendida (SEBRAE, 2012). 

Marca é a última dimensão do radar da inovação e se refere a símbolos, palavras ou 

marcas pelas quais uma empresa transmite sua imagem ou promessa aos clientes. Para inovar 

nesta dimensão, a empresa utiliza ou estende a sua marca de forma criativa. O easyGroup tem 
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sido um líder a este respeito. Com sede em Londres, a empresa possui o “fácil” da marca 

como sinônimo de bom valor e simplicidade. Licenciou esta promessa para mais de uma 

dezena de indústrias através de várias ofertas, como a easyJet, Easycar, easyInternetcafé, 

EasyMoney, easyCinema, easyHotel e easyWatch (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 

2006; CHEN, SAWHNEY, 2010). 

Fundamentado nas 12 dimensões apresentadas, o radar da inovação tem se mostrado 

útil na orientação de práticas organizacionais e pesquisas acadêmicas sobre inovação em todo 

o mundo. 

Bachmann e Destefani (2008) também consideraram o radar da inovação como uma 

metodologia apropriada não somente em empresas de grande porte, de onde surgiu a pesquisa, 

mas também aplicável no contexto das MPE. Porém, apoiados em literatura sobre fatores de 

sucesso que contribuem para formar um ambiente favorável à inovação, os autores sugerem 

uma 13ª dimensão, denominada Ambiência Inovadora, abordando o ambiente interno da 

organização, originalmente ignorada pelo radar.  

Com base nas 13 dimensões e inspirados em diversos modelos usados para medir o 

grau de maturidade de processos, Bachmann e Destefani (2008) desenvolveram um 

framework (questionário) de mensuração do grau da inovação das empresas, no qual são 

apresentados itens relacionados a cada uma das dimensões. Para cada item da ferramenta deve 

ser atribuído um valor (1, 3 ou 5) em uma escala que classifica as empresas em ‘Pouco ou 

nada inovadoras’, ‘Inovadoras ocasionais’ e ‘Inovadoras sistêmicas’. 

O questionário (ANEXO) será utilizado nesta pesquisa para medir a evolução do 

grau de inovação das MPE picoenses que participaram do programa ALI, conforme 

procedimentos apresentados na seção que trata dos aspectos metodológicos do trabalho. 

Mensurar o grau de inovação permitirá conhecer as dimensões e características 

predominantes da inovação nas MPE, além de identificar os pontos de reduzido grau de 

inovação. Para alguns autores (OLIVEIRA et al., 2011; CAVALCANTI et al., 2012; 

REZENDE; ARAÚJO, 2013; OLIVEIRA et al., 2014), o baixo desempenho inovador, da 

empresa ou de alguma dimensão em particular, geralmente representa um potencial a ser 

explorado e essa informação pode se tornar valiosa para projetos de inovação nos 

empreendimentos estudados. 

Além disso, a evolução do grau de inovação obtido pelas empresas poderá evidenciar 

a maturidade inovadora, representada pela internalização das novas ideias e práticas e pela 

capacidade de permanecer inovando após o término do Programa ALI.  
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Pela natureza complexa e dinâmica da inovação, o processo inovativo nas empresas 

sofre influências de diversos fatores que podem agir como facilitadores ou como 

dificultadores, como apresentados na próxima subseção. 

 

2.3 Fatores facilitadores e dificultadores da inovação 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) defendem a inovação como processo multifacetado, 

que envolve vários fatores como aprendizagem organizacional, fatores individuais, 

tecnológicos e culturais, bem como possibilidades de incerteza e de mudanças ao longo de sua 

implementação. Os resultados do processo de inovação, sejam positivos ou negativos, geram 

aprendizados aos indivíduos e às organizações, permitindo o conhecimento e gerenciamento 

dos fatores envolvidos nesse processo. A tarefa de gerenciar a inovação relaciona-se com o 

estabelecimento de rotinas organizacionais e com a investigação de fatores do ambiente que 

afetam o êxito do processo de inovação. 

O conhecimento e a manipulação dos fatores  ̶ sejam eles facilitadores ou 

dificultadores  ̶ do processo inovativo permitem aumentar as chances de sucesso na 

implementação de inovações organizacionais. Mazolla (2013) preconiza que a eficácia no 

processo de inovação é uma questão de gestão, e que esta deve ser realizada de maneira 

sistêmica, contemplando todos os departamentos da empresa.  

Os fatores relacionados à inovação não devem ser vistos como elementos estáticos. 

Portanto, os facilitadores e as barreiras do processo inovativo possuem natureza dinâmica, o 

que dificulta a mensuração e a compreensão de seus impactos de forma precisa. Fatores 

facilitadores podem catalisar a implementação de novas ideias e práticas, enquanto fatores 

dificultadores podem deter a inovação completamente, atrasá-la ou elevar seus custos 

(SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Mazolla (2013) afirma que a inovação não é realizada aleatoriamente e, por tratar-se 

de um processo de alta complexidade, risco e incerteza, faz-se necessário o emprego de 

procedimentos e metodologias adequados e um sistema eficiente para produzir os resultados 

objetivados pela empresa.  

A gestão da inovação é um fenômeno complexo que resulta da inter-relação de 
diversos fatores incertos, pouco previsíveis e, por vezes, caóticos. Uma das maneiras 
de se compreender fenômenos deste tipo é reduzi-los ou simplifica-los em modelos 
mentais e, a partir daí, irmos com o tempo adicionando ingredientes (fatores) de modo 
a aumentar nossa compreensão sobre o objeto estudado (MAZOLLA, 2013, p. 21). 
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Neste sentido, vários autores (ALENCAR, 1995; BRUNO-FARIA; ALENCAR, 

1996; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006; SOUSA, 2006; RASERA; 

CHEROBIM, 2012; PETTER; ANDRADE JÚNIOR, 2011; DOROW et al., 2013; 

MAZOLLA, 2013; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013; GOMES; LAPOLLI, 2014) discutem 

fatores que influenciam a inovação, seja no ambiente externo ou interno à organização, 

ressaltando a importância de estudá-los e gerenciá-los para melhor desempenho inovativo. 

Os fatores externos, que podem atuar tanto como facilitadores quanto como barreiras 

à inovação são: mercado e concorrentes; sistema político, normas governamentais; tecnologia; 

relações com fornecedores; redes interorganizacionais, valores culturais, entre outros 

(ALENCAR, 1995; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013).  

Apesar da influência externa na inovação organizacional, a maioria dos estudos se 

volta para os fatores internos à organização, visto que são estes os que podem ser gerenciados 

e estão ao alcance dos empreendedores e colaboradores.  

Na perspectiva interna, Alencar (1995) defende que o clima favorável à criatividade, 

aliado à prática intencional da resolução criativa de problemas facilita a mudança e a 

introdução bem-sucedida da inovação no contexto organizacional. Para a autora, há dois 

aspectos a serem considerados: as características da organização (capacidades 

organizacionais) e os comportamentos e atitudes dos indivíduos (capacidades individuais). 

Estes fatores agem como via de mão dupla, influenciando e sendo influenciados na geração de 

inovações.  

As capacidades organizacionais e individuais que atuam como incentivadores da 

inovação são: autonomia para os colaboradores; sistema de premiação por desempenho; 

encorajamento à experimentação e ao risco; apoio à criatividade e produção de ideias; apoio 

da direção; tolerância ao fracasso; liberdade para os subordinados expressarem suas opiniões; 

liberdade para exercício de atividades paralelas à organização; estrutura organizacional 

flexível, com ênfase na confiança e cooperação; aceitação das diferenças e interesse pela 

diversidade entre os membros; presença de líderes criativos e; motivação e envolvimento 

pessoal (ALENCAR, 1995, 1998). 

Nesse contexto, Alencar (1995) enumera também alguns fatores que inibem as ideias 

inovadoras e podem influenciar negativamente o processo de implementação de inovações 

organizacionais. São eles: hábito; intolerância à ambiguidade; baixa tolerância à mudança; 

dogmatismo; medo do desconhecido; baixa propensão a correr riscos; falta de motivação, 

entusiasmo e autoconfiança dos participantes. 
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Após construírem um modelo de avaliação de Barreiras e Facilitadores à Inovação 

(BFI), os autores Parolin, Vasconcellos e Bordignon (2006) o aplicaram em uma grande 

empresa, considerada para os padrões nacionais, moderna e inovadora. O modelo é 

estruturado em três variáveis de análise, quais sejam:  

a) definição de estratégia;  

b) recursos humanos e comportamento e;  

c) gestão tecnológica. 

Os resultados da pesquisa apresentaram fatores em cada uma das três variáveis, que 

atuam como estimulantes ou inibidores da inovação, conforme descrição a seguir. 

Na variável definição de estratégia, os principais elementos apresentados como 

benéficos à inovação foram: importância da existência e do conhecimento da estratégia 

organizacional; importância da comunicação entre gestores e equipes para eliminação de 

ruídos e aumento dos acertos; importância da autonomia dada aos colaboradores para 

experimentar coisas novas; dificuldade que os gestores tem de promover a cooperação entre 

as áreas no processo de inovação; limites na quantidade de normas e procedimentos para não 

bloquear a criatividade para inovação; controle por meio de metas e resultados, em detrimento 

a normas; importância de ter mais recursos disponíveis para as atividades de inovação; 

importância do estímulo à criatividade dos colaboradores para a consecução da estratégia 

organizacional (mudança do paradigma taylorista-fordista); importância do layout para 

facilitar a visualização, comunicação e trânsito na empresa; estrutura organizacional 

adequada, híbrida e flexível para atuar nos projetos de inovação (PAROLIN; 

VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006). 

Na variável definição de recursos humanos e comportamento, os principais achados 

da pesquisa foram: importância do clima de tolerância a erros proveniente das iniciativas; 

importância da motivação dos colaboradores por meio de políticas de remuneração, carreira e 

de recompensas; hábitos, tradição, inveja, ciúmes, disputa pelo poder e autoritarismo são 

barreiras à criatividade para a inovação; o autoritarismo é um estilo de gestão que dificulta a 

criatividade e a inovação; posicionamento dos colaboradores como elementos centrais da 

inovação; liberdade, autonomia, aceitação das diferenças e apoio das chefias e dos colegas são 

elementos positivos para inovação (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006). 

Na variável definição da gestão tecnológica os principais resultados foram: 

necessidade de adoção de novas estratégias de negócios, em joint ventures e Alianças, como 

fontes de inovação; necessidade de captação de fontes externas de tecnologia; predomínio de 
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inovações incrementais e ausência de incentivos para inovações radicais; necessidade de 

monitoramento de tecnologias estratégicas para a empresa; a Tecnologia da Informação (TI) 

deve ser usada como instrumento estratégico de identificação de recursos tecnológicos e como 

reservatório de conhecimentos (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006). 

Ao estudarem os fatores que impedem o processo de geração de ideias e de inovação 

nas empresas, Dorow et al. (2013) revelaram que os principais fatores que atuam como 

barreiras e facilitadores à inovação estão relacionados à cultura organizacional e à liderança. 

Entre os facilitadores estão compartilhamento do conhecimento; boa comunicação e 

interação entre os atores; disponibilização de tempo específico para geração de ideias; 

valorização das pessoas como elemento central da inovação; incentivo financeiro; liderança; 

clima organizacional favorável; autonomia; treinamentos; formação de grupos e; desafios e 

competições internas (DOROW et al., 2013). 

As barreiras para geração de ideias evidenciadas por Dorow et al. (2013) foram 

relutância em compartilhar conhecimento; resistência à mudança; individualismo; medo de 

errar; falta de tempo para interação e troca de ideias. Os autores ressaltam que estas barreiras 

podem estar ligadas à cultura da empresa, mas também à cultura das pessoas envolvidas no 

processo de inovação. 

No estudo dos fatores determinantes na adoção de inovações por de micro e 

pequenas empresas, Petter e Andrade Júnior (2011) encontraram diversos fatores restritivos, 

capazes de dificultarem a adoção e/ou operacionalização das inovações. Os principais são: 

falta de mão-de-obra especializada; falta ou dificuldade de acesso à tecnologia; falta de 

conhecimentos gerenciais e; dificuldades financeiras das empresas. 

Rasera e Cherobim (2012) realizaram estudo multicaso sobre indicadores de 

inovação em empresas de TI. Os resultados da pesquisa apresentaram que a presença de 

inovação aberta e de profissionais com mestrado e doutorado contribuem para melhor índice 

de conclusão de projetos inovadores.  

A criatividade (uma característica do indivíduo) é considerada fator fundamental 

para a inovação (uma característica organizacional), já que age como componente ideacional 

para concretização e a aplicação de novas ideias (ALENCAR, 1995; BRUNO-FARIA; 

ALENCAR, 1996; GOMES; LAPOLLI, 2014). Interessados pelo assunto, Bruno-Faria e 

Alencar (1996) realizaram estudo para identificar os fatores estimulantes e inibidores da 

criatividade no ambiente de trabalho das organizações. A investigação resultou na construção 

de doze categorias relativas a estímulos à criatividade de treze obstáculos. 
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Os estímulos ou facilitadores à criatividade são: ambiente físico adequado; 

comunicação eficiente; tarefas e missões desafiadoras; estrutura organizacional enxuta, 

flexível e desburocratizada; liberdade e autonomia; participação dos colaboradores; 

disponibilidade de recursos financeiros, materiais e tecnológicos; salários e benefícios 

adequados; suporte da chefia; suporte do grupo de trabalho; treinamento e; suporte 

organizacional (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996). 

Os obstáculos ou dificultadores apresentados pelos autores são: precariedade do 

ambiente físico; chefes rígidos e fechados a novas ideias; tarefas repetitivas e não 

desafiadoras; dificuldade na comunicação; cultura de não aceitação de novas ideias e 

tolerância ao risco; estrutura organizacional rígida e burocratizada; falta de liberdade de 

autonomia; falta de recursos tecnológicos e materiais; falta de treinamento; influências 

político-administrativas; fragilidades nas relações interpessoais; sistema de remuneração 

desestimulantes e; pressão do tempo por excesso de atividades (BRUNO-FARIA; 

ALENCAR, 1996). 

Gomes e Lapolli (2014) também preconizam que a inovação é proveniente de um 

ambiente organizacional que privilegia a criatividade e o aproveitamento de ideias. Assim, 

estudaram os estímulos e barreiras à criatividade organizacional e concluíram que os fatores 

que mais estimulam a criatividade e inovação são: aceitação das diferenças; tolerância ao 

risco; premiação da inovação; fomento à liberdade para criação e; autonomia dos 

funcionários. 

Por outro lado, apontam como barreiras à inovação os seguintes fatores: intolerância 

ao erro; hábito; formalismo e apego a tradições e; rigidez no tratamento interpessoal. A 

pesquisa destaca que boa parte das empresas ainda tem dificuldades em superar essas 

barreiras, que se configuram como um enorme desafio empresarial (GOMES; LAPOLLI, 

2014). 

Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria (2013) realizaram pesquisas sobre o tema e 

enumeraram diversos fatores que atuam como estimulantes ou como barreiras internas à 

inovação. Os fatores que atuam como facilitadores estão relacionados à motivação; liderança; 

tolerância ao risco; planejamento e coordenação das atividades de muitos atores; abordagem 

sistêmica da inovação; identificação de melhores práticas. 
 

Já os fatores que dificultam a inovação, podem ser: falta de motivação; déficit de 

competências; falta de comprometimento da alta administração; falta de tolerância a falhas; 

falta de treinamento; fluxo de comunicação inadequado; falta de integração interfuncional; 
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falta de tempo; crenças e valores que não apoiam novas ideias; falta de recursos financeiros; 

falta de recursos tecnológicos; aversão exacerbada ao risco; priorização de ações de curto 

prazo; inércia institucional; desconfiança em relação à inovação e; temor do desconhecido 

(SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 
 

Como pôde ser verificado na discussão teórica, vários autores discutem os 

facilitadores e dificultadores da inovação, sendo alguns fatores coincidentes, outros 

complementares e outros similares, mas com terminologias diferenciadas. Este trabalho 

adotará como referência principal os fatores descritos por Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria 

(2013), que, a partir de ampla literatura estudada, categorizaram os aspectos organizacionais 

quem podem interferir no processo de inovação. A categorização é composta por 10 fatores 

facilitadores e 12 fatores dificultadores (barreiras) à inovação, como apresentados a seguir.  

 

2.3.1 Fatores facilitadores da inovação  

 

Os primeiros facilitadores apresentados por Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria 

(2013) são: Apoio da alta administração - compreendido por ações e estratégias desenvolvidas 

pelos dirigentes da alta administração em apoio à implementação de novas ideias e práticas, e 

Apoio da gerência de nível médio – relacionado à atuação de gerentes de nível médio como 

fomentadores da inovação. Admitindo que as micro e pequenas empresas possuem poucos 

níveis hierárquicos, optou-se nesta pesquisa pela unificação destes dois facilitadores, 

denominando-se Apoio da gestão. Esta primeira categoria envolve questões como 

estabelecimento da inovação como meta organizacional; valorização da iniciativa dos 

colaboradores; demonstração explícita de confiança e disposição para inovar e; ações que 

reforcem o valor da inovação em toda a empresa (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 

2013). 

O segundo facilitador é Apoio de grupos de trabalho e colaboradores, 

representado pela receptividade, motivação, cooperação e envolvimento de grupos de trabalho 

e de colaboradores em relação ao processo de inovação, expressando-se por meio de: 

aceitação das novas ideias e práticas implementadas; adoção de novas formas de execução de 

tarefas; interesse, dedicação e esforço dos colaboradores envolvidos; incentivo às novas 

ideias; realização de críticas construtivas no processo de inovação (SOUSA, 2006; SOUZA; 

BRUNO-FARIA, 2013). 
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O terceiro facilitador trata da Diversidade de competências do grupo responsável 

pela implementação, caracterizado por distintas formações, experiências e habilidades 

requeridas pela inovação. Para Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria (2013), essa diversidade 

proporciona uma série de benefícios para a organização, como sinergia; abordagem da 

inovação sob múltiplas perspectivas; atuação empreendedora; flexibilidade para realização de 

ajustes e resolução criativa de problemas ao longo do processo, entre outros. 

O quarto facilitador é Divulgação de informações acerca da inovação, relacionado 

ao desenvolvimento e utilização de canais de comunicação efetivos para divulgação de 

informações referentes à implementação das novas ideias e práticas no contexto 

organizacional. A boa comunicação é capaz de: fornecer aos colaboradores informações 

claras e atualizadas a respeito da inovação; conferir transparência e visibilidade ao processo 

de implementação; possibilitar antecipação de etapas previstas, além de estimular 

receptividade e participação dos envolvidos (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 

2013). 

O quinto facilitador é Estratégias para incorporação da inovação às rotinas 

organizacionais, que diz respeito ao desenvolvimento de ações, estratégias e mecanismos que 

fomentem a incorporação de inovações. Para Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria (2013) esse 

fator envolve estimulo a conexões entre as estruturas organizacionais novas e as anteriores; 

solução de adaptação à inovação; fornecimento de orientações e treinamentos e; promoção de 

aprendizagem de novas práticas. 

O sexto elemento facilitador é a Participação de colaboradores provenientes do 

meio externo, e refere-se à participação de profissionais externos à organização no processo 

de implementação, de modo a suprir necessidades de competências humanas e de recursos 

que não podiam ser atendidas internamente. Os profissionais externos podem chegar à 

empresa por meio de recrutamento de novos profissionais, contratação de consultorias 

externas ou estabelecimento de parcerias com pessoas e organizações diversas. Para Sousa 

(2006), Souza e Bruno-Faria (2013), essa medida beneficia a empresa com maior neutralidade 

à tomada de decisões e à avaliação de tarefas referentes à inovação. 

O sétimo fator estimulante à inovação é o Planejamento de ações necessárias à 

implementação, que se refere ao detalhado planejamento de ações a serem desenvolvidas, 

bem como os testes e ajustes necessários à implementação da inovação. Nessa categoria, são 

incluídos: levantamento de informações; diagnóstico organizacional; identificação de 
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melhores práticas; alocação de recursos necessários; elaboração de pilotos e; experimentos 

para testar novas ideias e práticas (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013).  

O oitavo facilitador é o Reconhecimento do valor e da necessidade da inovação, 

que envolve a importância dada por dirigentes e colaboradores à implementação de novas 

ideias e práticas. Nesse sentido, os atores envolvidos angariam apoio e superam resistências, 

tendo em vista que a inovação pode produzir ganhos fundamentais aos objetivos da 

organização, maximizando o aproveitamento de oportunidades e minimizando ou até mesmo 

evitando o impacto de ameaças do ambiente externo (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-

FARIA, 2013). 

O nono e último facilitador se refere à Perspectiva sistêmica da inovação e de 

interações entre unidades organizacionais. Para Sousa (2006), Souza e Bruno-Fara (2013), 

a visão sistêmica favorece o desenvolvimento de uma concepção global de interações entre 

unidades organizacionais. A implementação de inovações sob essa perspectiva permite: 

desenvolvimento de estratégias coesas; otimização de recursos; padronização de 

procedimentos que evitam duplicação de esforços e; atuação conjunta de unidades 

organizacionais em prol da inovação. 

O quadro 2 apresenta os fatores facilitadores da inovação defendidos por Sousa 

(2006), Souza e Bruno-Faria (2013), bem como a literatura de suporte a esses fatores. 

 

Quadro 2 – Fatores facilitadores da inovação 

Facilitador Referências ao fator 

1. Apoio da gestão 
(Unificação de dois 
facilitadores: 1. Apoio 
da alta administração; 
2. Apoio da gerência 
de nível médio) 

� Liberdade e autonomia para os colaboradores (ALENCAR, 1995; BRUNO-
FARIA; ALENCAR, 1996; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 
2006; DOROW et al., 2013; GOMES; LAPOLLI, 2014); 

� Estímulo à criatividade e produção de ideias (ALENCAR, 1995; PAROLIN; 
VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006; GOMES; LAPOLLI, 2014); 

� Apoio da direção/Suporte das chefias (ALENCAR, 1995; BRUNO-FARIA; 
ALENCAR, 1996; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

� Tolerância ao risco e a erros (ALENCAR, 1995; PAROLIN; 
VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006; GOMES; LAPOLLI, 2014); 

� Incentivos financeiros adequados: salários e benefícios (BRUNO-FARIA; 
ALENCAR, 1996; DOROW et al., 2013); 

� Liberdade de opinião (ALENCAR, 1995); 
� Presença de líderes criativos (ALENCAR, 1995); 
� Controle por meio de metas e resultados em detrimento a normas (PAROLIN; 

VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 
� Posicionamento dos colaboradores como elementos centrais da inovação 

(PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 
� Monitoramento de tecnologias estratégicas (PAROLIN; VASCONCELLOS; 

BORDIGNON, 2006); 
� Valorização das pessoas como elemento central da inovação (DOROW et al., 

2013); 
� Liderança (DOROW et al., 2013). 
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Facilitador Referências ao fator 

2. Apoio de grupos de 
trabalho e 
colaboradores 

� Suporte do grupo de trabalho e apoio dos colegas (BRUNO-FARIA; 
ALENCAR, 1996; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

� Formação de grupos (DOROW et al., 2013); 
� Motivação e envolvimento pessoal (ALENCAR, 1995); 
� Cooperação (ALENCAR, 1995); 
� Participação dos colaboradores (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Interação entre atores (DOROW et al., 2013); 
� Compartilhamento do conhecimento (DOROW et al., 2013). 

3. Diversidade de 
competências do grupo 
responsável pela 
inovação 

� Aceitação das diferenças e interesse pela diversidade entre os membros 
(ALENCAR, 1995; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006; 
GOMES; LAPOLLI, 2014); 

� Clima organizacional favorável (DOROW et al., 2013); 
� Aproveitamento de ideias (GOMES; LAPOLLI, 2014). 

4. Divulgação de 
informações acerca da 
inovação 

� Comunicação eficiente entre gestores e equipe (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 
1996; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006; DOROW et al., 
2013); 

� Conhecimento da estratégia organizacional (PAROLIN; VASCONCELLOS; 
BORDIGNON, 2006). 

5. Estratégias para 
incorporação da 
inovação às rotinas 
organizacionais 

� Estrutura organizacional enxuta, flexível e desburocratizada (ALENCAR, 
1995; BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996; PAROLIN; VASCONCELLOS; 
BORDIGNON, 2006); 

� Ambiente físico/layout adequado (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996; 
PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

6. Participação de 
colaboradores 
provenientes do meio 
externo 

�  Captação de fontes externas de tecnologia (PAROLIN; VASCONCELLOS; 
BORDIGNON, 2006); 

� Valorização da inovação aberta (CHESBROUGH, 2003; RASERA; 
CHEROBIM, 2012; SILVA; DACORSO, 2013); 

� Presença de profissionais com mestrado e doutorado nos projetos inovadores 
(RASERA; CHEROBIM, 2012). 

7. Planejamento de 
ações necessárias à 
implementação 

� Disponibilidade de recursos financeiros, materiais e tecnológicos para 
atividades de inovação (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996; PAROLIN; 
VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

� Disponibilização de tempo específico para geração de ideias (DOROW et al., 
2013). 

8. Reconhecimento do 
valor e da necessidade 
da inovação 

� Estrutura de confiança e cooperação (ALENCAR, 1995); 
� Tarefas e missões desafiadoras (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Aprendizado gerado para indivíduos e organização (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008). 
9. Perspectiva 
sistêmica da inovação 
e das interações entre 
unidades 
organizacionais 

� Estratégia organizacional (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 
2006); 

� Abordagem sistêmica da inovação (HADJIMANOLIS, 2003 apud SOUSA, 
2006; MAZOLLA, 2013); 

� Contemplação de todos os departamentos da empresa (MAZOLLA, 2013). 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria (2013). 

 

Uma vez relacionados os fatores facilitadores, são apresentados na próxima subseção 

os 12 fatores que podem dificultar, ou seja, que atuam como barreiras ao processo de 

inovação. 
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2.3.2 Fatores dificultadores da inovação  
 

O primeiro fator dificultador é a Descrença em relação à inovação, que está 

associada à sensação desconfiança e descrédito em relação à inovação por parte de gestores, 

colaboradores e parceiros. Dúvidas quanto ao êxito da inovação e contradições entre a 

organização formal e as práticas de gestão exercidas no processo de inovação são aspectos 

que provocam a descrença, e podem ser materializadas em forma de: falta de envolvimento; 

desinteresse em relação às novas ideias e práticas implementadas; percepção da inovação 

permeada por suspeitas e; ceticismo em relação à inovação (SOUSA, 2006; SOUZA; 

BRUNO-FARIA, 2013). 

A segunda barreira é a Dificuldades de integração interorganizacional, que 

compreendem os obstáculos para atuação conjunta de unidades organizacionais que operam 

de forma não integrada. Essa dificuldade provoca a existência de motivações e objetivos 

distintos na organização, prejudicando: a cooperação entre departamentos; o processo de 

comunicação entre colaboradores e grupos; a adoção de novos procedimentos padronizados e; 

a efetividade organizacional (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

O terceiro dificultador é o Excesso de atividades e escassez de tempo, que se refere 

ao tempo exíguo para realização do volume de tarefas necessárias à ou decorrentes da 

implementação de novas ideias e práticas no contexto organizacional. O estabelecimento de 

prazos inadequados podem culminar em: dificuldades de cumprimento de cronograma; 

atrasos na implementação; prejuízo para qualidade de trabalhos; falhas no planejamento do 

processo; falta de tempo para treinamentos e para experimentação das novas ideias e práticas 

e; colaboradores pressionados pelo tempo (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

O quarto dificultador à inovação é a Falta de apoio da administração, representada 

por ações, atitudes e comportamentos dos dirigentes denotando discordância, desaprovação ou 

omissão no tocante à implementação de inovações no contexto organizacional. Estas atitudes 

podem ser expressas por meio de: falta de envolvimento e comprometimento com a inovação; 

indisposição para dirimir conflitos decorrentes da inovação; relutância em investir e alocar 

recursos necessários à implementação (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

A quinta barreira à inovação são as Limitações em termos de pessoas, que 

corresponde à carência de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos à inovação por 

parte de colaboradores e parceiros. Esse tipo de restrição prejudica a implementação de 

inovações pelas seguintes situações: quantidade insuficiente de colaboradores; pequena 

diversidade de formação e capacitação; dificuldades para atuar em equipes; nível de 
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experiência individual e grupal inadequado; falta de qualificação de gestores em práticas 

gerenciais e; falta de envolvimento e qualificação de terceirizados (SOUSA, 2006; SOUZA; 

BRUNO-FARIA, 2013). 

O sexto dificultador trata das Limitações em termos de recursos financeiros, 

materializada pelas dificuldades de acesso, obtenção e efetiva utilização de recursos 

financeiros reconhecidos como necessários à inovação organizacional. O aporte insuficiente 

de investimentos requeridos para a consecução de etapas para implementação de inovações 

envolve carência ou ausência de: fundos financeiros internos; investimentos; capacidade de 

captação de crédito; capital de giro e; integralização de capital (SOUSA, 2006; SOUZA; 

BRUNO-FARIA, 2013). 

O sétimo dificultador são as Limitações em termos de recursos tecnológicos, 

compreendidas pela dificuldade de acesso, obtenção e efetiva utilização de recursos 

tecnológicos necessários à inovação. Esta barreira ocorre quando há aporte insuficiente de 

estruturas e instrumentos técnicos requeridos para a consecução das etapas do processo de 

inovação, o que envolve carência ou ausência de: ferramentas de tecnologia da informação; 

equipamentos técnicos; plataformas de processamento e armazenamento de dados e; sistemas 

informatizados (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

O oitavo dificultador são os Obstáculos provenientes do meio externo, que se 

refere às barreiras decorrentes de aspectos externos à organização, exógenos e não 

controláveis por seus dirigentes e colaboradores. Seus efeitos e consequências acarretam 

interferências desfavoráveis à consecução da implementação de novas ideias e práticas, 

configurando-se sob a forma de: mobilizações sindicais; restrições regulatórias e tributárias; 

conjuntura econômica adversa; concorrência predatória e; convulsões sociais (SOUSA, 2006; 

SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

A nona barreira à inovação é a Priorização de atividades fim e/ou de curto prazo, 

na qual as atividades fim mais relacionadas ao negócio da organização e/ou de curto prazo são 

priorizadas em oposição a inovações relacionadas a atividades meio, ou que usualmente 

levam de médio a longo prazo para produzir resultados almejados pela organização. A ênfase 

em tarefas cotidianas e que apresentam retornos mais imediatos pode dificultar: realização de 

investimentos; alocação de recursos necessários e; envolvimento com a implementação de 

inovações (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

O décimo dificultador é o Receio das consequências da inovação, representado 

pelo temor desencadeado pelas incertezas do processo de inovação sentido por colaboradores 
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e/ou parceiros. É possível que a implementação de inovações desperte: sensação de 

insegurança; medo de alterações nas rotinas organizacionais; possibilidade de cortes e 

demissões; possibilidade de insucesso das novas ideias e práticas; receio de responsabilização 

por eventuais falhas e; receio de que os investimentos requeridos pela inovação fragilizem as 

finanças da organização (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

A décima primeira barreira se refere à Resistência à inovação por perda de poder, 

compreendida por ações e comportamentos de colaboradores ou grupos que se sentem 

ameaçados em relação a mudanças nas estruturas de poder. As motivações para tais atitudes 

podem ser: alterações nas relações de poder formal e informalmente constituídas entre os 

atores organizacionais; mudanças nas estruturas hierárquicas; redução de prestígio e poder 

político e; perda de poder de decisão (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

O último dos limitadores da inovação é a Resistência à inovação por senso de 

acomodação, representada pelas ações, atitudes e comportamentos que se opõem à inovação, 

por parte de colaboradores, de parceiros e do público envolvido com sua introdução, 

denotando dificuldades de aceitação de novas ideias e práticas, em decorrência de: crenças e 

valores que não apoiam novas ideias; contexto cultural relutante em adotar novas ideias; 

estruturas organizacionais rígidas; relutância em abandonar certo presente tido como 

adequado; clara aversão ao risco e; opção pela manutenção do status quo (SOUSA, 2006; 

SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013).  

O quadro 3 apresenta os dificultadores da inovação preconizados por Sousa (2006), 

Souza e Bruno-Faria (2013), bem como a literatura que suportou a categorização dos autores. 

 

Quadro 3 – Fatores dificultadores da inovação 

Dificultador Suporte Teórico 

1. Descrença em 
relação à inovação 

� Necessidade de envolvimento dos colaboradores para alcance da estratégia 
organizacional (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

� Falta de motivação, entusiasmo e autoconfiança (ALENCAR, 1995); 
� Ausência de incentivos para inovações radicais (PAROLIN; VASCONCELLOS; 

BORDIGNON, 2006). 

2. Dificuldades de 
integração 
interorganizacional 

� Ambiente físico inadequado (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996; PAROLIN; 
VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

� Dificuldade na comunicação (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996; PAROLIN; 
VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 

� Estrutura organizacional rígida e burocratizada (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 
1996); 

� Dificuldade de cooperação entre as áreas (PAROLIN; VASCONCELLOS; 
BORDIGNON, 2006); 

� Grande quantidade de normas e procedimentos (PAROLIN; VASCONCELLOS; 
BORDIGNON, 2006); 

� Rigidez no tratamento interpessoal (GOMES; LAPOLLI, 2014). 
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Dificultador Suporte Teórico 
3. Excesso de 
atividades e escassez 
de tempo 

� Pressão do tempo por excesso de atividades (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 
1996); 

� Falta de tempo para interação e troca de ideias (DOROW et al., 2013); 

4. Falta de apoio da 
alta administração 

� Chefes rígidos e fechados a novas ideias (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Falta de liberdade e autonomia (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Influência político-administrativa (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Sistema de remuneração desestimulante (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Intolerância ao erro (GOMES; LAPOLLI, 2014). 

5. Limitações em 
termos de pessoas 

� Falta de treinamento (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Fragilidade nas relações interpessoais (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Relutância em compartilhar conhecimento (DOROW et al., 2013); 
� Individualismo (DOROW et al., 2013); 
� Falta de mão-de-obra especializada (PETTER; ANDRADE JÚNIOR, 2011); 
� Falta de conhecimentos gerenciais (PETTER; ANDRADE JÚNIOR, 2011). 

6. Limitações em 
termos de recursos 
financeiros 

� Falta de recursos materiais (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Ausência de recursos específicos para atividades de inovação (PAROLIN; 

VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 
� Dificuldades financeiras das empresas (PETTER; ANDRADE JÚNIOR, 2011); 
� Baixa disponibilidade de recursos (BICHUETI et al., 2012). 

7. Limitações em 
termos de recursos 
tecnológicos 

� Falta de recursos tecnológicos (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Falta ou dificuldade de acesso à tecnologia (PETTER; ANDRADE JÚNIOR, 

2011); 

8. Obstáculos 
provenientes do meio 
externo 

� Competição com outras empresas (ALENCAR, 1995); 
� Sistema político (ALENCAR, 1995); 
� Normas governamentais (ALENCAR, 1995); 
� Valores culturais (ALENCAR, 1995); 
� Relações com fornecedores (SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013); 
� Avanço tecnológico (SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

9. Priorização de 
atividades fim e/ou 
de curto prazo 

� Precariedade do ambiente físico (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Tarefas repetitivas e não desafiadoras (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Paradigma Taylorista-Fordista (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 

2006). 

10. Receio das 
consequências da 
inovação 

� Alta complexidade, risco e incerteza (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 
MAZOLLA, 2013); 

� Medo do desconhecido (ALENCAR, 1995); 
� Baixa propensão a correr riscos (ALENCAR, 1995; BRUNO-FARIA; 

ALENCAR, 1996); 
� Não aceitação de novas ideias (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1996); 
� Medo de errar (DOROW et al., 2013). 

11. Resistência à 
inovação por perda 
de poder 

� Intolerância à ambiguidade (ALENCAR, 1995); 
� Inveja e ciúmes (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006); 
� Disputa pelo poder e autoritarismo (PAROLIN; VASCONCELLOS; 

BORDIGNON, 2006). 

12. Resistência à 
inovação por senso 
de acomodação 

� Hábito, formalismo e apego à tradição (ALENCAR, 1995; PAROLIN; 
VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006; GOMES; LAPOLLI, 2014); 

� Baixa tolerância à mudança (ALENCAR, 1995); 
� Dogmatismo (ALENCAR, 1995); 
� Resistência à mudança (DOROW et al., 2013). 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Sousa (2006), Souza e Bruno-Faria (2013). 
 

Vale ressaltar que a pesquisa bibliográfica realizada por Sousa (2006), Souza e Bruno-

Faria (2013) foi abrangente e buscou identificar fatores facilitadores e fatores dificultadores 

do processo de inovação, sem especificar as empresas por ramo de atividade, natureza, porte, 

estrutura ou finalidade. A pesquisa empírica dos autores investigou três organizações 
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brasileiras de diferentes tamanhos e que operam em distintos segmentos: uma instituição 

financeira de grande porte; uma entidade de representação de empresas inseridas num dado 

setor produtivo; e uma pequena empresa com atuação no ramo de alimentação. 

Não obstante à realidade pesquisada, Souza e Bruno-Faria (2013) sugerem que 

investigações futuras busquem respostas considerando os cenários específicos e as 

peculiaridades de cada contexto organizacional. Neste sentido, esta pesquisa adotará o modelo 

apresentado pelos autores e investigará os fatores facilitadores e barreiras à inovação sob a 

perspectiva das micro e pequenas empresas. A próxima subseção abordará a inovação nesta 

realidade empresarial, enfatizando suas peculiaridades e desafios. 

 

2.4 A inovação na micro e pequena empresa 

 

A literatura até então abordada neste estudo trata da inovação empresarial de forma 

genérica, ou seja, apresenta conceitos e abordagens válidos para organizações de todos os 

portes. Mazolla (2013) argumenta que a inovação é um tema bastante estudado, porém, a 

quase totalidade das pesquisas está direcionada para grandes empresas.  

Nas empresas de menor porte há alguns aspectos no processo de inovação que as 

diferenciam das grandes empresas. Esta seção se destina a apresentar estas particularidades 

inerentes à inovação em micro e pequenos empreendimentos. 

Para Silveira (2013), no ambiente competitivo atual, inovar não é uma questão de 

opção, mas uma necessidade e um desafio para as organizações. No entanto, algumas 

empresas de menor porte ainda não enxergam a inovação como um fator preponderante para 

sobrevivência e desenvolvimento do negócio. O autor ressalta que há uma discrepância no 

gerenciamento da inovação entre organizações de menor e maior porte. 
 

Enquanto grandes empresas investem em pesquisa e desenvolvimento, muitas micro 
e pequenas empresas - MPE se mantêm em uma perigosa zona de conforto. 
Resignadas com lucros pífios, estas últimas veem as ondas dos bons negócios 
passarem, pois não percebem que o motor que dá o impulso a estas ondas de 
desenvolvimento chama-se inovação (SILVEIRA, 2013, p. 9). 

 
Ao compararem as empresas de pequeno porte com empresas maiores, Tidd, Bessant 

e Pavitt (2008) consideraram que ambas possuem objetivos comuns com a inovação, quais 

sejam diferenciação da concorrência e fornecimento de produtos e serviços que satisfação o 

cliente. Entretanto, há distinções marcantes entre estas empresas, algumas como fraquezas, 

outras como forças dos micro e pequenos empreendimentos. 
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Em relação às fraquezas, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que as MPE 

possuem deficiências em termos de tecnologia, com baixa especialização em competência 

tecnológica, inabilidade de desenvolver sistemas complexos e dificuldade de desenvolvimento 

de projetos de risco em longo prazo.  

Esta fraqueza tecnológica se reflete na baixa frequência de inovações radicais. 

Segundo Dacorso e Yu (2000) o tipo mais comum de inovação nas micro e pequenas 

empresas é a inovação incremental, que se desenvolve através da resolução de problemas do 

dia a dia. Neste tipo de inovação não se percebe uma clara intenção de inovar, mas a nítida 

intenção de resolver um problema (DACORSO; YU, 2000; SILVEIRA, 2013). 

Esta questão é relatada também por Costa e Olave (2014) ao afirmarem que o 

processo de inovação em muitos pequenos empreendimentos é feito de forma pontual, 

ocasional e reativa. Os autores citam como exemplo muitas empresas em que a inovação se 

resume ao uso de novas máquinas, ou seja, inovação extramuros, na qual a empresas busca 

aquisição de soluções no mercado. 

Ao estudarem influência do porte no comportamento inovador da empresa, Gomes e 

Kruglianskas (2009) revelaram que as empresas de maior porte apresentam desempenho 

inovador superior, em virtude de vantagens em termos de estrutura de gestão e de mercado 

para o desenvolvimento de atividades de inovação. Outro achado da pesquisa demonstra a 

baixa participação das MPE na quantidade de patentes depositas no Brasil e no exterior, 

mesmo nos casos em que há o aumento no número de produtos novos oferecidos pela 

empresa. Os autores atribuem o baixo investimento em registro de patentes a fatores culturais 

e de legislação, que atuam como empecilhos ao processo de pedido e reconhecimento das 

patentes. 

A pesquisa de Kühl e Cunha (2013) demonstrou que as pequenas empresas atribuem 

importâncias superiores aos obstáculos existentes no processo de inovação, quando 

comparadas com grandes empresas. E entre os obstáculos, o principal foi atribuído a questões 

de ordem econômica e financeira. Além disso, Bichueti et al. (2012) apontam a falta de 

planejamento e maturação de uma inovação e a baixa disponibilidade de recurso como fatores 

que inibem o processo inovativo das MPE. 

Silveira (2013) apresenta ainda outras fraquezas atribuídas às MPE, como o 

distanciamento das instituições de pesquisa e o baixo investimento em P&D, fato que 

colabora para que os benefícios intrínsecos a este modelo de produção sejam usufruídos mais 

por grandes que por pequenos negócios. O autor ressalta ainda que poucas MPE conseguem 
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criar uma cultura inovativa e se apropriar do conhecimento inerente ao processo inovativo 

que, segundo ele, seria o maior ganho com a inovação.  

A maior parte da literatura aponta as MPE como empreendimentos que possuem 

grandes dificuldades para inovar. Ao estudarem os padrões de inovação e as perspectivas de 

inovação das MPE, Silva e Dacorso (2013) reconheceram as restrições das pequenas em 

relação às grandes. No entanto, argumentam que estas organizações não só inovam como 

possuem habilidades de lançarem inovações sem possuírem atividades formais de P&D. 

Os autores apresentam três proposições teóricas para definir padrões de inovação nas 

MPE. A primeira proposição defende que os micro e pequenos negócios inovam 

constantemente por meio de seus processos, seja por modificações ou melhorias, seja por 

substituição por outros processos. Esta dinâmica acontece informalmente em práticas diárias, 

motivadas principalmente pela interação direta com clientes e fornecedores. Assim, buscam 

melhorar seu desempenho competitivo, por meio de inovações que não necessitem de grande 

dispêndio financeiro (SILVA; DACORSO, 2013).  

A segunda proposição dos autores defende que as MPE são as que mais podem ser 

beneficiadas com o formato de inovação aberta, no qual o insumo essencial é a capacidade de 

aprender com o conhecimento disponível no ambiente externo, o que torna a inovação mais 

barata e acessível (SILVA; DACORSO, 2013). A inovação aberta é um novo paradigma 

organizacional, no qual a empresa busca identificar e explorar fontes de conhecimento 

externo. Esse processo de transição de um modelo fechado para um modelo interativo de 

busca de soluções tem se tornado crucial para o avanço das inovações organizacionais 

(CHESBROUGH, 2003). As principais fontes de conhecimento para as empresas surgem dos 

clientes, dos fornecedores e do benchmarking com concorrentes (SILVA; DACORSO, 2013). 

A terceira e última proposição preconiza que as fontes externas de conhecimento 

atuam como substitutos de P&D interno, suprindo as deficiências internas a baixo custo e 

possibilitando maior poder competitivo no mercado, de forma a auxiliar as MPE a 

sobreviverem em seu negócio (SILVA; DACORSO, 2013). 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) grande quantidade de níveis hierárquicos e os 

rígidos controles gerenciais típicos das grandes empresas acabam por minar esforços e 

recursos que poderiam ser empregados na atividade inovadora. Assim, estrutura 

organizacional mais enxuta das MPE figura como um fator positivo à inovação, pois facilita a 

comunicação, agiliza a tomada de decisão, aumenta o índice de comprometimento de equipe e 

a receptividade à novidades.  
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Silveira (2013) credita a essa estrutura organizacional enxuta das MPE a 

inexigibilidade de estratégias formais usadas nas grandes empresas para garantir a 

comunicação e coordenação eficientes. O autor defende ainda que, se bem gerenciado, este 

diferencial proporciona às MPE a apropriação do conhecimento adquirido nas várias etapas 

do processo inovativo.  

Depreende-se, portanto, que na realidade da MPE a inovação não exige a aplicação 

de grandes investimentos e que a prática de inovar não está necessariamente atrelada a uma 

grande descoberta, mas sim do uso da criatividade e do comprometimento com a inovação 

(SILVEIRA, 2013; COSTA; OLAVE, 2014).  

Estudos empíricos sobre esta realidade ainda são incipientes no meio acadêmico e 

são relevantes para entender mais profundamente as peculiaridades na MPE, especialmente 

sobre importância da inovação para sobrevivência e competitividade destas organizações e o 

desenvolvimento do país (OCDE, 2005; QUANDT, 2008; PEREIRA et al., 2009; MORAES; 

LIMA; LOBOSCO, 2011; COSTA; OLAVE, 2014).  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados pela pesquisa para o 

alcance dos objetivos propostos. Está dividida em 5 subseções: Tipologia de pesquisa; 

População e amostra; Coleta de dados; Instrumentos de coleta de dados; Procedimentos de 

coleta de dados e; Tratamento e análise dos dados. 

 

3.1 Tipologia de pesquisa 
 

Para classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2007), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa se enquadra como descritiva, pois apresenta atributos da 

inovação em um grupo de empresas que participou do Programa ALI na cidade de Picos. A 

pesquisa descritiva expõe as características de determinada população e/ou de determinado 

fenômeno (COLLIS; HUSSEY, 2005; VERGARA, 2007), obtendo visões diferenciadas 

acerca de uma realidade em que já existem certas teorias produzidas (HAIR JÚNIOR et al., 

2010).  

A pesquisa descritiva mede, avalia e descreve as características das questões 

pertinentes. Dados numéricos e técnicas estatísticas são geralmente usados para resumir 

informações e responder a questão proposta (COLLIS; HUSSEY, 2005; HAIR JÚNIOR. et 

al., 2010; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como documental e de campo. A 

pesquisa documental é realizada em documentos conservados por pessoas ou encontrados no 

interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, como registros, anais, 

regulamentos, correspondências, balancetes, relatórios, filmes, fotografias, entre outros. A 

pesquisa de campo trata-se de investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu 

um fenômeno ou que dispõe de elementos para explica-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação 

de questionários, testes e observações (VERGARA, 2007). 

A pesquisa documental do estudo foi realizada pela análise de relatórios internos do 

Programa ALI disponibilizados pelo Sebrae Piauí. A pesquisa de campo foi realizada por 

meio de questionários survey respondidos pelos empresários, bem como entrevistas 

concedidas tanto pelos empresários, quanto pelo Agente ALI, conforme detalhes apresentados 

nas próximas seções. 
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3.2 População e amostra 

 

Uma população pode referir-se a um grupo de pessoas ou a qualquer outro grupo de 

itens sendo considerados para propósitos de pesquisa. Consequentemente, a população inclui 

a totalidade de observações que podem ser feitas, como em um censo. Já a amostra 

compreende um subconjunto da população a partir do qual observações são realizadas 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). 

O alvo de investigação desta pesquisa compreende as empresas que participaram do 

Programa ALI 1 em Picos - PI. O ALI é um programa nacional, desenvolvido pelo Sebrae em 

parceria com o CNPq, e busca estimular a inovação empresarial, como fator de diferenciação 

e aumento da competitividade nas MPE (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011; SANTOS, 2012). 

O primeiro ciclo do programa foi desenvolvido em todo o Brasil entre os anos de 

2010 e 2012. Na cidade de Picos, o Programa ALI 1 contemplou 34 micro e pequenas 

empresas. Deste total, 22 empresas aderiram ao programa nos primeiros meses de sua 

execução, o que possibilitou a mensuração do grau de inovação em dois momentos pelo 

programa. Estes dados serão utilizados nesta pesquisa para análise comparativa com uma 

terceira mensuração. Portanto, a população da pesquisa é composta por estas 22 empresas. 

Com a proposta de realizar o censo populacional, ou seja, de pesquisar todas as 

empresas que compõem a população, esta pesquisa se deparou com a impossibilidade de 

investigação em duas empresas. Uma delas está em fase de transferência de propriedade e não 

foi possível entrevistar o antigo proprietário, que reside em outra cidade. A outra empresa já 

não se encontra em operação. Portanto, a amostra do estudo é compreendida por 20 micro e 

pequenas empresas, que corresponde a 91% da população. 

Além da investigação feita junto aos empresários, foi realizada entrevista com o 

Agente ALI que atuou no programa, objetivando a ampliação das fontes de evidências e o 

levantamento de informações complementares sobre a realidade pesquisada.  

 

3.3 Coleta de dados  

 

No que se refere ao procedimento de coleta, a pesquisa utilizou dados secundários  ̶ 

fornecidos pelo Sebrae  ̶  e dados primários  ̶  coletados pelo pesquisador. 

Os dados secundários correspondem a relatórios utilizados pelo Programa ALI, que 

foram fornecidos pelo Sebrae. Tais relatórios proporcionaram a mensuração do grau de 

inovação em dois momentos, aqui chamados Radar 1 (ano 2010) e Radar 2 (ano 2012). 
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Os dados primários foram coletados na pesquisa de campo realizada junto às 20 

empresas que compõem a amostra. Os respondentes foram os empreendedores (ou seus 

representantes), que participaram de uma pesquisa survey, aqui chamada de Radar 3, realizada 

pela replicação do questionário de mensuração da inovação (ANEXO), com a devida 

autorização do Sebrae. Complementarmente, foram realizadas entrevistas com os 

empreendedores e com o agente que atuou no programa ALI, visando obter detalhes sobre as 

características das inovações, seus facilitadores e barreiras. 

A proposta do trabalho de combinar diferentes fontes de dados é conhecida como 

triangulação, que proporciona uma visão mais ampla da questão da pesquisa (COLLIS; 

HUSSEY, 2005) e favorece a validação dos seus resultados (CRESWELL, 2010). Os 

instrumentos e os procedimentos de coleta adotados na pesquisa são detalhados a seguir. 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

A pesquisa de campo foi realizada com a adoção de três instrumentos de coleta. São 

eles: Questionário de mensuração da inovação (ANEXO); Roteiro de entrevista - empresas 

(APÊNDICE A); Roteiro de entrevista - Agente ALI (APÊNDICE B). 

O questionário (framework) de mensuração da inovação foi elaborado por 

Bachamann e Destefani (2008), a partir do Radar da inovação (SAHWNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006). Trata-se de um questionário survey, no qual constam 42 itens divididos em 

13 dimensões possíveis de inovação. Para cada item é atribuído o valor 1, 3 ou 5, indicando 

que a empresa é ‘pouco ou nada inovadora’, ‘inovadora ocasional’ ou ‘inovadora sistêmica’. 

Ao final da aplicação do questionário, é possível identificar o grau de inovação em cada uma 

das 13 dimensões, bem como o Grau de Inovação Global (GIG) da empresa, que representa a 

média de todas as dimensões. Estas informações quantitativas são apresentadas no trabalho 

como Radar 3 e foram úteis para atender ao primeiro objetivo específico, que visa: Mensurar 

o grau de inovação das MPE.  

Além da parte quantitativa, este instrumento proporciona dados qualitativos à medida 

que coleta também as evidências de inovação, ou seja, permite ao pesquisador identificar 

quais as inovações adotadas pela empresa em cada uma das dimensões. Este conteúdo 

qualitativo proporcionou informações importantes para o alcance do segundo objetivo 

específico: Averiguar as dimensões e as características predominantes das inovações 

desenvolvidas pelas MPE. 
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Complementarmente à aplicação do questionário, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas face a face (CRESWELL, 2010) com os empreendedores. O roteiro de 

entrevista (APÊNDICE A) possui perguntas abertas e fechadas divididas em 2 blocos. 

O primeiro bloco é composto por 14 questões e busca identificar o perfil da empresa 

e do respondente. O segundo bloco é composto por 11 questões que buscam compreender 

características da inovação (conforme classificação da OCDE), além dos facilitadores e 

dificultadores descritos pela literatura, especialmente nos trabalhos de Sousa (2006), Souza e 

Bruno-Faria (2013).  

Foi realizada também entrevista com o Agente ALI, utilizando-se o roteiro 

semiestruturado disponível no Apêndice B. O instrumento possui 15 questões e também versa 

sobre as características, os facilitadores e os dificultadores da inovação. 

Os dados qualitativos coletados por meio das entrevistas foram associados às 

evidências colhidas na aplicação do questionário (Framework - Radar 3) e contribuíram para 

o alcance do segundo objetivo específico. Além disso, foram fundamentais para responder ao 

terceiro objetivo específico: Identificar os fatores facilitadores para adoção de inovações nas 

MPE, e ao quanto: Identificar os fatores dificultadores para a adoção de inovações nas MPE.  

O quadro 4 a seguir apresenta os instrumentos de pesquisa, bem como as 

informações coletadas e o seu alinhamento aos objetivos do trabalho. 
 

Quadro 4 – Instrumentos de pesquisa e alinhamento aos objetivos 

Instrumento de pesquisa Tema Objetivo específico pretendido 

Questionário de mensuração 
da inovação (ANEXO) 

 
Grau de inovação 
 

a) Mensurar o grau de inovação das MPE. 

Evidências de 
inovação 

b) Averiguar as dimensões e a características 
predominantes das inovações desenvolvidas pelas MPE. 

Roteiro de entrevista-
empresários (APÊNDICE A) 

 
Roteiro de entrevista- 

Agente ALI (APÊNDICE B) 

Características da 
inovação 

b) Averiguar as dimensões e a características 
predominantes das inovações desenvolvidas pelas MPE. 

Facilitadores da 
inovação 

c) Identificar os fatores facilitadores para adoção de 
inovações nas MPE. 

Dificultadores da 
inovação 

d) Identificar os fatores dificultadores para a adoção de 
inovações nas MPE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Após a pesquisa bibliográfica que resultou no referencial teórico apresentado, 

iniciou-se o procedimento de coleta de dados secundários e primários. Os dados secundários 

são relatórios utilizados pelo Programa ALI e foram fornecidos pelo Sebrae no ano de 2014. 
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Já os dados primários foram coletados junto às empresas e ao Agente ALI durante os 

meses de janeiro a março de 2015. Em todas as empresas, foi realizada uma visita inicial para 

manter contato com o entrevistado, objetivando a apresentação dos objetivos da pesquisa, a 

permissão para fornecimento das informações, bem como agendamento de data e horário de 

uma nova visita, oportunidade em que os dados foram efetivamente coletados. 

A coleta era quase sempre realizada nas dependências da própria empresa, com 

exceção de três situações: duas foram nas residências dos empresários e uma foi em local 

público previamente combinado. Com duração média de 1 hora e 26 minutos, o tempo de 

coleta tinha cerca de 65% destinados à replicação do questionário (framework) de mensuração 

da inovação (ANEXO) e os outros 35% destinados à realização da entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE A). 

Os questionários e entrevistas foram direcionados aos empresários que receberam as 

orientações do Agente ALI durante o período em que foram assessorados pelo programa. 

Como característica comum nas MPE familiares, a gestão do empreendimento é feita por mais 

de um membro da família. Em quatro empresas investigadas, os dados foram fornecidos pelo 

casal proprietário, o que enriqueceu ainda mais o conteúdo da pesquisa. Em duas outras 

empresas, o contato maior do Agente ALI durante o programa não foi com o próprio 

empreendedor, mas sim, com um membro da família que ocupa função gerencial. Somente 

nestes dois casos, as informações não foram coletadas junto aos proprietários. 

A entrevista com o Agente ALI foi realizada no mês de março de 2015 e teve 

duração total de 1 hora e 50 minutos. Os dados coletados contribuíram substancialmente para 

as conclusões desta pesquisa, especialmente pelo nível de conhecimento do respondente em 

relação ao tema, uma vez que acumula a experiência de Agente ALI com a condição atual de 

pequeno empresário em busca inovações para seu empreendimento. 

 

3.6 Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados secundários fornecidos pelo Sebrae representam a mensuração da inovação 

nas empresas em dois momentos. O momento 1 corresponde à fase inicial do Programa ALI, 

cujos dados foram coletados pelo Agente ALI no período entre o segundo semestre de 2010 e 

o primeiro semestre de 2011. O momento 2 corresponde à fase final do programa, com dados 

referentes ao segundo semestre de 2012. 
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Estes dados foram compilados e tratados com auxílio de planilhas Microsoft Excel® 

que, utilizando-se de técnicas de estatística descritiva, possibilitaram a mensuração do grau de 

inovação por empresa e por dimensão. As informações referentes ao primeiro momento são 

chamadas de Radar 1 (R1), enquanto que as do segundo momento são chamadas de Radar 2 

(R2). A análise destes dois momentos demonstrou a variação do grau de inovação das 

empresas durante o acompanhamento do Programa ALI.  

A etapa seguinte de tratamento e análise foi realizada com os dados primários 

coletados na pesquisa de campo. Os dados quantitativos do questionário de mensuração da 

inovação foram tratados com o auxílio de planilha Microsoft Excel®, assim como feito com 

os dados secundários. O produto dessa análise é chamado Radar 3 (R3) e foi utilizado na 

pesquisa para descobrir a variação do grau de inovação nos três momentos estudados. A 

análise comparativa é apresentada na subseção 4.2 (Mensuração do grau de inovação das 

MPE picoenses). 

Os dados qualitativos do trabalho foram coletados tanto no questionário quanto nas 

entrevistas e analisados segundo a análise de conteúdo que, conforme Mozzato e Grzybovski 

(2011), é uma técnica rica, importante e capaz de proporcionar grandes contribuições para o 

desenvolvimento teórico no campo da administração, seja em estudos com abordagem 

qualitativa ou mista. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo compreende um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção destas mensagens.  

O conteúdo foi analisado tomando por base as 3 fases descritas por Bardin (2011): 

pré-análise; exploração e análise do material e inferência e interpretação dos resultados. A 

pré-análise consistiu na organização e transcrição do material coletado (DELLAGNELO; 

SILVA, 2005). Nesta etapa, foi possível uma leitura geral do material, chamada de leitura 

flutuante (BARDIN, 2011), que permitiu uma visão inicial do conteúdo e a preparação para 

realização dos procedimentos de análise. 

A segunda fase é a exploração e análise do material, que corresponde às operações de 

codificação, em que os dados brutos são tratados de forma organizada e agregados em 

unidades, as quais permitem uma descrição das características do conteúdo (BARDIN, 2011). 

Quando a codificação é utilizada conforme apresentada na literatura, considera-se que a 

pesquisa se utilizou da técnica de análise categorial, que é mais antiga e mais utilizada técnica 

de análise de conteúdo (DELLAGNELO; SILVA, 2005).  
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A categorização adotada neste estudo tomou por base as 13 dimensões da inovação 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; BACHMANN; DESTEFANI, 2008), bem 

como os 9 facilitadores e os 12 dificultadores da inovação (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-

FARIA, 2013), conforme elencados na fundamentação teórica e resumidos no quadro 5. 

 

Quadro 5  ̶  Categorização para análise de conteúdo 

Categoria Subcategoria 

Dimensões 

Oferta 
Plataforma 
Marca 
Clientes 
Soluções 
Relacionamento  
Agregação de valor 
Processos 
Organização 
Cadeia de fornecimento 
Presença 
Rede  
Ambiência inovadora 

Facilitadores 

Apoio da gestão 
Apoio de grupos de trabalho e colaboradores 
Diversidade de competências do grupo responsável pela inovação 
Divulgação de informações acerca da inovação 
Estratégias para incorporação da inovação às rotinas organizacionais 
Participação de colaboradores provenientes do meio externo 
Planejamento de ações necessárias à implementação 
Reconhecimento do valor e da necessidade da inovação 
Perspectiva sistêmica da inovação e das interações entre unidades organizacionais 

Dificultadores 

Descrença em relação à inovação 
Dificuldades de integração interorganizacional 
Excesso de atividades e escassez de tempo 
Falta de apoio da alta administração 
Limitações em termos de pessoas 
Limitações em termos de recursos financeiros 
Limitações em termos de recursos tecnológicos 
Obstáculos provenientes do meio externo 
Priorização de atividades fim e/ou de curto prazo 
Receio das consequências da inovação 
Resistência à inovação por perda de poder 
Resistência à inovação por senso de acomodação 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Sawhney, Wolcott, Arroniz (2006), Sousa (2006), Souza e Bruno-
Faria (2013). 

 

Ainda na segunda fase, foram realizados análises e agrupamentos das falas dos 

respondentes conforme a categorização utilizada, de maneira a facilitar a interpretação e as 

conclusões acerca do conteúdo. Por uma questão de sigilo, a pesquisa preservou os nomes das 

empresas e dos respondentes, identificando-os apenas pelas siglas E1, E2, E3... E20. 
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A fase seguinte foi a inferência e interpretação dos resultados, que se baseia em 

significações de palavras e frases para esclarecer comportamentos e opiniões dos sujeitos 

investigados (BARDIN, 2011). Para Dellagnelo e Silva (2005, p. 113) este é 

 
[...] o momento da reflexão, da intuição com embasamento nos materiais empíricos e 
nos referenciais teóricos disponíveis, buscando estabelecer relações, verificar 
contradições, compreender os fenômenos que propomos a estudar. É o momento de 
buscar os sentidos daquilo que os dados tratados nos revelam. 
 

Esta etapa foi marcada pela reflexão e interpretação dos dados analisados, sempre 

buscando associação com os conteúdos teóricos referenciados no trabalho. Este esforço 

resultou em três cenários importantes para os resultados da pesquisa. Alguns achados da 

pesquisa confirmaram teorias levantadas pela literatura. Em outros casos, apresentaram-se de 

forma contrária, refutando a teoria. E o terceiro cenário foi o de contorno da teoria, no qual se 

possibilitou novas percepções de maneira a complementar estudos anteriores. As inferências e 

interpretações resultantes dos dados coletados são apresentadas na próxima seção, que trata da 

análise dos resultados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção de destina a apresentar os principais resultados da pesquisa e tecer 

comentários para enriquecer o conteúdo e o debate acadêmico sobre a realidade pesquisada. 

Está dividida em quatro partes: a primeira trata do perfil das empresas e dos respondentes; a 

segunda apresenta a mensuração da inovação nas MPE; a terceira é destinada aos facilitadores 

e a quarta aos dificultadores da inovação. 

  

4.1 Perfil das empresas e dos respondentes 

 

Esta seção destina-se a caracterizar as empresas estudadas, ressaltando que todas elas 

participaram do Programa ALI 1, são enquadradas como micro e pequenas e estão localizadas 

na zona urbana da cidade de Picos - PI. 

As vinte empresas estudadas estão distribuídas em 8 segmentos empresariais, quais 

sejam: Restaurante (5); Panificadora (4); Autopeças/Motopeças (3); Lanchonete (3); 

Marmoraria (2); Tapeçaria (1); Indústria de móveis (1); Indústria de carrocerias (1). Como se 

percebe, há predomínio de atividades relacionadas ao ramo alimentício e nenhum destes 

empreendimentos tem forte ligação com a área de tecnologia. 

O tempo médio de existência destes empreendimentos é de 13 anos, sendo que o 

mais antigo já possui 32 anos no mercado. A empresa mais nova possui pouco mais de 5 anos, 

o que significa que recebeu o acompanhamento do Programa ALI desde os seus primeiros 

passos. 

Todas as unidades estudadas são empresas familiares, com número médio de 8,3 

colaboradores, incluindo-se nesse número os empreendedores e seus familiares. Nos 

extremos, a empresa com maior número de colaboradores possui 20, enquanto que a de menor 

número possui apenas 2.  

Os respondentes, em sua maioria proprietários, possuem média de 10 anos atuando 

na empresa, tempo que se aproxima do período de existência dos empreendimentos. Isso se 

deve ao fato de as empresas surgirem e sobreviverem em função da figura do proprietário. O 

que tem maior tempo de atuação empresarial possui 32 anos, enquanto que o menor é de 

apenas 5 anos. 

Os entrevistados possuem idade média de 45,3 anos, sendo o mais velho com 65 e o 

mais jovem com 26 anos. Em relação à escolaridade, a maioria, totalizando 11 respondentes, 
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concluiu o Ensino Médio. O restante, no total de 9, possui graduação, sendo que 3 deles são 

pós-graduados a nível de especialização (lato sensu). Apenas 3 deles possuem curso superior 

em áreas de gestão, sendo um administrador e dois contadores. Um trecho da entrevista com o 

Agente ALI ratifica esta constatação: “Além de não terem a formação na área de negócios, 

muitos [empreendedores] não se preocupam em se capacitar, fazer cursos, participar de 

treinamentos....”. 

Os dados apresentados revelam algumas características marcantes das MPE na 

realidade picoense. Há predominância de empresas familiares, com baixo nível de capacitação 

em gestão, administração não profissionalizada e centralizada na figura do proprietário. 

 

4.2 Evolução do grau de inovação das MPE picoenses 

 

Esta subseção destina-se apresentar os resultados que atendem ao primeiro objetivo 

específico: Analisar a evolução do grau de inovação das MPE atendidas pelo Programa ALI 

em Picos-PI. A análise foi dividida em três momentos, chamados Radar 1, Radar 2 e Radar 3.  

As tabelas 1 e 2 apresentam a compilação dos resultados encontrados, demonstrando, 

respectivamente a variação do grau de inovação por dimensão e por empresa.  

 

Tabela 1  ̶  Variação do grau de inovação por dimensão (médias) 
 

Dimensão Radar 1 Radar 2 Radar 3 
Evolução  

R3-R1 
Evolução  

R3-R1 (%) 
Oferta 1,7 2,0 3,0 1,3 76,5 

Plataforma 2,6 2,9 3,6 1,0 38,5 

Marca 1,6 1,7 2,6 1,0 62,5 

Clientes 1,8 2,2 2,8 1,0 55,6 

Soluções 1,5 1,6 2,3 0,9 53,3 

Relacionamento 1,8 2,4 2,8 1,0 55,6 

Agregação de valor 1,5 2,0 2,4 0,9 60,0 

Processos 1,4 1,4 1,5 0,1 7,1 

Organização 1,4 1,6 2,1 0,7 50,0 

Cadeia de fornecimento 1,1 1,6 2,1 1,0 90,9 

Presença 1,5 1,4 1,6 0,2 6,7 

Rede 1,3 1,5 2,0 0,7 53,8 

Ambiência inovadora 1,3 1,7 2,3 1,0 76,9 

Grau de inovação global (GIG) 1,6 1,8 2,4 0,8 50 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
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Tabela 2  ̶  Variação do grau de inovação por empresa (médias) 

Empresa Radar 1 Radar 2 Radar 3 
Evolução  

R3-R1 
Evolução  

R3-R1 (%) 
Empresa 1 - E1 1,9 2,0 2,4 0,5 26,3 

Empresa 2 - E2 1,7 2,4 3,0 1,3 76,5 

Empresa 3 - E3 1,3 1,7 1,9 0,6 46,2 

Empresa 4 - E4 2,0 1,6 2,1 0,1 5,0 

Empresa 5 - E5 1,5 2,0 3,3 1,8 120,0 

Empresa 6 - E6 1,2 1,5 1,5 0,3 25,0 

Empresa 7 - E7 1,2 1,5 1,7 0,5 41,7 

Empresa 8 - E8 1,5 1,7 2,4 0,9 60,0 

Empresa 9 - E9 1,2 1,9 3,0 1,8 150,0 

Empresa 10 - E10 1,6 1,7 2,6 1,0 62,5 

Empresa 11 - E11 2,8 3,5 3,8 1,0 35,7 

Empresa 12 - E12 2,4 2,6 3,5 1,1 45,8 

Empresa 13 - E13 1,2 1,3 2,3 1,1 91,7 

Empresa 14 - E14 1,8 1,8 1,9 0,1 5,6 

Empresa 15 - E15 1,2 1,2 1,9 0,7 58,3 

Empresa 16 - E16 1,2 1,4 1,9 0,7 58,3 

Empresa 17 - E17 1,3 1,6 2,0 0,7 53,8 

Empresa 18 - E18 1,8 2,0 2,7 0,9 50,0 

Empresa 19 - E19 1,5 1,7 2,3 0,8 53,3 

Empresa 20 - E20 1,2 1,4 1,8 0,6 50,0 

Grau de inovação global (GIG) 1,6 1,8 2,4 0,8 50,0 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista que o Radar 1 corresponde ao período anterior ao atendimento do 

Programa ALI e o Radar 2 corresponde ao momento posterior, verificou-se uma melhoria do 

grau de inovação em função das ações do programa, evoluindo de 1,6 para 1,8 no período. 

Curiosamente, a variação positiva do Radar 2 para o Radar 3 - período após o 

término do Programa ALI  ̶  foi ainda mais significativa que no momento anterior. Estas 

trajetórias e evoluções serão detalhadas e comentadas nas próximas subseções. 
 

4.2.1 Análise do grau de inovação relativo ao Radar 1  
 

A primeira mensuração foi realizada na etapa inicial (diagnóstico) do Programa ALI, 

cujos dados foram coletados entre o segundo semestre de 2010 e o primeiro semestre de 2011. 

Os resultados do Radar 1 estão disponíveis no Apêndice C, que revela o grau de inovação por 

empresa e por dimensão. 

O resultado médio do Grau de Inovação Global (GIG) das empresas estudadas é 1,6. 

Observa-se que todas as empresas apresentaram GIG inferior a 3,0, sendo, portanto, 
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classificadas como ‘pouco ou nada inovadoras’, segundo os critérios definidos por Bachmann 

e Destefani (2008).  

Este dado, ao tempo que revela baixo desempenho inovativo, representa também o 

campo aberto para melhoria dos níveis de inovação nestes empreendimentos. A literatura 

sobre o tema (OLIVEIRA et al., 2011; CAVALCANTI et al., 2012; REZENDE; ARAÚJO, 

2013; OLIVEIRA et al., 2014) preconiza que a identificação de um baixo grau de inovação, 

seja a nível global ou em dimensões específicas, significa que há um grande potencial de 

ampliação neste aspecto deficiente e, consequentemente, uma oportunidade de ganho para a 

organização. 

Individualmente, merecem destaques positivos as três empresas que alcançaram GIG 

igual ou superior a 2,0. São elas: E11, E12 e E4, com graus de inovação global 2,8, 2,4 e 2,0, 

respectivamente. No outro extremo, sete empresas obtiveram grau de inovação global de 

apenas 1,2, resultado que puxou para baixo a média geral das empresas, calculada em 1,6. 

Esta média é inferior a índices encontrados em várias outras pesquisas (OLIVEIRA; 

MARQUES; CAVALCANTI, 2012; ARAÚJO; ARAÚJO, 2013; AFF; ARAÚJO, 2013; 

HAMZA; PAULA, 2013). 

O baixo desempenho geral das empresas estudadas ratifica as conclusões do estudo 

de Silveira (2013), quando argumenta que os empreendimentos de menor porte ainda não 

enxergam a inovação como elemento fundamental para o desenvolvimento do negócio e para 

sua própria sobrevivência. Alguns fatores podem influenciar essa realidade. 

O primeiro fator é que as empresas estudadas são caracterizadas como low-tech, ou 

seja, atuam em cenários econômicos de baixa intensidade tecnológica e pouca tradição em 

inovação (DEMONEL; MARX, 2015). Portanto, a inovação, mesmo exercendo papel 

importante na diferenciação competitiva, não é fator preponderante para sobrevivência destas 

MPE. 

O segundo fator refere-se a falta de estímulo para inovar, que exerce papel 

importante no baixo desempenho das empresas estudadas. Silveira (2013) afirma que, 

diferentemente de empresas de maior porte, a maioria das MPE se acomodam com lucros 

pífios e se mantêm em uma perigosa zona de conforto.  

Outro fator que merece destaque nesse cenário de pouca inovação é o perfil do 

empreendedor que, além da falta de motivação para inovar, tem baixa escolaridade e pouco 

conhecimento na área de gestão, como relatado na subseção anterior. 
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Analisando esta relação entre escolaridade e grau de inovação das empresas um fato 

chama atenção. As três MPE com maior grau de inovação são administradas por 

empreendedores que possuem curso superior, conforme sugeriu Bachmann e Destefani 

(2008). Não se pretendeu nesta pesquisa aprofundar a investigação em relação à influência do 

nível de estudo no comportamento empreendedor ou na capacidade inovativa. 

Em relação às dimensões da inovação apresentadas na tabela 1, merecem destaque 

positivo a dimensão Plataforma, com grau 2,6, seguida das dimensões Clientes e 

Relacionamento, ambas com grau de inovação 1,8.  Apesar de estarem com valores 

relativamente baixos, estas três dimensões estavam sendo melhor trabalhadas pelas empresas. 

O pior desempenho inovativo foi apresentado na dimensão Cadeia de Suprimentos, 

com grau 1,1, seguida das dimensões Rede e Ambiência Inovadora, com graus de inovação 

1,3. O conhecimento desta situação pode despertar nas empresas a necessidade de melhorias 

nas dimensões com indicadores mais baixos. 
 

Gráfico 2  ̶  Grau de inovação médio por dimensão – Radar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados secundários fornecidos pelo Sebrae. 

 

4.2.2 Análise do grau de inovação relativo ao Radar 2 

 

O segundo momento de mensuração da inovação empresarial foi realizado a partir 

dos dados secundários extraídos do relatório final do Programa ALI, disponibilizado pelo 

Sebrae para o presente estudo. Constam no relatório todas as inovações realizadas pelas 
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empresas durante o período de acompanhamento do programa, que teve seu término em 

setembro de 2012. 

As informações do relatório foram interpretadas e levadas para análise em planilha 

Microsoft Excel®, permitindo a mensuração do segundo momento do grau de inovação – 

Radar 2, conforme tabela 2 e gráfico 3. 

A mensuração do Radar 2 – referente ao final do Programa ALI - revelou que a 

média do grau de inovação das empresas sofreu um acréscimo de 12,5% durante o período de 

acompanhamento do programa, passando de 1,6 para 1,8. Apesar de permanecer baixo, este 

resultado sugere que a ações do programa foram capazes de despertar o interesse dos 

empresários para realização de inovações nos seus empreendimentos. O detalhamento dos 

resultados está disposto no Apêndice D deste trabalho. 

Nesta segunda mensuração, permanece o melhor desempenho das empresas E11 e 

E12, com graus de inovação 3,5 e 2,6, respectivamente. O terceiro melhor nível de inovação 

ficou com a E2, que obteve grau 2,4. Do lado oposto, verificam-se os piores índices nas 

empresas E15 e E13, com 1,3 e 1,4, respectivamente. 

Em relação às dimensões da inovação - que podem ser visualizadas no gráfico 3 - 

permaneceram como destaques positivos Plataforma, Clientes e Relacionamento, com graus 

de inovação 2,9, 2,2 e 2,4, respectivamente. As dimensões com pior desempenho inovativo 

foram Processo e Presença, ambas com grau 1,4, seguidas da dimensão Rede, que alcançou 

grau 1,5. 

 

Gráfico 3  ̶   Grau de inovação médio por dimensão – Radar 2 

  

 

  

   

  

  

  

   

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados secundários fornecidos pelo Sebrae. 
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Realizando comparativo com o Radar 1, pode-se verificar uma significativa evolução 

nos graus de inovação das empresas E2 e E9, ambas com incremento de 0,8, seguidas da E11, 

que aumentou 0,7 no seu grau de inovação global. Apenas três empresas não conseguiram 

melhorar o nível de inovação. Duas delas (E14 e E15) permaneceram com os mesmos índices 

do Radar 1. Já a empresa E4, que tinha o terceiro maior grau de inovação no Radar 1, 

decresceu 0,4 ponto, passando de 2,0 para 1,6 no Radar 2. 

O comparativo entre os dois momentos apresenta também a variação dentro das 

dimensões da inovação. Houve evolução em 11 das 13 dimensões, merecendo destaque a 

melhoria no desempenho da dimensão Relacionamento, que evoluiu 0,6, passando de 1,8 para 

2,4. Outros dois destaques são as dimensões Agregação de Valor e Cadeia de Suprimentos, 

que tiveram evolução de 0,5 ponto. Apenas duas dimensões não melhoraram o desempenho: 

Processo que permaneceu com o mesmo valor de 1,4, enquanto que a dimensão Presença teve 

uma pequena queda de 0,1. O gráfico 4 mostra o comparativo entre os Radares 1 e 2. 

 

Gráfico 4  ̶  Comparativo do grau de inovação por dimensão - Radar 1 e Radar 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse gráfico demonstra visualmente o panorama de evolução em praticamente todas 

as dimensões do radar, representando a contribuição do Programa ALI para a melhoria da 

inovação nas MPE atendidas. 
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4.2.3 Análise do grau de inovação relativo ao Radar 3 

 

As mensurações da inovação apresentadas anteriormente foram fornecidas pelo 

Sebrae e incorporadas nesta dissertação como dados secundários. Esta terceira mensuração 

faz parte dos dados primários da pesquisa, coletados pela replicação do questionário 

(framework) de Bachmann e Destefani (2008). O questionário foi aplicado nos meses de 

janeiro a março de 2015, cerca de dois anos e meio após o término do Programa ALI 1. Estão 

disponíveis no Apêndice E os resultados detalhados deste terceiro momento. 

 

Gráfico 5 – Grau de inovação médio por dimensão – Radar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Ao analisar os dados do Radar 3 (R3), confirma-se a tendência de melhoria no grau 

de inovação global. O GIG que era de 1,6 no Radar 1 (R1) e 1,8 no Radar 2 (R2) evoluiu para 

2,4 no R3. Em relação ao R2, o aumento foi 0,6, que corresponde a 33,3%. E em relação ao 

momento inicial (R1) o aumento foi ainda maior, chegando a 0,8, que corresponde a exatos 

50% de incremento. Um ganho considerável para estas empresas, já que o nível de inovação 

tem relação positiva em relação ao faturamento/lucratividade, conforme preconizada pela 

literatura (SCHUMPETER, 1998; OCDE, 2005) e ratificada por um dos empresários 

entrevistados: 
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Tinha umas antenas e outros acessórios que estavam encalhados no estoque há um 

bom tempo. Aí resolvemos fazer um painel de exposição para esses produtos. 

Depois disso, esses produtos não só desencalharam, como tivemos que comprar 

mais para repor. Com essas melhorias e esses novos serviços que a gente não 

trabalhava aumentou muito o movimento e, claro, o faturamento também (E12). 

 

Apesar de o incremento das ações inovadoras repercutirem no desempenho 

econômico das empresas, nem sempre se consegue retorno financeiro na mesma proporção do 

investimento. Por esse motivo, há empresários que não estão dispostos a destinar muitos 

recursos para esta via, como enfatiza o ressabiado empresário E4: “tenho muito cuidado com 

esses investimentos [...] às vezes o retorno não compensa e aí, é um tiro no pé”. 

Apesar da evolução presenciada em todas as empresas, a média do GIG permanece 

abaixo de 3, o que significa que, em conjunto, estas empresas são consideradas como ‘pouco 

ou nada inovadoras’, segundo os critérios adotados. No entanto, há empresas que 

apresentaram desempenho bem superior à media. Cinco delas possuem GIG igual ou superior 

a 3, sendo consideradas, portanto, ‘inovadoras ocasionais’, com destaque para E11, que 

apresentou GIG 3,8, o maior entre as empresas estudadas. 

Outro destaque importante é a evolução da empresa E9, que apresentou evolução de 

1,8 no seu grau de inovação. A empresa saiu do GIG 1,2 – pior entre as empresas do Radar 1 ̶  

para 3,0, quarto melhor GIG do Radar 3. Esse grande avanço em um período inferior a 5 anos 

confirma duas teorias levantadas pela literatura. A primeira preconiza que as empresas que 

apresentam grau de inovação abaixo da média, possuem grande potencial de melhoria nos 

seus índices de inovação (OLIVEIRA et al., 2011; REZENDE; ARAÚJO, 2013; OLIVEIRA 

et al., 2014). A segunda teoria defende que inovar não é um processo tão difícil ou tão caro 

quanto muitos empreendedores alegam (SILVA; DACORSO, 2013). Portanto, as MPE têm 

grandes possibilidades de inovar, necessitando para isso maior conhecimento e, 

principalmente, disposição para mudar e se adaptar às demandas do mercado.  

Não obstante a este cenário de otimismo e melhoria nos índices de inovação, houve 

empresas em que a evolução no grau de inovação do R1 para R3 foi insignificante. Os 

exemplos mais claros foram a empresa E4, com incremento de 0,1 e a empresa E14, com 

incremento de 0,2 no GIG. 

As dimensões que obtiveram melhor resultado foram Plataforma com grau 3,6 e 

Oferta com grau 3,0. Plataforma foi a dimensão de maior destaque na pesquisa, pois além de 

ter evoluído 1,0 no total, se manteve com melhor índice nas mensurações R1, R2 e R3, com 
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2,6, 2,9 e 3,6, respectivamente. Merece também ressaltar a evolução da dimensão Oferta, que 

teve índice 1,7 no Radar 1, passou para 2,0 no Radar 2 e chegou a 3,0 no Radar 3, 

apresentando incremento total de 1,3. 

A dimensão Processo foi a que apresentou pior desempenho no Radar 3, com índice 

1,5. Esta dimensão obteve nas mensurações R1 e R2 o índice 1,4 e teve incremento de apenas 

0,1 no momento R3, ocupando também o último lugar em termos de evolução longitudinal. 

Esse resultado contraria o argumento de Silva e Dacorso (2013), quando afirmam que os 

micro e pequenos negócios inovam constantemente por meio de processos, seja por 

modificações ou melhorias, seja por substituição por outros processos. 

O segundo pior desempenho geral foi verificado na dimensão Presença, que obteve 

índice 1,5 no Radar 1, decresceu para 1,4 no Radar 2 e chegou a 1,6 no Radar 3. Assim, 

considerando o resultado da terceira mensuração, ficou com na frente apenas da dimensão 

Processo e obteve nível de evolução idêntico, com acréscimo de apenas 0,1. 

O gráfico a seguir demonstra de maneira resumida os resultados dos momentos R1, 

R2 e R3, bem como o panorama da evolução por dimensão nas 3 mensurações. 

 

Gráfico 6 – Comparativo do grau de inovação por dimensão - Radar 1, Radar 2 e Radar 3 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A investigação posterior ao acompanhamento do Programa ALI é de grande 

relevância para analisar não somente o grau de inovação, mas, principalmente, o nível de 
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maturidade e independência adquirido pelas empresas a partir do suporte oferecido pelo 

Sebrae. A incorporação da cultura da inovação na rotina foi o ganho mais significativo para as 

empresas, pois passaram a reconhecer a importância das ações de melhoria e os efeitos 

positivos destas ações nos seus resultados, seja na redução de custos, na melhoria da gestão e 

dos processos, ou no aumento do faturamento. 

Este resultado foi ratificado pela entrevista com o Agente ALI. Quando estimulado a 

expressar sua percepção em relação à continuidade das inovações nas MPE após o término do 

programa, o entrevistado emitiu a seguinte opinião: 

Acho que elas continuaram [a inovar]. Você percebe na empresa. De vez em quando 
a gente encontra um [empresário] e eles comentam: Ah! Eu fiz isso na empresa, eu 
implementei isso. E você percebe claramente que, principalmente aquelas empresas 
que se destacaram, elas continuam a inovar. A cultura da inovação ficou 
impregnada. 

 
Os resultados apresentados demonstram claramente que a implementação de 

inovações, mesmo aquelas adquiridas no mercado e com baixo grau de novidade, afetam o 

desempenho da firma e contribuem para o aprendizado. O acúmulo de conhecimento 

proporciona a evolução da maturidade inovadora e favorece a adoção de mais inovações na 

organização (OCDE, 2005; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). A próxima subseção se 

destina a apresentar as principais características da inovação nas MPE, bem como as 

dimensões que se destacaram na pesquisa. 

 

4.3 Dimensões e características da inovação nas MPE picoenses 

 

Esta subseção acrescenta elementos importantes oriundos da pesquisa de campo para 

o alcance do segundo objetivo específico, que visa averiguar as dimensões e as características 

predominantes das inovações desenvolvidas pelas MPE. Como apresentado na subseção 

anterior, as inovações das empresas estudadas se concentram nas seguintes dimensões: 

Plataforma, Oferta, Clientes e Relacionamento. 

Na dimensão Plataforma as MPE picoenses inovam principalmente pela utilização 

de componentes e capacidades organizacionais comuns para a oferta de vários produtos ou 

serviços. A falta de recursos materiais e financeiros favorece esta realidade, uma vez que 

limita a atuação das empresas aos mecanismos e meios de produção existentes. Assim, toda e 

qualquer nova oferta de bem, seja produto ou serviço, tende a aproveitar os recursos já 

existentes, o que reforça a importância da dimensão Plataforma no contexto estudado. Um 

exemplo comum desse tipo de inovação são as atividades das pequenas indústrias (movelaria, 
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tapeçaria, marmoraria, carrocerias, etc.), que, além de produtos acabados, oferecem também 

serviços que aproveitam a mesma mão-de-obra, ferramenta e matéria-prima utilizados no 

processo de fabricação. A verbalização a seguir demonstra esta realidade. 

 
Às vezes, chega cliente aqui que comprou um sofá em outro lugar e vem precisando 
de um conserto. Aí a gente faz só o serviço, mas aproveita para dizer que fabricamos 
também [...] o sofá com boa qualidade, do jeito que ele escolher. Muitos deles 
pensam que a gente só faz reparos, mas hoje nós fazemos tudo. Fornecemos 
inclusive para lojas da cidade (E11). 

 

A dimensão Oferta foi a que mais evoluiu no período estudado. As inovações das 

MPE nesta dimensão são realizadas principalmente pela oferta de produtos novos ou de 

produtos que sofreram mudanças na composição, na embalagem ou na apresentação visual. 

Vale ressaltar que, via de regra, estes novos produtos são apenas novas versões de produtos já 

oferecidos pela empresa. Exemplo claro é verificado nas empresas do setor alimentício 

(lanchonetes, restaurantes e panificadoras), que frequentemente lançam novos sabores, novos 

recheios e novas combinações de ingredientes. Neste caso, a MPE demonstra sua habilidade 

de lançar novidades sem possuírem atividades formais de pesquisa (SILVA; DACORSO, 

2013).  

Apesar do baixo grau de novidade, várias declarações atribuem a estas novas ofertas 

a melhoria do desempenho econômico do negócio, como na declaração a seguir: “[...] 

trabalhávamos com 8 salgados. No decorrer do programa [ALI] chegamos a ter 40 salgados 

em nossa linha. Hoje são 60. [...] E o melhor: o faturamento evoluiu significativamente 

também [risos]” (E2). 

Incluem-se também nesta dimensão os novos serviços ofertados pelas empresas, que 

figuram como novas fontes de receita. É o caso da oficina e casa de peças para automóveis, 

que melhorou seu faturamento após inserir os serviços de alinhamento e balanceamento. 

Entre as inovações da dimensão oferta, foram verificadas algumas situações de 

produtos ou serviços que foram introduzidos e depois retirados do mercado. Estas iniciativas 

também podem ser consideradas como inovações (OCDE, 2005; BACHMANN; 

DESTEFANI, 2008), uma vez que representam a ousadia e a vontade do empreendedor de 

estar sempre lançando novidades a seus clientes. 

A dimensão Clientes é a terceira mais explorada pelas MPE picoenses. A busca por 

novos clientes e novos mercados é uma preocupação constante dos empreendedores. Um 

exemplo pode ser demonstrado na fala do entrevistado E12 quando declarou que “visando à 
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chegada dos dois shoppings na cidade, passamos a trabalhar com forros estruturais acústicos, 

que é o material mais utilizado no teto das lojas de shopping”.  

Além de novos mercados e novos clientes, esta dimensão inclui também a 

identificação de necessidades dos clientes que não estão sendo atendidas pela empresa. Neste 

aspecto, a maioria das empresas pesquisadas não possui mecanismos formais para ouvir os 

clientes. Apesar disso, são comuns as conversas informais, sugestões e até mesmo 

reclamações que são úteis para melhorias operacionais e para o lançamento de novos 

produtos, como apresentado na verbalização a seguir:  

 
[...] a gente foi incrementando algumas coisas a partir da sugestão dos clientes. De 
vez em quando um procurava por produtos integrais, outros reclamavam do calor 
[...]. Aí a gente teve que se organizar para atender a essas necessidades: colocamos 
climatizadores, aumentamos uma linha de produtos mais saudáveis e naturais [...]. 
Os clientes reconhecem e isso é bom pra empresa (E6). 

 
A quarta dimensão de destaque trata do Relacionamento com o cliente, adotado nas 

MPE picoenses como novas experiências de consumo com os seus consumidores. Destacam-

se as iniciativas empresariais que melhoram a aproximação e empatia do cliente, como a 

adoção de cartões de visita, oferta de água ou café, modernização/criação de vitrines, 

disponibilização de estacionamento, entre outros. Algumas empresas passaram a interagir 

com seus clientes através de novas tecnologias de informação e comunicação como Facebook 

ou WhatsApp, estreitando as relações entre a empresa e seu consumidor.  

Como ressaltado pela OCDE (2005), algumas inovações impactam em mais de uma 

dimensão. Por exemplo, a empresa E4 inaugurou um espaço criança, uma miniatura de parque 

de diversão. Trata-se de um novo produto (dimensão oferta), que veio a preencher a lacuna de 

uma necessidade não atendida (dimensão clientes) e proporcionar uma nova experiência, tanto 

para o público infantil quanto para o adulto (dimensão relacionamento).  

Além das dimensões apresentadas, cabe aqui relatar algumas características 

importantes identificadas no processo inovativo da MPE, relacionadas à origem, ao grau de 

novidade e aos benefícios da inovação. 

Quando perguntados sobre quem são os principais responsáveis pela geração de 

ideias para implementação da inovação, os respondentes revelaram a grande dependência da 

empresa pela figura do empreendedor. Ao todo, foram 13 relatos que colocam o proprietário 

do negócio como principal idealizador das inovações. Também foram citados o cônjuge (4), o 

gerente (1) e a mãe do empreendedor (1). Em todos estes casos, tratam-se de membros da 

família do proprietário do negócio. Em apenas uma empresa, a maioria das inovações surgem 
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a partir das ideias de um profissional externo  ̶  uma nutricionista que acompanha as 

atividades de uma empresa do ramo alimentício.  

Em relação às fontes de ideias, ou seja, de onde surge a inspiração para as inovações, 

a pesquisa destaca a forte influência das novidades introduzidas pelos concorrentes, que foi 

citada por 10 respondentes. Destacam-se também a adoção de inovações identificadas em 

viagens e em revistas especializadas, ambas citadas por 6 respondentes. As outras fontes de 

inspiração foram participação em feiras (4); manifestação de clientes (4); ofertas e 

treinamentos disponibilizados por fornecedores (3); pesquisa na internet (3); novidades 

implementadas por empresas de outros segmentos (3); cursos e palestras (3); ideias que 

surgem na própria empresa a partir do acúmulo de conhecimento (2) e; TV: novela e 

programas de negócio (2).  

Como se pode verificar, grande parte das inovações surge a partir de fontes externas 

de conhecimento, que, segundo Silva e Dacorso (2013), atuam como substitutos de um 

departamento de P&D, suprindo as deficiências internas das MPE a baixo custo e 

possibilitando maior poder competitivo no mercado. Trata-se do paradigma da inovação 

aberta, defendido por Chesbrough (2003), que pode reduzir a dependência dos aspectos 

relacionados à tecnologia (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; CHEN; SAWHNEY, 2010) e 

auxiliar as MPE a sobreviverem em seu negócio (SILVA; DACORSO, 2013). 

Outra forte característica da inovação das MPE pesquisadas é a ausência de 

inovações radicais e predominância de inovações incrementais e de pequenas melhorias que 

se desenvolvem de maneira pontual, ocasional e reativa. Estas evidências já estão descritas em 

outros estudos (DACORSO; YU, 2000; PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 

2006; SILVEIRA, 2013; COSTA; OLAVE, 2014) que atribuem para a ausência de pesquisa 

interna e a fraqueza tecnológica como fatores que levam os pequenos empreendimentos a 

buscarem inovações extramuros, adquirindo soluções disponibilizadas no mercado, com a 

nítida intenção de solucionar problemas do dia a dia. A verbalização a seguir representa esta 

realidade: 

 
Estávamos precisando renovar e modernizar a fábrica. Aí eu fui a uma feira em São 
Paulo e tive a oportunidade de conhecer novos materiais, novos equipamentos [...]. 
Então comprei novas máquinas [...]. Nossa capacidade [de produção] praticamente 
dobrou, e passamos a substituir algumas matérias-primas e a trabalhar com outros 
materiais que não tínhamos antes (E11). 

 

A pesquisa evidenciou também a pouca importância dispensada pelos 

empreendedores para a necessidade de proteção da propriedade intelectual. Nenhuma empresa 
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possui pedido de patente ou direito autoral e apenas uma empresa possui registro de marca. 

Mas nenhuma delas usufrui qualquer benefício proveniente da propriedade intelectual 

(TIGRE, 2006). Esta informação coincide com a pesquisa de Gomes e Kruglianskas (2009) 

que revelou a baixa participação das MPE na quantidade de patentes depositadas no Brasil e 

no exterior, mesmo nos casos em que há o aumento no número de produtos novos oferecidos 

pela empresa. 

Quanto ao grau de novidade e de difusão das inovações, 19 empresas reconheceram 

suas inovações como novidade no âmbito interno, ou seja, algo novo para a firma (OCDE, 

2005). Apenas um empreendimento implementou inovação que a considerou com nova para o 

mercado, mas não tem nenhuma intenção de expandir seus negócios a outros mercados por 

meio da difusão dessa inovação (SCHUMPETER, 1988). Segundo a classificação do Manual 

de Oslo (OCDE, 2005) as MPE picoenses podem ser consideradas seguidoras em relação à 

inovação, pois suas ideias e conhecimentos não a tornam líderes ou condutoras do processo de 

inovação. 

Mesmo não obtendo grande visibilidade pelo processo de difusão, as inovações 

proporcionam benefícios econômicos para as empresas, que podem ser materializados pela 

redução de custos ou pelo aumento da demanda e faturamento (SCHUMPETER, 1988; 

OCDE, 2005; TIGRE, 2006; PESSOA, 2011). Em relação a estes fatores, 10 respondentes 

declararam que as inovações implementadas proporcionaram redução de custo e aumento do 

faturamento. Nove declararam que houve somente aumento de faturamento e apenas um disse 

que os esforços de inovação foram indiferentes, ou seja, não alteraram a estrutura de custos ou 

a demanda. Para a literatura (SCHUMPETER, 1988; OCDE, 2005) ambas as situações – 

redução de custos e aumento do faturamento – proporcionam maior lucratividade e maiores 

chances de sobrevivência no mercado.  

 

4.4 Facilitadores e dificultadores para inovação 

 

Esta seção destina-se a apresentar as evidências levantadas pela pesquisa em relação 

aos fatores que facilitam ou dificultam a inovação nas micro e pequenas empresas picoenses. 

Tais evidências foram extraídas das declarações do Agente ALI e dos empreendedores, 

respondentes da entrevista semiestruturada.  

Este tópico está dividido em duas subseções, uma referente aos facilitadores e outra 

referente aos dificultadores da inovação, ambas com estruturas semelhantes, que iniciam 
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demonstrando a frequência com que os fatores foram citados nas entrevistas. Em seguida, são 

apresentados quadros que individualizam os fatores e identificam as verbalizações 

concernentes a cada um deles. Esta forma de demonstração proporciona uma visão mais clara 

das subcategorias da análise, facilitando a interpretação do autor que, ao final de cada quadro, 

tece seus comentários sobre os resultados encontrados. 

 

4.4.1 Facilitadores para inovação nas MPE picoenses 

 

Nessa seção são apresentados os fatores considerados catalizadores da inovação 

empresarial, evidenciando as verbalizações extraídas das entrevistas. A tabela 3 apresenta a 

frequência com que os fatores facilitadores foram citados pelos respondentes. 

 

Tabela 3  ̶  Frequência de verbalizações em relação aos facilitadores da inovação  
 

Facilitadores Frequência Percentual 
1. Apoio da gestão 23 25,27% 
2. Apoio de grupos de trabalho e colaboradores 11 12,09% 
3. Diversidade de competências do grupo responsável pela inovação 2 2,20% 
4. Divulgação de informações acerca da inovação 4 4,40% 
5. Estratégias para incorporação da inovação às rotinas organizacionais 11 12,09% 
6. Participação de colaboradores provenientes do meio externo 7 7,69% 
7. Planejamento de ações necessárias à implementação 17 19,68% 
8. Reconhecimento do valor e da necessidade da inovação 9 9,89% 
9. Perspectiva sistêmica da inovação e das interações entre unidades 
organizacionais 

7 7,69% 

Total 91 100% 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos dados exibidos na tabela 3, percebe-se que todos os facilitadores categorizados 

por Sousa (2006) e Souza e Bruno-Faria (2013) foram evidenciados pelos entrevistados. 

Destaque para o facilitador 1 (Apoio da gestão), que pode ser identificado em 23 falas na 

pesquisa, seguido do facilitador 7 (Planejamento das ações necessárias à implementação). O 

fator 3 (Diversidade de competências do grupo responsável pela inovação) foi o menos citado, 

sendo evidenciado pelos respondentes em apenas duas falas. A seguir, os quadros que 

demonstram o conceito e o conteúdo verbalizado em cada um dos facilitadores, seguidos dos 

comentários do autor. 
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Quadro 6  ̶  Verbalizações do facilitador Apoio da gestão 

Facilitador 1: Apoio da Gestão 
Definição: Apoio da alta administração e gerência de nível médio para implementação de novas ideias e 
práticas. Envolve questões como estabelecimento da inovação como meta organizacional; valorização da 
iniciativa dos colaboradores; demonstração explícita de confiança e disposição para inovar e; ações que 
reforcem o valor da inovação em toda a empresa (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 
� “Normalmente mostro o que pretendo fazer, peço a opinião dos funcionários e procuro mostrar os 

benefícios que aquela mudança pode proporcionar” (E1). 

� “Eles [os colaboradores] têm liberdade para sugerir [...]. Por exemplo, a pizzaiola sugeriu alguns novos 
sabores [de pizza] que viu na internet. Eu já estou analisando a possibilidade de oferecer” (E1). 

� “A inovação não deve ser só uma questão de mudar por mudar. Tem que melhorar alguma coisa na 
empresa, algum retorno positivo. Principalmente nas vendas” (E1).  

� “Ela [proprietária] não é muito de estar inovando não, mas quando acredita em uma ideia, ela dá carta 
branca para eu [gerente e filho] tocar em frente” (E2). 

� “Quando há resistência, temos que fazer um trabalho de convencimento” (E2). 

� “Para inovar é preciso ter ideia e coragem” (E2). 

� “As coisa mais importantes para inovação são o dinheiro, o tempo e, principalmente, a vontade dos 
donos” (E3). 

� “Estou sempre buscando coisas novas. Procuro na internet, nas revistas, faço cursos... e tem também as 
sugestões dos clientes, dos amigos” (E9). 

� “A força de vontade do proprietário é fundamental” (E9). 

� “Quando há uma possibilidade de melhorar algo, ai quem se envolve mais sou eu e meu marido [...], os 
funcionários não têm muito envolvimento” (E10). 

� “Os cursos ajudam muito [...], às vezes a gente resiste em ir, mas quando vai reconhece que tem muito a 
aprender e a desenvolver na empresa” (E10). 

� “É importante a gente estar aberto a críticas e sugestões; ouvir os clientes e os colaboradores. Quando se 
está aberto às sugestões, eles [os colaboradores] terminam crescendo com a empresa” (E11). 

� “É necessário o investimento em novos equipamentos, novos produtos, [...] modernizar e automatizar 
processos na produção” (E11). 

� “[...] mudamos a forma de trabalhar e agora temos um coordenador para cada equipe, com liberdade para 
se reportar diretamente a mim em caso de necessidade” (E11). 

� “A gente procura ficar atento ao mercado, sempre antenado e bem informado [...]. É importante ficar 
sempre se mexendo, se antecipando aos problemas” (E12). 

� “90% das inovações quem faz é o empresário. Aproveitam-se as ideias [do Programa ALI], e quem faz é 
você [...]. O empresário tem que arregaçar as mangas” (E12). 

� “Sempre quando posso, participo das feiras de autopeças. Lá a gente conhece muita novidade e muitos 
fornecedores. Alguns [fornecedores] atuais conheci na Automec em São Paulo” (E12). 

� “O importante é ter vontade, ideias e estar sempre em busca de novidades, diferenciais... É importante 
também ter a consciência que o gasto é para melhorar e que tem retorno” (E13). 

� “Gosto de ouvir sugestões, principalmente dos funcionários. Na medida do possível, busca acatar as 
sugestões” (E17). 

� “Uma coisa importante é a criatividade. Ela ajuda muito na inovação” (E17). 

� “O empresário tem que ter vontade de mudar, estudar, pesquisar, se capacitar... buscar o que tem de novo, 
mesmo que seja mais caro. Também se planejar, ter cronogramas...” (E18). 

� “Sou muito astuto. Eu penso, desenho, pesquiso... gosto de desafios” (E18). 

� “Para inovar é preciso correr risco e não ficar na mesmice. É necessário sempre estar aprimorando” 
(E19). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Apoio da gestão é fundamental para a implementação de mudanças 

organizacionais. Na realidade pesquisada, os gestores são, com poucas exceções, os próprios 

empreendedores e, pela estrutura enxuta das MPE, atuam como os principais responsáveis 

pelas inovações. As entrevistas evidenciam que os empresários muitas vezes relutam no 

primeiro momento, mas ao reconhecerem os possíveis benefícios do processo de mudança, 

abraçam a causa e se dispõem a inovar. Esta realidade foi exposta na entrevista do Agente 

ALI, através da seguinte fala:  

 
Apesar da resistência inicial, quando [os empreendedores] implementavam as 
mudanças, via de regra, eles reconheciam o seu valor. [...] Cada inovação que eles 
faziam, por mais simples que fosse, eles gostavam, e ali a gente comemorava e eles 
acabavam reconhecendo que tinha sido algo bom pra eles (AGENTE ALI). 
 

Apesar de não ter sido verificado em todas as empresas, o reconhecimento do valor 

da inovação e a necessidade de mudança foram elementos recorrentes nas entrevistas. Outros 

fatores que caracterizam o apoio à gestão foram frequentes. Um deles se refere à valorização 

da participação dos colaboradores, especialmente em relação sugestões de novos produtos ou 

de mudanças de processos operacionais. No entanto, como será apresentado nos fatores 

dificultadores, há muitos colaboradores que não demonstram interesse em participar do 

processo de mudança. A propensão para investir e correr risco, bem como a força de vontade 

e a disposição dos gestores para arregaçar as mangas no trabalho árduo, também foram 

evidenciados em algumas entrevistas. 

 

Quadro 7  ̶  Verbalizações do facilitador Apoio dos grupos de trabalho e colaboradores 

Facilitador 2: Apoio dos grupos de trabalho e colaboradores 

Definição: Receptividade, motivação, cooperação e envolvimento de grupos de trabalho e de colaboradores 
em relação ao processo de inovação, expressando-se por meio de: aceitação das novas ideias e práticas 
implementadas; adoção de novas formas de execução de tarefas; interesse, dedicação e esforço dos 
colaboradores envolvidos; incentivo às novas ideias; realização de críticas construtivas no processo de 
inovação (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 

� “O pessoal é unido, ‘trabalham’ de forma integrada e em regime de colaboração” (E1). 

� “Eles [colaboradores] às vezes dão sugestões de mudanças. Já houve novos produtos lançados por 
proposição de uma funcionária da cozinha” (E1). 

� “Quem dá mais ideias sou eu [proprietária], mas quem geralmente toca e bota pra frente é ele 
[proprietário e esposo]” (E3). 

� “Minha equipe é boa. São receptivos e se adaptam bem às mudanças” (E5). 

� “Os meninos [funcionários] são bem entusiasmados, tem iniciativas, [...] se envolvem com as melhorias” 
(E7). 
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� “Quando criamos e sugerimos novos pratos e novos sabores, repassamos para as funcionárias. Elas 
gostam, recebem bem as novidades [...] também propõem algumas ideias. Dão sugestões de como era na 
empresa onde já trabalharam” (E9). 

� “Há total envolvimento dos colaboradores, especialmente na área de criação. Eles ficam ansiosos quando 
participo de alguma feira para saber das novidades” (E11). 

� “Eles [os colaboradores] dão sugestões, principalmente os mecânicos em relação às atividades deles” 
(E12). 

� “Apesar de não contribuírem muito com ideias, os funcionários não se opõem às mudanças realizadas... 
Eles aceitam bem” (E16). 

� “Os colaboradores não têm resistência. Quando tem novidade, elas mesmas já tentam fazer também... elas 
abraçam a ideia” (E17). 

� “Uma das coisas mais importantes ‘é’ as pessoas se ajudando... uma andorinha sozinha não faz verão” 
(E17). 

� “Uma vez implementada [a inovação], eles [colaboradores] reconheciam. Algo que via como positivo 
neles era a colaboração dentro da empresa” (AGENTE ALI). 

� “As ideias partiam tanto de mim, quanto do empresário, quanto dos colaboradores também” (AGENTE 
ALI). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao facilitador 2, observa-se o grande número de entrevistados que 

ressaltam os colaboradores como elementos importantes no processo de inovação. Para dez, 

das vinte empresas, o colaborador dá sua contribuição, seja individualmente ou em grupo. 

Essa contribuição é materializada por meio de sugestões de melhorias; envolvimento e 

participação nos projetos de mudança organizacional; colaboração e cooperação nos trabalhos 

de equipe e; esforço na adaptação de novas rotinas.  

Um pequeno trecho da entrevista na empresa E20 resume os resultados do fator 

Apoio dos grupos de trabalho e colaboradores: “As funcionárias se envolvem [na inovação]. 

Elas são eficientes e se preocupam com o cliente e com o resultado da empresa. [...] Costumo 

pedir a opinião delas quando tenho uma ideia. Elas participam e são cooperativas” (E20).  

A participação dos colaboradores no processo de inovação nas empresas estudadas 

pode ter relação com a atuação do Agente ALI que, conhecedor da importância da coesão dos 

trabalhadores, se esforçou para envolver todo o grupo, como pode ser observado na seguinte 

passagem: 

Havia participação dos funcionários. Por sugestão nossa, a gente procurava envolver 
o maior número deles [colaboradores] para debater junto com o patrão. Então tinha a 
participação dos colaboradores. Alguns se entusiasmavam bastante e abraçavam 
mesmo a ideia (AGENTE ALI). 
 

Como principal gestor da empresa, o proprietário se envolve diretamente em 

praticamente todos os processos de inovação na organização. A presença constante do patrão, 

pode também influenciar a participação ativa dos colaboradores.  
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Quadro 8  ̶  Verbalizações do facilitador Diversidade de competências do grupo 

Facilitador 3: Diversidade de competências do grupo 

Definição: Distintas formações, experiências e habilidades requeridas pela inovação, que são capazes de 
proporcionar uma série de benefícios para a organização, como sinergia; abordagem da inovação sob 
múltiplas perspectivas; atuação empreendedora; flexibilidade para realização de ajustes e resolução criativa 
de problemas ao longo do processo, entre outros (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 

� “Para haver inovação é preciso que as pessoas sejam mais estudadas, mais capacitadas” (E8). 

� “Uma das coisas mais importantes para inovar é a qualificação dos funcionários, seja dentro ou fora da 
empresa. A experiência é melhor que a teoria” (E20). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como é possível perceber, o facilitador 3 teve apenas duas verbalização nas 

entrevistas realizadas. A predominância de inovações incrementais e de pequena envergadura, 

não exige a formação de grupos grandes e especializados no contexto das micro e pequenas 

empresas. Por essa razão, pode-se considerar a Diversidade de competências do grupo como 

um fator de relevância reduzida na realidade estudada.  

 

Quadro 9  ̶  Verbalizações do facilitador Divulgação de informações acerca da inovação 

Facilitador 4: Divulgação de informações acerca da inovação 

Definição: Desenvolvimento e utilização de canais de comunicação efetivos para divulgação de informações 
referentes à implementação das novas ideias e práticas no contexto organizacional. A boa comunicação é 
capaz de: fornecer aos colaboradores informações claras e atualizadas a respeito da inovação; conferir 
transparência e visibilidade ao processo de implementação; possibilitar antecipação de etapas previstas, além 
de estimular receptividade e participação dos envolvidos (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 

� “Quase nunca há problema de comunicação ou integração” (E2). 

� “Inovação depende muito de informação. É importante que todos estejam bem informados para falarem a 
mesma língua” (E7). 

� “Nossa comunicação aqui não tem problema [...], o que tem para dizer ou resolver já fala direto, pois a 
empresa é pequena, são poucos funcionários” (E10). 

� “Há uma reunião por mês para dar informações, ver o andamento das coisas e para aumentar a motivação. 
Peço a eles [colaboradores] para darem sugestões” (E12). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar da literatura apresentar a Divulgação da informação como elemento crucial 

ao bom desempenho inovador, apenas quatro entrevistados citaram esse fator como facilitador 

das inovações implementadas pelas empresas. A percepção é que a comunicação não é um 

problema relevante para os micro e pequenos empreendimentos. A presença de poucos 
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funcionários facilita a troca de informações, normalmente realizada de forma verbal e 

presencial, como se pode observar na verbalização do entrevistado E10, no quadro anterior. 

Para o Agente Local de Inovação, o Programa ALI atuou positivamente no 

facilitador Divulgação da informação como externado na fala a seguir: “A comunicação 

melhorou muito a partir da participação do [programa] ALI, especialmente com a implantação 

de quadros de avisos e realização de reuniões periódicas com todos os integrantes da 

empresa” (AGENTE ALI). Ainda conforme o entrevistado, “[...] as reuniões realizadas por 

nós se tornaram uma rotina e passaram a fazer parte da agenda da empresa, mesmo sem a 

nossa presença”. 

 

Quadro 10  ̶  Verbalizações do facilitador Estratégias para incorporação da inovação às rotinas 

organizacionais 

Facilitador 5: Estratégias para incorporação da inovação às rotinas organizacionais 

Definição: Ações, estratégias e mecanismos que fomentem a incorporação de inovações. Envolve estimulo a 
conexões entre as estruturas organizacionais novas e as anteriores; solução de adaptação à inovação; 
fornecimento de orientações e treinamentos e; promoção de aprendizagem de novas práticas (SOUSA, 2006; 
SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 

� “Apesar de uma resistência inicial, procuro conversar para mostrar os benefícios [aos colaboradores]. 
Quando a novidade está implantada, eles se acostumam e executam sem problemas” (E1). 

� “Prefiro ‘fazer’ o funcionário ao invés de pegar um ‘pronto’” (E1). 

� “Já realizamos [empreendedores e colaboradores] cursos de atendimento e de boas práticas no Sebrae” 
(E2). 

� “Passamos a contar com a orientação da nutricionista, que fez inúmeras mudanças [...]. Ela capacita 
muito bem o pessoal da cozinha e até do atendimento” (E5). 

� “Agora no final do ano teve um curso para melhorar a parte de atendimento e vendas. A gente incentivou 
a participação deles” (E10). 

� “[...] Uns chegam falando que são capoteiros [profissionais habilitados], mas quando a gente vai ver, tem 
que ensinar a fazer praticamente do zero” (E10). 

� “A empresa tem seu papel na motivação e nos incentivos para não gerar a acomodação do pessoal” (E11). 

� “A falta de capacitação é um barreira. No entanto, a empresa busca investir em treinamento (seja interno 
ou até externo) para aqueles colaboradores que são mais interessados, que fazem as coisas com gosto” 
(E11). 

� “A gente vai fazendo o acompanhamento [das colaboradoras]... Conversando, orientando, apontando 
erros...” (E20). 

� “‘Teve’ alguns casos de o funcionário fazer cursos (de controle financeiro, na área produtiva). Teve 
alguns casos que foi preciso qualificar” (Agente ALI). 

� “Nas reuniões que fazíamos nas empresas, motivávamos a eles tornarem a empresas deles melhor para se 
trabalhar e se tornar entre as mais inovadoras do estado, fazer parte da história da empresa. [...] Isso foi 
extremamente positivo” (Agente ALI). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Vários foram os exemplos citados em relação às Estratégias para incorporação da 

inovação às rotinas organizacionais. Portanto, pode-se inferir que as empresas pesquisadas 

estão preocupadas com a transição da antiga para a nova realidade organizacional decorrente 

da inovação. As principais ações verbalizadas nas entrevistas dizem respeito à disposição em 

mostrar os benefícios da inovação, incentivar os colaboradores a participarem em cursos, 

além de orientação e capacitação na própria empresa. 
 

Quadro 11  ̶  Verbalizações do facilitador Participação dos colaboradores provenientes do 
meio externo 
 

Facilitador 6: Participação dos colaboradores provenientes do meio externo 
Definição: Participação de profissionais externos à organização no processo de implementação, de modo a 
suprir necessidades de competências humanas e de recursos que não podiam ser atendidas internamente 
(SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 
� “Contratamos recentemente uma nutricionista para dar suporte à produção. Dar treinamento e orientação 

para casos especiais como diabéticos, por exemplo” (E2). 

� “Agora temos uma nutricionista contratada para fazer acompanhamento da nossa cozinha” (E4). 

� “A maioria das iniciativas partem de mim e da nutricionista que orienta” (E5). 

� “Busquei uma pessoa qualificada para assumir a gerência. Ela quase foi escolhida como agente ALI do 
Sebrae [...]. Isso já é uma boa referência” (E11). 

� “Por exemplo: para o novo projeto [...] a equipe que tem hoje não tem capacidade técnica. Vamos ter que 
contratar outros profissionais para tocar o projeto” (E14). 

� “É importante um olhar externo. Quem está de fora consegue ver melhor e isso pode contribuir muito 
para as inovações” (E16). 

� “Tive as condições de oferecer novos produtos a partir da contratação de uma pessoa já com experiência, 
com qualificação na área de salgados” (E20). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A participação de atores externos nas MPE estudadas é uma realidade. Como se pode 

observar nas verbalizações, há exemplos de contratações de nutricionistas, que atuam como 

consultoras, bem como contratação de profissionais experientes para o quadro de 

funcionários, capazes de dinamizar a atividade da empresa, seja melhorando os processos 

existentes, seja sugerindo novos produtos/serviços, ou mesmo implementando novas técnicas 

operacionais e de gestão.  

A própria parceria com o Sebrae para participação no Programa ALI é uma 

demonstração de que todas as empresas estudadas buscaram orientações provenientes do 

ambiente externo, agregando conhecimento de outras pessoas/instituições em benefício da 

inovação organizacional. O resultado dessa parceria proporcionou grandes avanços para a 

maioria das empresas pesquisadas, como demonstrado neste trabalho. Esta realidade pode ser 

evidenciada em algumas entrevistas, como por exemplo, na fala dos respondentes E13: 

“passei a dar mais prioridade à loja, que andava meio esquecida” e E2:  
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O Programa ALI me abriu a mente para as melhorias na empresa e passei me 
interessar pelo empreendedorismo, foi um diferencial na minha visão de empresa 
[...]. Antes do Programa ALI trabalhávamos com 8 salgados. No decorrer do 
programa chegamos a ter 40 salgados em nossa linha. Hoje são 60 (E2). 

 
Quadro 12   ̶Verbalizações do facilitador Planejamento das ações necessárias à implementação  

Facilitador 7: Planejamento das ações necessárias à implementação 
Definição: Detalhado planejamento de ações a serem desenvolvidas, bem como testes e ajustes necessários à 
implementação da inovação. Nessa categoria, são incluídos: levantamento de informações; diagnóstico 
organizacional; identificação de melhores práticas; alocação de recursos necessários; elaboração de pilotos e; 
experimentos para testar novas ideias e práticas (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 
� “Costumo fazer planejamentos de médio e de longo prazo. Por exemplo, a ampliação que fiz 

recentemente foi programada com bastante antecedência, inclusive por questões financeiras, não é? 
Também tem a questão do ponto que é alugado. Tive que fazer uma grande negociação com os donos 
para um contrato de longo prazo” (E1). 

� “Sempre tenho um prazo estipulado e geralmente realizo as mudanças mais significativas nas épocas de 
baixo movimento para não atrapalhar muito a rotina” (E1). 

� “A gente vai implantando as novidades, quando percebe que alguma não deu muito certo, a gente recua” 
(E1). 

� “Procuramos nos planejar para nossas atividades futuras para reduzir os riscos de investimento” (E2). 

� “Temos um plano de adquirir um equipamento até julho desse ano [2015]” (E2). 

� “Fico sempre ligado nas outras empresas, principalmente quando viajo. Quando vejo algo diferente fico 
pensando como poderia implantar lá na nossa empresa” (E2). 

� “Normalmente planejamos as mudanças. Especialmente quando envolve mais recursos financeiros, a 
gente pensa melhor, mas sem cronograma muito rígido” (E4). 

� “Quando é uma mudança maior, temos que planejar antes, para não dar um passo maior que a perna” 
(E5). 

� “A gente fica sempre atento ao que o cliente pede, também à concorrência. [...] Também surgem boas 
ideias quando viajo. Fico sempre de olhos nas novidades de outras empresas para implantar aqui” (E8). 

� “Quando vamos criar novos sabores, a gente vai fazendo misturas, fazendo testes, experimentações, até 
chegar a um ponto em que nós consideramos legal” (E9). 

� “As ações mais ousadas são mais bem planejadas. Por exemplo, a compra do caminhão, a restruturação 
da oficina, [...] a nova linha de produtos mais sofisticados. Mas não costumamos ter prazos muito 
rigorosos, para seguir à risca” (E10). 

� “Quando vamos lançar novos produtos sempre planejamos bem pra ver se terá saída, se ficará com preço 
adequado para o mercado” (E10). 

� “Planejamos bem nossas ações. Temos uma planilha onde colocamos nossos projetos, determinando 
prazos, delegando responsáveis e há um acompanhamento periódico desses projetos. Temos duas 
reuniões gerais por ano, com todos os colaboradores, onde fazemos um balanço das realizações e uma 
revisão dos projetos” (E11). 

� “Dependendo da inovação há uma maior preocupação com o planejamento [...], a maioria é planejada, 
principalmente quando envolve funcionários" (E12). 

� “Sempre destinamos alguma reserva para investimento, que normalmente vai para essas mudanças, essas 
inovações” (E12). 

� “Eu vendi alguns bens pessoais para investir no comércio. Passei a dar mais prioridade à loja, que andava 
meio esquecida. Com isso, pudemos trocar a fachada, o balcão e demos uma melhorada na oficina” 
(E13). 

� “O projeto de fabricação dos móveis planejados foi uma coisa mais de longo prazo, mais planejada 
mesmo” (E14). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As verbalizações demonstram que muitas empresas se preocupam com o 

Planejamento das ações necessárias à implementação. Essa preocupação ocorre 

principalmente quando se tratam de projetos e inovações que requerem maiores esforços, seja 

na alocação de recursos financeiros ou na adaptação das novas rotinas. Apesar do 

planejamento evidenciado, percebe-se que em muitas situações não se tratam de planos de 

curto e médio prazo.  

Vale ressaltar também as iniciativas de testar e experimentar os produtos, bem como 

realizar pesquisas de aceitação no mercado antes do lançamento de novos produtos. O 

benchmarking é outro elemento que merece destaque, uma vez que identifica boas práticas no 

mercado que podem ser adotadas nas empresas. As principais fontes de benchmarking são as 

ideias colhidas em viagens e os concorrentes existentes na cidade. 

 

Quadro 13   ̶ Verbalizações do facilitador Reconhecimento do valor e da necessidade da inovação 
 

Facilitador 8: Reconhecimento do valor e da necessidade da inovação 

Definição: Importância dada por dirigentes e colaboradores à implementação de novas ideias e práticas. 
Nesse sentido, os atores envolvidos angariam apoio e superam resistências, tendo em vista que a inovação 
pode produzir ganhos fundamentais aos objetivos da organização, maximizando o aproveitamento de 
oportunidades e minimizando ou até mesmo evitando o impacto de ameaças do ambiente externo (SOUSA, 
2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 

� “Percebi que precisava inovar no marketing. Mudamos a logomarca e padronizamos em vários objetos 
[...]. Vi que deu outro aspecto à empresa” (E2). 

� “Nossa empresa, por exemplo, aumentou o faturamento em 400% [após a participação no Programa 
ALI]” (E2). 

� A gente está sempre tentando incrementar a oferta, geralmente com novos sabores de produtos que já 
trabalhamos” (E4). 

� “Uma simples mudança que fizemos no layout e no balcão [...] proporcionou uma melhoria significativa 
no atendimento” (E4). 

� “Só uma máquina de lavar louça que compramos mudou tanta coisa: economiza água, tempo, 
funcionário, diminui a quebra de pratos e as louças já saem esterilizadas” (E5). 

� “A questão da falta de tempo, acho que é mais uma desculpa do que um problema em si. Se a gente sabe 
que vai ter retorno, a gente arranja tempo. [...] É uma questão de priorizar” (E7). 

� “Aqui a gente não tem medo das novidades. Pelo contrário, nós gostamos de mudanças” (E11). 

� “Hoje o comércio está bem diferente de antigamente. Temos que modernizar nossa empresa de alguma 
forma para não perdermos espaço no mercado. O cliente está mais informado, mais exigente... e se a 
gente não acompanhar essa evolução, essas inovações, a gente fica pra trás” (E13). 

� Ele [o empresário e marido] tem a consciência de que o gasto é com melhorias e que com certeza terá um 
retorno futuro” (E13). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Percebe-se que muitos respondentes têm a percepção da importância da inovação 

para o alcance dos objetivos organizacionais. Algumas falas revelam o nível de confiança dos 

empresários em relação ao retorno dos investimentos feitos nas melhorias realizadas nas 

empresas. Segundo o Agente ALI, essa confiança e vontade de inovar “aumentou à medida 

que as pequenas mudanças começaram a surtir efeitos na percepção do cliente e até mesmo no 

caixa [faturamento] da empresa”. Ainda conforme o agente, “o programa [ALI] serviu para 

quebrar paradigma [...] e ajudar as empresas a saírem da zona de conforto”. As verbalizações 

apresentadas demonstram que esses efeitos foram materializados em forma de melhorias no 

layout, atendimento, marketing, redução de custos e aumento de faturamento.  

Além da valorização da inovação como fator de dinamicidade e competitividade 

organizacional, alguns empresários têm a consciência de que a inovação é um aspecto 

fundamental para a própria sobrevivência da empresa, frente aos atuais desafios em termos de 

concorrência e exigência dos clientes. 

 

Quadro 14  ̶  Verbalizações do facilitador Perspectiva sistêmica da inovação  

Facilitador 9: Perspectiva sistêmica da inovação e das interações entre unidades organizacionais 

Definição: Desenvolvimento de uma concepção global de interações entre unidades organizacionais. A 
implementação de inovações sob essa perspectiva permite: desenvolvimento de estratégias coesas; otimização 
de recursos; padronização de procedimentos que evitam duplicação de esforços e atuação conjunta de 
unidades organizacionais em prol da inovação (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator facilitador 

� “O pessoal é unido, ‘trabalham’ de forma integrada” (E1). 

� “Quando há uma nova proposta, nós buscamos envolver todos na empresa” (E2). 

� “É importante que todos estejam bem informados para falarem a mesma língua; devem falar a mesma 
língua, estarem no mesmo barco e seguirem no mesmo rumo” (E7). 

� “Para inovar é necessário sair do ‘eu’; delegar. Como uma aranha, com várias pernas, envolvendo várias 
pessoas [...] É importante conhecer toda a casa [o negócio]” (E7). 

� “As novidades em termos de sabores e novos produtos normalmente sou eu [proprietária] quem trago, aí 
a minha mãe desenvolve e depois repassa para o pessoal da linha de produção. Termina que todos se 
envolvem de alguma forma” (E9). 

� “Após demonstrar os benefícios da inovação, contemplando a todos, eles [os colaboradores] passam a 
colaborar e abraçam a causa da inovação” (E12). 

� “Os setores mais importantes para realizar inovações são no atendimento, na parte de pessoal, na parte 
visual e de limpeza da loja” (E13). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A inovação vista por uma lente sistêmica é extremamente importante, sobretudo em 

instituições de maior porte, nas quais há grande capilaridade em termos de unidades 

organizacionais ou áreas funcionais. O fato de nenhuma das empresas estudadas possuir filial 
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ou departamentalização bem estruturada reduz o nível de complexidade em relação à 

interação organizacional. 

Dessa forma, as verbalizações demonstram a preocupação de envolvimento de uma 

interação global, mas se verifica essa prática a nível de pessoas ou grupos e não a nível de 

estrutura formal e departamentalizada.  

A subseção a seguir debaterá sobre os fatores dificultadores da inovação e suas 

evidências na realidade pesquisada. 

 

4.4.2 Dificultadores para inovação nas MPE picoenses 

 

Seguindo a mesma lógica estrutural da subseção anterior, este tópico apresentará os 

fatores dificultadores da inovação, iniciando pela tabela 4, que contabiliza a frequência de 

cada um deles. 

 

Tabela 4  ̶  Frequência de verbalizações em relação aos dificultadores da inovação  

Dificultadores Frequência Percentual 
1. Descrença em relação à inovação 7 7,60% 
2. Dificuldades de integração interorganizacional 5 5,43% 
3. Excesso de atividades e escassez de tempo 8 8,69% 
4. Falta de apoio da alta administração 4 4,34% 
5. Limitações em termos de pessoas 16 17,39% 
6. Limitações em termos de recursos financeiros 7 7,60% 
7. Limitações em termos de recursos tecnológicos 2 2,17% 
8. Obstáculos provenientes do meio externo 4 4,34% 
9. Priorização de atividades fim e/ou de curto prazo 7 7,60% 
10. Receio das consequências da inovação 16 17,39% 
11. Resistência à inovação por perda de poder 0 0% 
12. Resistência à inovação por senso de acomodação 16 17,39% 
Total 92 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como se verifica na tabela 4, os dificultadores mais citados pelos entrevistados são o 

fator 5 (Limitações em termos de pessoas), fator 10 (Receio das consequências da inovação) e 

fator 12 (Resistência à inovação por senso de acomodação), cada um com 16 verbalizações. 

Apenas um dos dificultadores não foi evidenciado. Trata-se do fator 11 (Resistência à 

inovação por perda de poder).  

Apresentam-se na sequência os quadros que individualizam o fator dificultador, seu 

conceito e suas verbalizações. Em seguida, comentários do autor sobre os resultados 

encontrados. 

 



86 
 

 
 

Quadro 15  ̶  Verbalizações do dificultador Descrença em relação à inovação 

Dificultador 1: Descrença em relação à inovação 

Definição: Sensação de desconfiança e descrédito em relação à inovação por parte de gestores, colaboradores 
e parceiros. Pode ser materializada em forma de: falta de envolvimento; desinteresse em relação às novas 
ideias e práticas implementadas; percepção da inovação permeada por suspeitas e; ceticismo em relação à 
inovação (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “A principal barreira para inovar é o pessimismo das pessoas, a falta de garra e de visão empreendedora” 
(E1). 

� “Quase sempre há resistência às inovações. Aí temos que fazer um trabalho de convencimento com os 
funcionários” (E2). 

� “A resistência é a pior delas [barreiras à inovação]” (E2). 

� “Normalmente o pessoal tem um pouco de resistência no início, mas depois acostumam” (E4). 

� “Só trazem alguma sugestão quando estão sentindo alguma dificuldade. Para trazer novidade mesmo, 
não!” (E4). 

� “[Os colaboradores] Não costumam propor novas ideias, não têm proatividade ‘pras’ coisas” (E6). 

� “Nossos funcionários não se envolvem, não propõem nada. Têm aversão ao novo” (E18). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Alguns entrevistados apontaram a receptividade e a motivação das pessoas em 

relação à inovação nos facilitadores Apoio da gestão e o Apoio dos grupos de trabalho. 

Apesar disso, verificaram-se aqui verbalizações que representam a Descrença em relação à 

inovação, principalmente associadas ao pessimismo, à falta de iniciativa e envolvimento, à 

ausência de sugestões e resistência às novidades. 

Essas barreiras à inovação são atribuídas principalmente ao corpo de funcionários 

das empresas. Em relação a isso, merecem duas observações. A primeira diz respeito ao fato 

que os respondentes fazem parte do corpo gestor, sendo proprietário ou gerente. Assim, pode-

se admitir um cenário em que há possibilidade de emergirem mais críticas aos colaboradores e 

menos críticas aos próprios gestores. O segundo destaque é que, mesmo declarando a aversão 

inicial à inovação por parte dos colaboradores, os respondentes admitem que, com o passar do 

tempo, há uma redução da resistência que facilita o processo de adaptação e aprendizado. 

Essa aversão pode ser caracterizada como misoneísmo, que é a atitude de medo e hostilidade 

em relação à inovação, e surge naturalmente em algumas pessoas, independente dos 

benefícios que a novidade pode proporcionar. 
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Quadro 16  ̶  Verbalizações do dificultador Dificuldades de interação organizacional 
 Dificultador 2: Dificuldades de interação organizacional 

Definição: Obstáculos para atuação conjunta de unidades organizacionais que operam de forma não 
integrada. Essa dificuldade provoca a existência de motivações e objetivos distintos dentro da organização, 
prejudicando: a cooperação entre departamentos; o processo de comunicação entre colaboradores e grupos; a 
adoção de novos procedimentos padronizados e; a efetividade organizacional (SOUSA, 2006; SOUZA; 
BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 
� “O pessoal do atendimento é mais colaborativo, mas a parte da equipe que trabalha na cozinha tem uns 

conflitos” (E4). 

� “Eu tenho consciência dos benefícios que as inovações podem trazer para a empresa, mas nem todo 
mundo aqui tem essa preocupação de inovar. Para ir melhor tem que todo mundo estar com os mesmos 
objetivos” (E6). 

� “A maioria das novidades aqui quem propõe sou eu. Ele [esposo] é mais resistente” (E7). 

� “Muitas vezes não há concordância nos projetos. Eu penso de um jeito e ele [o esposo] pensa o contrário. 
Às vezes os próprios funcionários não concordam muito com algumas mudanças e isso dificulta um 
pouco” (E13). 

� “Investigo para saber mais detalhes, e ainda tento melhorar. Mas sofro resistência do meu marido que não 
gosta de coisas novas” (E17). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em decorrência da estrutura organizacional enxuta, típica das MPE, a interação 

organizacional é representada não por filiais ou departamentos, mas por pequenos grupos e 

principalmente por pessoas. As verbalizações apresentadas representam a falta de unidade em 

relação aos projetos de inovação, seja entre os membros da família proprietária, seja entre 

estes e os colaboradores. 

Percebeu-se nas verbalizações que em alguns casos há conflitos de interesses entre o 

casal proprietário da empresa. Algumas falas registram proprietárias se queixando da 

resistência exagerada dos esposos em relação à implementação de inovações na empresa. A 

hipótese de que o gênero feminino seria mais propenso à adoção de inovações na realidade 

pesquisada, foi evidenciada pela declaração do Agente ALI: “O engraçado é que as mulheres 

são mais abertas e mais entusiasmadas pelas novidades. Quando a gente tentava implementar 

alguma coisa ou dava alguma sugestão, os homens tinham mais resistência. As mulheres eram 

mais receptivas”. 
 

Quadro 17  ̶  Verbalizações do dificultador Excesso de atividades e escassez de tempo 
Dificultador 3: Excesso de atividades e escassez de tempo 

Definição: Tempo exíguo para realização do volume de tarefas necessárias à ou decorrentes da 
implementação de novas ideias e práticas no contexto organizacional. Se expressa por meio de: dificuldades 
de cumprimento de cronograma; atrasos na implementação; prejuízo para qualidade de trabalhos; falhas no 
planejamento do processo; falta de tempo para treinamentos e para experimentação das novas ideias e 
práticas e; colaboradores pressionados pelo tempo (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 
� “Em determinados momentos, sinto que ficou meio puxado [o ritmo de trabalho]. Ai procuro medidas 

para diminuir a sobrecarga” (E1). 

� “Os funcionários normalmente são receptivos. Só não quando eles percebem que vai aumentar o serviço” 
(E3). 
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� “Às vezes eles [colaboradores] podem se queixar que o serviço está meio corrido, mas acredito que seja 
um problema tão importante não” (E3). 

� “Como estávamos correndo muito, num ritmo muito intenso, resolvemos diminuir o tamanho do negócio 
para aliviar para nós dois [proprietários]” (E7). 

� “As inovações partem mais de mim, pois tenho mais tempo para pesquisar na internet e ver o que tem de 
novidade. O [nome do marido: omitido] sempre viaja e também se ocupa na fábrica, com a mão na 
massa” (E10). 

� “Os funcionários ficam um pouco com ‘o pé atrás’ quando aparece alguma coisa nova. Na visão deles, a 
inovação vai significar mais trabalho pra eles” (E12). 

� “É um programa [o ALI] excelente! Mas não consegui implantar todas as etapas, principalmente por falta 
de tempo” (E14). 

� “Eles reclamavam muito da falta de tempo. Hoje eu, como empreendedor, sinto isso na pele, pois temos 
que cuidar de tudo: do estoque, das vendas e dos clientes, do funcionário que faltou, do serviço de banco, 
enfim...” (AGENTE ALI). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

As falas retiradas das entrevistas mostram que o fator tempo é um dos grandes 

problemas nos micro e pequenos empreendimentos. A sobrecarga de atividades, a falta de 

planejamento e de clareza na distribuição das tarefas e responsabilidades se soma ao pequeno 

número de funcionários, gerando um ciclo que prejudica as atividades rotineiras e, 

principalmente, os projetos de médio e longo prazo como a implantação de inovações. 

Muitas atividades sugeridas no plano de ação do Programa ALI não foram 

executadas nas empresas por falta de tempo, que é um assunto que preocupa muito os 

colaboradores e tem sido, conforme a fala dos entrevistados, motivo de reclamações. 

 

Quadro 18  ̶  Verbalizações do dificultador Falta de apoio da alta administração 

Dificultador 4: Falta de apoio da alta administração 

Definição: Ações, atitudes e comportamentos dos dirigentes denotando discordância, desaprovação ou 
omissão no tocante à implementação de inovações no contexto organizacional. Estas atitudes podem ser 
expressas por meio de: falta de envolvimento e comprometimento com a inovação; indisposição para dirimir 
conflitos decorrentes da inovação; relutância em investir e alocar recursos necessários à implementação 
(SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “Ela [proprietária] não é muito de estar inovando não” (E2). 

� “As sugestões chegam mais para minha mãe, mesmo sem estar diretamente nos negócios. Eu sou mais 
fechada e essas informações não costumam chegar até mim” (E4). 

� “Eu sei que a inovação é importante. Recebi toda a orientação do programa [ALI] e não inovei mesmo 
porque não quis, [...] falta de interesse mesmo” (E6). 

� “Já aqueles [empresários] que empreenderam por necessidade, porque não tinham outra atividade, não 
tinham tanto tesão em promover mudanças” (AGENTE ALI). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados apresentam que quatro entrevistados citaram algo relacionado à Falta 

de apoio da alta administração, revelando ausência de envolvimento e/ou de interesse com a 

implementação de inovações nas MPE. Vale destacar que apenas duas delas foram 

verbalizações dos próprios gestores que, mesmo declarando considerar importantes as 

inovações, fizeram mea-culpa em relação a esse dificultador, assumindo que não tiveram o 

comprometimento adequado com a inovação na empresa. 

A entrevista com o Agente ALI revelou uma percepção importante. Para ele, os 

empresários que iniciaram o empreendimento para aproveitar uma oportunidade no mercado 

apresentam maior entusiasmo com as novidades, enquanto que os que empreenderam por 

necessidade se mostram menos motivados e mais resistentes às inovações.  

 

Quadro 19  ̶  Verbalizações do dificultador Limitações em termos de pessoas 
 

Dificultador 5: Limitações em termos de pessoas 

Definição: Carência de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos à inovação por parte de 
colaboradores e parceiros. Esse tipo de restrição prejudica a implementação de inovações pelas seguintes 
situações: quantidade insuficiente de colaboradores; pequena diversidade de formação e capacitação; 
dificuldades para atuar em equipes; nível de experiência individual e grupal inadequado; falta de qualificação 
de gestores em práticas gerenciais e; falta de envolvimento e qualificação de terceirizados (SOUSA, 2006; 
SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “Nós temos dificuldade de conseguir gente especializada. Por exemplo, hoje estamos precisando de um 
confeiteiro e um salgadeiro” (E2). 

� “Se eu tivesse condições de trocar funcionário eu demitia alguns, pagava os direitos. Mas não tenho 
dinheiro para isso, então tenho que ficar com a equipe que não me ajuda nas melhorias da empresa” (E8). 

� “Sinto um pouco a falta de mão-de-obra especializada, apesar de não ser o fator decisivo para inovação” 
(E9). 

� “Aqui em Picos, especialmente no nosso setor, há uma carência muito grande de profissionais 
especializados e de escolas que possam fazer capacitações” (E10). 

� “Aqui a gente tinha muita dificuldade com os funcionários. Eles faltavam muito. Qualquer coisinha já era 
motivo para eles não virem trabalhar” (E10). 

� “São apenas dois funcionários na oficina e eles não são de dar muita ideia não. Se tiver alguma mudança, 
a gente vai lá, comunica e eles executam” (E13). 

� “A gente ainda tentou colocar alguns produtos [...] no mercado livre [para vender]. Iniciamos o projeto, 
mas meu filho terminou se envolvendo com outras atividades e abandonando. E não temos outra pessoa 
para fazer isso” (E13). 

� “Por exemplo: para o novo projeto [...] a equipe que tem hoje não tem capacidade técnica. Vamos ter que 
contratar outros profissionais para tocar o projeto” (E14). 

� “A parte de pessoal é o calcanhar de Aquiles: gente para trabalhar tem ‘muito’, toda hora aparece. Mas 
gente capacitada não tem. [...] Nossa região é carente de profissionais na área e de escolas que formem 
profissionais para a indústria” (E14). 

� “Funcionário é um problema grave. É difícil se encontrar algum hoje que seja bom e de confiança” (E15). 

� “Muitas vezes eu tenho projeto, mas não tenho as pessoas que me acompanhem” (E16). 
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� “A falta de pessoal capacitado atrapalha (e muito!). Uma andorinha só não faz verão. Tem que ter pessoas 
preparadas ao seu lado” (E17). 

� “Os funcionários mais novos possuem perfil mais difícil. São menos esforçados [...] Às vezes a gente 
reclama algo de errado e não é atendido. Reclama de novo e nada. Chega a certo ponto em que não se 
importa mais e deixa de lado” (E17). 

� “É um problema [a falta de pessoal capacitado]. Temos cinco funcionários. Somente dois deles vieram 
capacitados (e por outras empresas). Os outros foram treinados aqui mesmo, foram feitos em casa. Nosso 
ramo é carente de pessoal. Não há escolas de treinamento ou de cursos. Temos que ensinar aqui mesmo, 
aprendendo na prática” (E18). 

� “Os empregados contribuem com poucas ideias” (E19). 

� “A falta de pessoas qualificadas é o grande problema do nosso setor. Os poucos que tem não se 
empenham, botam banca pra trabalhar” (E19). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Limitação em termos de pessoas é, sem dúvida, um dos principais dificultadores 

da inovação nas MPE. Foram 16 verbalizações que apresentaram as deficiências empresariais 

em relação aos recursos humanos necessários à inovação.  

Uma das principais barreiras relatadas pelos entrevistados foi a carência de pessoal 

capacitado. Apesar de haver grande oferta no mercado, a mão-de-obra disponível é quase 

sempre sem experiência ou capacitação compatível para preenchimento das vagas abertas nas 

empresas, como foi externado pelo Agente ALI no seguinte trecho: “[Os colaboradores] 

tinham pouca qualificação. Via de regra, eram desqualificados [...]. Eram colaboradores que 

nunca tinham participado de cursos, nunca tinha participado nem mesmo de uma palestra, por 

exemplo” (AGENTE ALI). 

Na percepção dos entrevistados, um dos fatores que levam a esse quadro é a ausência 

de instituições aptas a capacitarem estes trabalhadores na região, especialmente nos setores 

industriais, como capotaria, marcenaria, alimentação, marmoraria, entre outros, ressaltando 

que são atividades que não exigem alto nível de escolaridade. A maioria dos profissionais 

capacitados, não passou por treinamento formal. Aprendeu na prática, dentro da empresa que 

trabalha ou que já trabalhou anteriormente. A pouca disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada pode desencadear outro problema que é a acomodação destes trabalhadores na 

execução de suas atividades, representada por situações de alto absenteísmo, baixo empenho 

laboral e baixo nível de envolvimento com a mudança. Em um dos relatos, um empresário 

demonstrou que esse acúmulo de dificuldades relacionado aos colaboradores é motivo de 

desmotivação para o empresário, afetando diretamente o fator inovação. 

Outro aspecto relevante nesse contexto é a própria falta de interesse dos 

trabalhadores por melhoria do seu nível de conhecimento, como citado por um dos 
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empresários entrevistados: “Agora no final do ano teve um curso [...], incentivamos a 

participação deles pagando a inscrição e reduzindo o horário de trabalho para eles irem ao 

curso, mas nenhum foi. Sempre dizem que tem compromisso ou alguma coisa para não ir” 

(E10). Essa falta de motivação dos trabalhadores pelo acúmulo de conhecimento pode ser 

considerada outra barreira para inovação, como veremos no último fator dificultador, 

Resistência à inovação por senso de acomodação. 

Outros dois aspectos chamam atenção em relação às Limitações em termos de 

pessoal. Um deles provém do relato que externa a dificuldade de lidar com os funcionários 

mais jovens, que, segundo o empresário, seriam menos esforçados e teriam “perfil mais 

difícil” para trabalhar. O outro aspecto já foi apresentado neste trabalho e remete ao baixo 

nível de qualificação dos próprios empreendedores, especialmente em relação a capacitações 

na área de gestão e negócios. 

 

Quadro 20  ̶  Verbalizações do dificultador Limitações em termos de recursos financeiros 

Dificultador 6: Limitações em termos de recursos financeiros 

Definição: Dificuldades de acesso, obtenção e efetiva utilização de recursos financeiros reconhecidos como 
necessários à inovação organizacional. Envolve carência ou ausência de: fundos financeiros internos; 
investimentos; capacidade de captação de crédito; capital de giro e; integralização de capital (SOUSA, 2006; 
SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “A falta de recursos é uma barreira para as melhorias e as inovações” (E2). 

� “O dinheiro é o principal limitador das inovações” (E4). 

� “Não tenho dinheiro para isso [pagar direitos de demissão], então tenho que ficar com a equipe que não 
me ajuda nas melhorias da empresa” (E8). 

� “Até porque tem pouco capital, fazemos mais as pequenas inovações, que custam pouco, mas que possam 
trazer algum retorno” (E9). 

� “A principal barreira é a questão financeira. Para inovar é preciso gastar e ter coragem para gastar” (E13). 

� “A falta de dinheiro é um dos principais fatores para não inovar. Só faz com dinheiro” (E16). 

� “A falta de dinheiro atrapalha. Não é 100%, mas se tiver um dinheirinho já é uma boa ajuda (risos)” 
(E17). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Boa parte dos empreendedores declarou que a ausência de recursos financeiros age 

como um grande dificultador da inovação nas suas empresas. Na visão da maioria, somente 

com dinheiro é possível implementar melhorias organizacionais, e dois destes empresários 

classificaram esse fator como a principal barreira às inovações. 

Apesar da alegação de não haver recursos financeiros para investir em inovação, a 

presente pesquisa demonstra que houve avanços consideráveis no grau de inovação das 

empresas, o que converge com algumas verbalizações. O empresário E11 afirmou que “dá pra 
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inovar em algumas coisas mesmo sem investir quase nada. Por exemplo, um simples quadro 

de aviso que colocamos aqui, resolveu inúmeros problemas que tínhamos”. Já o Agente ALI 

afirmou que: 
 

Praticamente teve um ou dois casos apenas que teve investimentos grandes, mas o 
que prevaleceu foram pequenas mudanças no dia a dia [...] mudando um pouquinho 
aqui, um pouquinho ali, com muita dificuldade... O que praticamente todos 
alegavam era que pra inovar precisa de muito dinheiro, mas no final, praticamente 
todos conseguiram inovar. 

 
Portanto, há inovações incrementais e de pequena amplitude que proporcionam 

ganhos importantes para as empresas e que podem ser implementadas sem a necessidade de 

grandes investimentos. Esse tipo de inovação é o que prevalece no contexto dos pequenos 

negócios. 
 

Quadro 21  ̶  Verbalizações do dificultador Limitação em termos de recursos tecnológicos 
 

Dificultador 7: Limitações em termos de recursos tecnológicos 

Definição: Dificuldade de acesso, obtenção e efetiva utilização de recursos tecnológicos necessários à 
inovação. Envolve carência ou ausência de: ferramentas de tecnologia da informação; equipamentos técnicos; 
plataformas de processamento e armazenamento de dados e; sistemas informatizados (SOUSA, 2006; 
SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “Tenho um plano para inserir um sistema de atendimento informatizado, mas estou encontrando 
dificuldade, principalmente com os garçons. Quando a gente fala nisso eles já pulam lá longe, começando 
pelo gerente (risos)” (E1). 

� “Nós iniciamos um projeto para informatizar e controlar o estoque, mas ninguém aqui tem muita prática 
com ‘negócio’ de computador, ai a gente terminou deixando de lado” (E7). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A falta de conhecimento e habilidades tecnológicas tanto dos colaboradores, quanto 

dos próprios empreendedores é uma realidade nas MPE estudadas. A maioria delas realiza sua 

comunicação e seus controles operacionais por meios tradicionais, sem o auxílio de 

ferramentas computacionais. Apesar dessa deficiência, não se percebe dificuldades de 

comunicação interna, já que a estrutura organizacional enxuta facilita esse aspecto. No 

entanto, a comunicação com os clientes pode ser prejudicada, pois os recursos tecnológicos, 

especialmente através das mídias sociais, são hoje uma grande fonte de benefícios para as 

empresas de todos os segmentos e tamanhos. 
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Quadro 22  ̶  Verbalizações do dificultador Obstáculos provenientes do meio externo 

Dificultador 8: Obstáculos provenientes do meio externo 

Definição: Barreiras decorrentes de aspectos externos à organização, exógenos e não controláveis por seus 
dirigentes e colaboradores. São exemplos: mobilizações sindicais; restrições regulatórias e tributárias; 
conjuntura econômica adversa; concorrência predatória e; convulsões sociais (SOUSA, 2006; SOUZA; 
BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “Fizemos uma tentativa de fornecer para outras lanchonetes, mas desistimos, pois ficamos com medo de 
manchar nossa reputação, pois ninguém sabe como vai ser o manuseio nas outras empresas” (E2). 

� “Já procuramos financiamento junto a bancos para comprar novas máquinas, mas a burocracia emperra 
muito” (E2). 

� “Para o pequeno empresário é uma luta, muito imposto, muita cobrança trabalhista. Isso dificulta muito” 
(E6). 

� “Temos projeto de ampliação da fábrica e retirar de dentro da loja [...]. Buscamos um terreno no parque 
industrial da cidade, mas a prefeitura não facilitou a doação. É muita burocracia” (E10). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Adversidades nas relações com o meio externo foram citadas por muitos empresários 

como fatores que limitam o processo de inovação nas MPE. Situações como burocracia 

imposta por bancos e instituições públicas, dificuldades com parceiros comerciais e 

quantidade de exigências das legislações tributária e trabalhista foram verbalizadas neste fator 

dificultador. Outra contribuição importante neste aspecto foi colhida na entrevista do Agente 

ALI que revelou seu ponto de vista em relação a alguns desses fatores.  

Em relação à carga tributária, o Agente ALI considera que o Estado deveria utilizá-la 

como instrumento de fomento para à inovação nas MPE. Na realidade atual esse fator atua 

como desestímulo à inovação, pois além de ser excessivamente onerosa, a carga de tributos 

impede a adoção de alguns controles gerenciais na empresa que, a visão do empresariado, 

deixaria a empresa mais vulnerável às fiscalizações governamentais, como se pode perceber 

no trecho a seguir: 

Há pouco incentivo por parte do governo para chegar a MPE no sentido de dizer que 
se você inovar vai haver uma recompensa. [...] Infelizmente é mais por uma questão 
de mercado, de sobrevivência: ah! se você inovar vai ser bom pra empresa. Mas não 
que haja uma política do governo... e há, através do FINEP e tal, mas são coisas 
inacessíveis à nível de MPE. Elas acabam valorizando, premiando alguns poucos 
grandes, na verdade. Então é algo inacessível que acaba fortalecendo a visão que 
inovação é caro, inovar leva a pagar mais impostos. Tipo a implementação de mais 
controles, de vendas, de compra, de estoque. Não, se eu fizer isso vai ficar mais fácil 
para a fiscalização ter acesso. Ele deixa de inovar, pois se ele fizer isso ficará mais 
vulnerável à ação do governo. Eu não tenho como pagar imposto disso aqui não! 
(AGENTE ALI). 
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Outro elemento proveniente do meio externo que atua de maneira importante nas 

ações de inovação das MPE é a concorrência, que age como algo capaz de mobilizar os 

pequenos empresários a abraçarem a causa da inovação para não perderem espaço no 

mercado. Para o entrevistado a concorrência: 

É algo que mexe como eles [empresários]. Apesar do ALI, dentro da nossa postura 
ética, não falar nada do concorrente que a gente atendia. Mas assim..., a gente 
deixava bem claro que isso tá sendo feito, que é importante, outras empresas já estão 
fazendo, tal. A gente via isso: que a inovação muitas vezes é puxada pela 
concorrência. O que o concorrente fez, deixa eu fazer também... 
 

Portanto, nesse contexto, a concorrência não seria considerada como uma barreira, 

mas sim como um facilitador da inovação, uma vez que estimula o empresário a sair da zona 

de conforto e buscar inovações existentes no mercado e/ou criadas na própria empresa como 

resposta a ação de seus competidores. 

Para o Agente ALI, a conjuntura econômica também influencia a inovação 

empresarial, especialmente em períodos de crise em que o empresário reduz a confiança e, 

consequentemente, o investimento, prejudicando ações inovadoras de maior relevância. O 

respondente declara que: 

Via de regra, na crise, o empresário se retrai. Ele quer eliminar custos, aquilo que ele 
considera como gasto e isso deixa muito mais difícil. [...] Tinha muito a crise 
psicológica! Aí, a gente ia mostrar as pesquisas, as tendências. Eles argumentam que 
era de fora: “mas esses dados são de fora”. E eu dizia: mas representa seu setor, sua 
área de atendimento. Eu repetia na crise crie, não fique repetindo que há crise, 
crise... isso só atrapalha [a confiança e a inovação] (AGENTE ALI). 

 

Quadro 23  ̶   Verbalizações do dificultador Priorização de atividades fim e/ou de curto prazo 

Dificultador 9: Priorização de atividades fim e/ou de curto prazo 

Definição: Ênfase nas atividades fim mais relacionadas ao negócio da organização e/ou de curto prazo em 
oposição a inovações relacionadas a atividades meio, ou que usualmente levam de médio a longo prazo para 
produzir resultados almejados pela organização (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “As mudanças ocorrem de maneira ocasional, sem planejamento ou preparação de longo prazo” (E3). 

� “Geralmente a gente visa mais o que tem retorno rápido e que custa pouco... vai fazendo aos pouquinhos” 
(E3). 

� “A maioria das inovações são mais simples e rápidas” (E5). 

� “A prioridade aqui é fabricar e não deixar faltar para atender aos clientes” (E6). 

� “Tenho vontade de participar de feiras [...], mas aqui pra viajar é complicado, porque sou só eu e [nome 
do marido: omitido] e não dá pra sair por muito tempo” (E10). 

� “A gente não costuma se planejar para as melhorias... algumas inovações acontecem no susto mesmo 
(risos...), geralmente pequenas melhorias que não afetam muito a rotina da empresa” (E13). 

� “Eram percebidas mais pequenas mudanças que iam acontecendo. Muitas vezes o próprio empresário 
nem percebia algumas dessas mudanças, pois não eram tão significativas, mas de fato, iam acontecendo 
[...] era algo que acontecia sem se dar conta de que estava evoluindo” (AGENTE ALI). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



95 
 

 
 

Como a maioria das inovações nas MPE são caracterizadas por pequenas mudanças 

que não exigem esforços extraordinários ou envolvem alterações significativas nas atividades 

rotineiras das empresas, normalmente não preocupações ou planejamento a longo prazo. Para 

o Agente ALI, os empresários iam implementando estas modificações de maneira espontânea, 

sem um monitoramento sistemático e sem vislumbrar grandes objetivos. O elevado nível de 

responsabilidade e atividades que ficam a cargo do empresário está entre os principais 

motivos da ênfase nas tarefas operacionais e a falta de foco na inovação.  

Como foi abordado no Facilitador 7, o planejamento de longo prazo normalmente é 

empregado somente nas melhorias que demandam mudança significativa na estrutura vigente 

e, principalmente, quando envolvem vultosas quantias financeiras. Apesar disso, algumas 

decisões importantes, que podem comprometer a estrutura financeira ou administrativa da 

empresa, são tomadas por impulso como revelada na declaração do E16: “Normalmente 

fazemos a mudança sem pensar muito, sem muito planejamento. A máquina de lavar louça 

mesmo eu decidi comprar de uma hora para outra, quando passei uma raiva com uma 

funcionária aqui. No outro dia já ‘tava’ comprando” (E16). 
 

Quadro 24  ̶  Verbalizações do dificultador Receio das consequências da inovação 

Dificultador 10: Receio das consequências da inovação 
Definição: Temor desencadeado pelas incertezas do processo de inovação sentido por colaboradores e/ou 
parceiros. São exemplos: sensação de insegurança; medo de alterações nas rotinas organizacionais; 
possibilidade de cortes e demissões; possibilidade de insucesso das novas ideias e práticas; receio de 
responsabilização por eventuais falhas e; receio de que os investimentos requeridos pela inovação fragilizem 
as finanças da organização (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 
� “Os colaboradores são um pouco resistentes às novidades. Têm medo das coisas novas, principalmente 

quando envolve algum tipo de tecnologia” (E1). 

� “A modernização às vezes pode espantar alguns clientes mais tradicionais. Tem que ter cuidado com 
certas novidades [...]. Depende do público alvo” (E4). 

� “Tenho um certo temor de fazer grandes investimentos e ser um tiro no pé” (E4). 

� “Temos como projeto a oferta de novo tipo de massa, mas tenho receio de lançar, pois o povo de Picos 
não gosta muito de novidade. Até costumam experimentar, mas no fim das contas, ficam no tradicional 
mesmo” (E4). 

� “Como nosso público é restrito à vizinhança, não adianta fazer muito investimento, porque o mercado 
não vai ampliar na mesma proporção [...] Tirar muito dinheiro para inovar, pode não ser um bom 
negócio” (E6). 

� “Os funcionários e até as pessoas da família que trabalham aqui não gostam de inventar nada. Tem medo 
de se arriscar” (E6). 

� “[...] Ele [esposo e proprietário] é mais resistente, não gosta muito de mudança não” (E7). 

� “Os empregados não colaboram com ideias, não! São resistentes. Tudo que a gente inventa eles já ficam 
meio cismados, com medo da mudança” (E8). 

� “A principal barreira para inovar é o medo da novidade. Isso trava tudo” (E16). 

� “Empreendedor e inovador não pode ter medo. Tem que correr risco. Para último projeto faltou dinheiro, 
mas considero que faltou principalmente a coragem” (E16). 
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� Às vezes elas [colaboradoras] ficam com aquele ‘pé atrás’, com medo de aumentar o trabalho” (E17). 

� “Ah, nossos funcionários não querem se envolver com novidades. [...] Têm aversão ao novo, mesmo que 
seja para facilitar o trabalho deles. [...] Só porque é diferente do costume já não presta. Um exemplo foi 
um disco de corte que era o mesmo de sempre, mas só porque mudou a embalagem já não presta (risos)” 
(E18). 

� “[nome do empreendedor e esposo] tem medo de fazer investimento, de mudar. Isso atrapalha muito” 
[E19] 

� “Resisto aos empréstimos, vou fazendo na medida em que posso sem me comprometer com dívidas” 
[E20]. 

� Na maioria eram empreendedores resistentes às mudanças. Foi muita luta, muita peleja, até mesmo para 
aderirem ao programa [ALI]” (AGENTE ALI). 

� “Teve situações de você perceber claramente que o colaborador ‘ter’ medo... medo de perder o emprego; 
medo de, a partir do momento que implantar algo, vai sobrar pra ele” (AGENTE ALI) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Receio das consequências da inovação foi uma das principais barreiras 

apresentadas nas falas, tanto por parte dos empresários, quanto por parte do Agente ALI. As 

principais verbalizações demonstram o conservadorismo em relação a investimentos 

financeiros na inovação, resistência às novidades e sentimento de que as inovações não 

aumentem a demanda ou até mesmo afetem negativamente a preferência do consumidor. 

Dois aspectos já levantados nesse trabalho podem ser retomados a partir das 

declarações dos respondentes. O primeiro deles é em relação à resistência à inovação que, 

pelas declarações dos empresários, era atribuída principalmente aos colaboradores, agora se 

tem a declaração do Agente ALI que afirma ter enfrentado muita resistência dos próprios 

empreendedores, até mesmo para aceitarem a participar do programa gratuito de fomento à 

inovação. 

O segundo aspecto relevante é o retorno das declarações femininas em relação ao 

bloqueio dos seus esposos às novidades, demonstrando claramente que as mulheres são mais 

abertas e receptivas em relação à inovação no contexto pesquisado. 

 

Quadro 25  ̶  Verbalizações do dificultador Resistência à inovação por perda de poder 

Dificultador 11: Resistência à inovação por perda de poder 

Definição: Ações, atitudes e comportamentos de colaboradores ou grupos que se sentem ameaçados em 

relação a mudanças nas estruturas de poder. As motivações para tais comportamentos podem ser: alterações 

nas relações de poder formal e informalmente constituídas entre os atores organizacionais; mudanças nas 

estruturas hierárquicas; redução de prestígio e poder político e; perda de poder de decisão (SOUSA, 2006; 

SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� Não houve evidências em relação a esse dificultador. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como se percebe, não houve nenhuma entrevista que apresentasse a perda de poder 

como algo que pudesse provocar a resistência à inovação. Uma possível explicação para esse 

fenômeno é o fato de que a estrutura de poder nas MPE estudadas é muito bem definida, uma 

vez que a gestão do negócio é realizada pelo próprio empreendedor ou familiar de confiança, 

não havendo espaços para mudança nas estruturas e, portanto, ameaça às relações de poder. 
 

Quadro 26  ̶  Verbalizações do dificultador Resistência à inovação por senso de acomodação 

Dificultador 12: Resistência à inovação por senso de acomodação 

Definição: ações, atitudes e comportamentos que se opõem à inovação, por parte de colaboradores, de 
parceiros e do público envolvido com sua introdução, denotando dificuldades de aceitação de novas ideias e 
práticas, em decorrência de: crenças e valores que não apoiam novas ideias; contexto cultural relutante em 
adotar novas ideias; estruturas organizacionais rígidas; relutância em abandonar certo presente tido como 
adequado; clara aversão ao risco e; opção pela manutenção do status quo (SOUSA, 2006; SOUZA; BRUNO-
FARIA, 2013). 

Conteúdos verbalizados no fator dificultador 

� “Os funcionários têm abertura para sugerir, apesar de não ser comum fazerem isso” (E1). 

� “Quando há uma nova proposta, nós buscamos envolver todos na empresa, mas nem todos abraçam pra 
valer. Por esse motivo, estamos fazendo uma renovação de alguns funcionários” (E2). 

� “Eles [colaboradores] têm medo de mudança e não querem sair da zona de conforto” (E2). 

� “Os funcionários daqui se acostumaram com uma rotina de trabalho e não querem sair daquele ‘arroz 
com feijão’, não mudam a forma de trabalhar” (E6). 

� “Como vem dando certo do jeito que está, não temos tanta necessidade de estar mudando. [...] Time que 
está ganhando não se mexe” (E6). 

� “A acomodação das pessoas um dos grandes problemas nossos; é um verdadeiro muro de concreto 
impedindo a inovação” (E7). 

� “A falta de vontade de aprender é uma grande barreira. Quem quer busca treinamento, orientação” (E7). 

� “Como estávamos correndo muito, num ritmo muito intenso, resolvemos diminuir o tamanho do negócio 
para aliviar para nós dois [proprietários] (E7). 

� Os funcionários não têm muito envolvimento. Só participam mesmo quando é alguma coisa que envolve 
o trabalho deles, como na parte de produção [...] ai a gente tem que passar tudo pra eles, e eles executam, 
mas não são muito ‘chegados’ a mudanças [...] e não costumam dar ideias” (E10). 

� “Nós temos vontade que nosso pessoal vista mais a camisa da empresa e se torne mais participativo” 
(E10). 

� “Quando há uma possibilidade de melhorar algo, ai quem se envolve mais sou eu e meu marido [...], os 
funcionários não têm muito envolvimento” (E10). 

� “Os funcionários ficam um pouco com ‘o pé atrás’ quando aparece alguma coisa nova [...]. Inicialmente 
há resistência. Aí a gente tem que conversar e até tomar medidas mais drásticas [... então], eles passam a 
colaborar e abraçam a causa da inovação” (E12). 

� “Nossa empresa não aproveitou a oportunidade de inovar. De maneira geral, inovamos muito pouco, mas 
por falta de coragem e iniciativa nossa mesma” (E13). 

� “O pessoal [colaboradores] gosta mais do tradicional mesmo. Do de sempre” (E14). 

� “Os funcionários aqui são um problema. Eles só gostam da mesmice. Não são muito de propor ideia 
não!” (E15). 

� “O principal [dificultador] é a acomodação das pessoas” (E19). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O décimo segundo e último fator dificultador à inovação foi um dos mais citados nas 

entrevistas e considerado por alguns respondentes como uma das principais barreiras. A 

Resistência à inovação por senso de acomodação foi relatada por empresários e pelo Agente 

ALI em várias situações, com destaque para falta de envolvimento com a inovações e falta de 

prazer pelo aprendizado, gerando uma situação de mesmice que os coloca numa zona de 

conforto, da qual não querem sair.  

Alguns empresários reconhecem, inclusive, que este sentimento não é exclusivo dos 

funcionários, e assumem seus posicionamentos conservadores no momento em que não 

empreendem esforços para implementação das melhorias. Um deles, alegando estar satisfeito 

com a situação atual, deixou bem clara sua intenção de não inovar com a seguinte frase: “time 

que está ganhando não se mexe”. 

Esta seção, que aqui se encerra, tratou de analisar os resultados da pesquisa. A seção 

seguinte se destina a apresentar as considerações finais, incluindo-se nela as limitações da 

pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta última seção apresentam-se as principais considerações decorrentes do estudo, 

a partir do objetivo geral que foi investigar a evolução, dimensões, facilitadores e 

dificultadores da inovação nas MPE atendidas pelo Programa ALI em Picos - PI. 

As organizações estudadas são caracterizadas como micro ou pequenas empresas 

familiares, predominantemente geridas e centradas na figura do proprietário, cujo nível de 

capacitação em gestão é inadequado, gerando baixo profissionalismo e qualidade gerencial. 

Estas características identificadas são típicas da realidade pesquisada.  

Para alcançar o objetivo específico 1: Analisar a evolução do grau de inovação das 

MPE, verificou-se no primeiro momento um grau de inovação bastante baixo, que evoluiu 

para o segundo momento e teve um aumento ainda mais significativo na mensuração final. 

Estes dados comprovam a teoria de que as empresas com baixo desempenho inovador têm 

grande potencial a ser explorado com ações de inovação e podem se beneficiar disso através 

de melhorias nos seus resultados. 

Este incremento da inovação nas MPE está diretamente relacionado às ações 

desenvolvidas pelo Programa ALI, focadas no incentivo aos empresários para implementarem 

inovações em suas organizações. Apesar do significativo avanço no GIG, as empresas 

estudadas são caracterizadas como ‘pouco ou nada inovadoras’ pelos critérios adotados. Este 

resultado refuta o pressuposto da pesquisa, que previa a classificação destas empresas como 

‘inovadoras ocasionais’. 

Em relação ao objetivo específico 2 - Investigar as dimensões e as características 

predominantes das inovações desenvolvidas pelas MPE, observou-se que a maioria das 

inovações implementadas são consideradas como incrementais, com baixo grau de novidade e 

realizadas de maneira pontual e em forma de pequenas melhorias para solucionar problemas 

do dia a dia.  

O principal agente da inovação nesse contexto são os próprios empreendedores, que 

atuam na ideação e execução das práticas inovadoras, utilizando-se como fonte de inspiração 

a inovação aberta, oriunda principalmente das iniciativas implementadas pelos concorrentes e 

das novidades observadas em viagens e em revistas especializadas.  

Além disso, é bastante comum nas MPE a adoção de inovações extramuros, soluções 

desenvolvidas por outras empresas do mercado, como forma de suprir as deficiências internas 

de pesquisa, como ausência de patentes e de setores de P&D. Portanto, as MPE são 

caracterizadas como seguidoras no processo de inovação.  
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Apesar destas características – incremental, seguidora e com baixo grau de novidade 

– a inovação implementada proporcionou importantes benefícios para empresas estudadas. 

Por exemplo, o ganho econômico, seja pela redução de custo, pelo crescimento do 

faturamento ou por ambos, foi materializado com aumento da lucratividade. Estes benefícios 

foram importantes para estimular os empreendedores a adotarem novas ideias e práticas nos 

processos de negócios e adquirirem a independência inovativa que proporcionou a evolução 

sustentável dos índices de inovação.  

Quanto às dimensões da inovação predominantes nas MPE picoenses, os destaques 

são: Plataforma, Oferta, Clientes e Relacionamento com o cliente. Estas quatro dimensões são 

mais evidenciadas na prática da MPE principalmente pela busca constante de ofertar novos 

produtos/serviços, bem como a preocupação com a manutenção e a captação de clientes, 

tendo como benefício a proximidade destas empresas com o seu público-alvo. 

Em relação ao objetivo específico 3: Identificar os fatores facilitadores para adoção 

de inovações nas MPE, a pesquisa demonstrou que as empresas investigadas apresentam, em 

maior o menor grau, as nove características que catalisam a inovação definidas por Sousa 

(2006) e Souza e Bruno-Faria (2013). Dois facilitadores que se destacaram: 

a) Apoio da gestão, representado pela atuação do gestor como incentivador da 

implementação da inovação e; 

b) Planejamento das ações necessárias à implementação das inovações, 

especialmente percebida quando se tratam de projetos e inovações que exigem 

mais recursos materiais e humanos da organização.  

Em relação ao objetivo específico 4: Identificar os fatores dificultadores para adoção 

de inovações nas MPE, os resultados confirmaram a presença de 12 dos 13 fatores descritos 

pela literatura. Destacaram-se como barreiras à inovação os seguintes fatores. 

a) Limitações em termos de pessoas, identificas pela deficiência empresarial em 

relação à disponibilidade de recursos humanos necessários à inovação; 

b) Receio das consequências da inovação, associado ao conservadorismo em relação 

a investimentos financeiros na inovação, resistência e sentimento de insegurança 

com as novidades e; 

c) Resistência à inovação por senso de acomodação, destacando-se a falta de 

envolvimento e prazer com o aprendizado e as inovações, gerando uma situação 

de manutenção da zona de conforto e do status quo.  
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Os resultados dispostos nesta pesquisa revelaram o modo típico das inovações 

realizadas pelas MPE picoenses, acrescentando elementos importantes na consolidação da 

literatura sobre o tema. Além da contribuição acadêmica, as informações sobre as ações 

inovadoras, os facilitadores e os dificultadores da inovação proporcionam aos gestores – 

gerentes e empreendedores - subsídios relevantes para o benchmarking e para o 

gerenciamento do processo inovativo nas MPE, colaborando com a consolidação destas 

organizações como peça fundamental para o desenvolvimento econômico do país. 

Algumas limitações foram identificadas no presente estudo. A primeira delas está 

relacionada à amplitude da investigação, uma vez que a pesquisa abrangeu apenas 20 

empresas, distribuídas em 7 segmentos empresariais da cidade de Picos. Além disso, todas as 

empresas estudadas foram atendidas pelo Programa ALI, que orientou e fomentou a 

implementação de inovações organizacionais. Dessa forma, estes resultados representam 

apenas o cenário pesquisado, não intencionando a generalização para outros contextos. 

A segunda limitação diz respeito à mensuração da inovação. Para análise 

comparativa dos três momentos do grau de inovação (Radares 1, 2 e 3) foram utilizados dados 

secundários e dados primários. Os dados secundários fornecidos foram coletados pelo Agente 

ALI, enquanto que os dados primários foram coletados pelo autor. Mesmo tratando-se da 

replicação do questionário (framework) de mensuração, cuja escala é bem definida (com a 

pontuação 1, 3 ou 5), a coleta realizada por mais de um investigador impede a classificação 

desta pesquisa como longitudinal. Além disso, as informações prestadas pelos respondentes 

estão passíveis de interpretação e, portanto, sujeitas a pequenas distorções decorrentes da 

visão subjetiva do pesquisador.  

Uma terceira fragilidade foi identificada quanto aos respondentes, pois as entrevistas 

se limitaram aos empresários/gerentes das empresas. Ao fazer esta opção, a pesquisa pode 

apresentar viés decorrente da visão exclusiva dos gestores, além de não explorar a importante 

contribuição que poderia ser dada pelos colaboradores, especialmente em relação aos dados 

qualitativos que abordaram os facilitadores e dificultadores da inovação.  

Decorrentes das limitações e fragilidades do presente estudo, surgem algumas 

sugestões para investigações futuras, que podem contribuir com o debate sobre a inovação na 

micro e pequena empresa.  

A ampliação do número de empresas investigadas permitirá a utilização de técnicas 

estatísticas sofisticadas e a realização de análises comparativas. Podem ser desenvolvidas 

pesquisas que confrontem empresas de diferentes regiões, níveis de faturamento, segmentos 
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empresariais, entre outros critérios. Além disso, podem ser realizadas comparações entre 

empresas que participaram e empresas que não participaram de algum programas de incentivo 

à inovação. 

Sugere-se também a realização de estudo longitudinal para acompanhar o grau de 

inovação das empresas pesquisadas ao longo do tempo. Este acompanhamento permitirá 

identificar o motivo da significativa evolução apresentada neste trabalho: elas evoluíram 

porque partiram de um índice muito baixo ou porque realmente absorveram a cultura da 

inovação para inovar constantemente?  

Outra contribuição pode ser dada pela diversidade de atores entrevistados, levando-se 

em conta que existem diversos stakeholders que participam do processo inovativo nas 

organizações, em especial os colaboradores. A percepção oriunda de diversas fontes permite a 

ampliação e enriquecimento do dados, especialmente no aspecto qualitativo que trata dos 

facilitadores e barreiras à inovação. 

Por último, e não menos importante, pesquisas futuras poderiam concentrar 

investigação nas ações desenvolvidas pelo Programa ALI para melhoria da inovação nas 

MPE. As iniciativas que consideradas positivas poderiam servir como benchmarking para 

outros programas de fomento à inovação. Já os aspectos negativos, seriam considerados para a 

melhoria das futuras edições do próprio Programa ALI. 
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APÊNDICE A  ̶  ROTEIRO DE ENTREVISTA - EMPRESAS  

 

 

 

1. Razão social da empresa: 

 

 

2. Segmento de atuação: 

 

 

3. Principal atividade da empresa: 

 

 

4. Qual tipo de administração/propriedade da empresa? 

(    ) Empresa gerida por membros de uma mesma família. 

(    ) Administrada por profissionais contratados. 

 

5. Ano de início das operações: 

 

 

6. Possui filial? 

 

 

7. Possui departamento de P&D (ou equivalente)? 

 

 

8. Qual o principal mercado da empresa? 

(    ) Local/regional                                     (    ) Nacional 

(    ) Estadual                                               (    ) Intenacional 

 

9. Número de colaboradores (incluindo proprietários): 

 

 

BLOCO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO RESPONDENTE 
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10. Nome / função do respondente 

 

 

11. Idade: 12. Sexo: 13. Tempo de atuação na empresa: 

 (     ) M          (     ) F  

 

14. Escolaridade/Formação acadêmica 

 

 

1. O principal produto (bem ou serviço) novo ou substancialmente melhorado, 

lançado por sua empresa no mercado nos últimos 2 anos é: 

(    ) Novo para a empresa, mas já existe no mercado atual. 

(    ) Novo para o mercado nacional, mas já existe no mercado mundial. 

(    ) Novo para o mercado mundial. 

 

2. Em termos técnicos, este produto é: 

(    ) Aprimoramento de outro produto já existente no portfólio da empresa 

(    ) Completamente novo para a nossa empresa  

 

3. Entre 2012 e 2014 a empresa utilizou algum dos seguintes meios para proteger as 

inovações desenvolvidas? 

Método Sim Não 

Patente de invenção.   

Patente de modelo utilizado.   

Registro de desenho industrial.   

Marcas.   

Direitos autorais.   

  

BLOCO 2: CARACTERÍSTICAS, FACILITADORES E DIFICULTADORES DA  

INOVAÇÃO  
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4. Você considera importante as novas ideias e práticas na empresa? 

 

 

5. Como são as inovações na empresa? 

- Se planeja para as inovações ou ocorre ocasionalmente? 

 

- Tem metas/ prazos para realizar as melhorias? 

 

- Predominam as inovações de menor porte e mais simples e barata (incrementais) ou 

mudanças mais substanciais e de longo prazo (radicais) 

 

- Há algum momento específico para criatividade e inovação? 

 

 

6. Sobre o processo de implementação de inovações: 

- As principais novidades partem de quem? 

 

- Quais são as fontes de inspiração? (revistas, cursos, feiras, concorrente, cliente)  

 

- Quem mais se envolve? 

 

- Como é a fase de adaptação? (Precisa de treinamento, há problema de comunicação e 

engajamento, há problema de tempo ou de sobrecarga de atividades?) 

 

 

7. Sobre os colaboradores: 

- São receptivos e cooperativos na implantação das inovações? 

 

- Têm iniciativas para propor ideias? 

 

 

8. As inovações implementadas proporcionaram: 

(    ) Redução de custo 
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(    ) Aumento de lucro 

 

Exemplos:  

 

 

9. Quais os elementos que você considera mais importantes para que haja inovações 

nas empresas? 

Dinheiro, ideia, vontade, conhecimento, pessoas competentes... 

Principal? 

 

 

10. Vários autores relatam algumas barreiras para inovar. O que você considera 

como principais dificultadores para inovação aqui na sua empresa? 

Falta de tempo; Falta de equipamentos e tecnologia; Falta de dinheiro; Falta de pessoal 

capacitado; Acomodação das pessoas; Medo ou receio de novidades, mudanças... 

Principal? 

 

 

11. O que o Programa ALI proporcionou de melhor para sua empresa? 

- Quais as principais ideias  

- O que foi implementado 
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APÊNDICE B  ̶  ROTEIRO DE ENTREVISTA – AGENTE ALI  

 

1. Comente sobre as inovações realizadas pelas empresas atendidas pelo Programa 

ALI 1:  

- Principais dimensões. 

- Incremental ou radical. 

- Curto prazo ou longo prazo (D9). 

- Planejada: metas, cronograma, sistematização (F8). 

- Proporcionam:       (    ) redução de custo.  (    ) aumento do lucro. 

 

 

2. Algumas empresas conseguiram avançar no grau de inovação e outras 

praticamente não evoluíram. Por quê? 

 

 

3. Fale sobre o perfil dos empresários que foram atendidos pelo Programa ALI 

(especialmente em relação à inovação): 

- Entusiasmados (F1, D4). 

- Se empenha em motivar a equipe (F1, D4). 

- Reconhecem os benefícios (F9). 

 

 

4. Fale sobre o perfil dos colaboradores e equipes de trabalho (F5, D5): 

- São qualificados? 

- São receptivos à novidades e valorizam a inovação? Reconhecem o valor da inovação? 

(D1) 

- Tem iniciativa para sugerir mudanças: são proativos ou reativos? 

- São cooperativos? 

 

 

5. Como predomina a relação entre empreendedores e colaboradores (F5, D5): 

- Como é a comunicação? 

- Há abertura para diálogo sobre a inovação? 
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- Há integração: ambos com mesmos objetivos p/ inovar (D2) 

- Encorajamento, minimização do erro 

- A relação em geral é amigável ou conflituosa 

- Implementação: há transição adequada, tempo, treinamento/orientação (F6) 

 

 

6. De onde partem (quem propõe) as iniciativas de inovação? 

- Principais fontes de inspiração? 

- Mais receptivo: homem ou mulher. 

 

 

7. Você considera que há medo/resistência à inovação? Quais os principais motivos? 

(D10, D11, D12) 

 

 

8. As empresas têm disposição ou abertura para colaboração externa para suprir 

necessidades não atendidas internamente?  

- Recrutamento externo. 

- Uso de consultorias. 

- Parceria com terceiros (Fornecedores, concorrentes, órgãos de apoio). 

 

 

9. Qual sua visão a respeito da relação entre inovação da MPE e os seguintes fatores: 

a) inovação MPE e recursos financeiros (D6); 

b) inovação MPE e recursos tecnológicos (D7); 

c) inovação MPE e o fator tempo (escassez de tempo, excesso de atividades) – (D3); 

d) inovação MPE e carga tributária; 

e) inovação MPE e concorrência; 

f) inovação MPE e conjuntura econômica. 

 

 

10. Principal(is) fator(es) para que haja inovação nas MPE: 
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11. Principal(is) fator(es) quer dificultam a inovação nas MPE: 

 

 

12. O que você acha que deve ser feito para melhorar os índices de inovação nas 

MPE? 

- A nível de empresa. 

- A nível de poder público. 

- A nível de instituições de apoio. 

 

 

13. O que você considera como principais dificultadores para inovação na sua 

empresa? 

 

a) Espontâneo: 

_________________________________________________________________________  

b) Estimulado:  

(    ) Falta de tempo.                                       (    ) Falta de equipamentos e tecnologia. 

(    ) Falta de dinheiro.                                    (    ) Falta de pessoal capacitado. 

(    ) Acomodação das pessoas.                      (    ) Medo ou receio de novidades, mudanças. 

 

14. Qual sua avaliação em relação ao Programa ALI 1 em Picos? 

- Resultados e acertos.                                    - Dificuldades e deficiências. 

- Sugestões.                                                     - Quantidade de empresas por ALI. 

- Houve algum investimento subsidiado? 

 

 

15. Você acha que as empresas continuaram a inovar após o término do 

acompanhamento? 
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APÊNDICE C  ̶  GRAU DE INOVAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO (RADAR 1) 

 

Dimensão E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Média 

Oferta 2,3 2,0 1,3 2,3 2,0 1,3 1,7 2,0 1,0 1,7 2,7 2,0 1,0 2,2 1,0 1,0 1,4 2,2 1,0 1,5 1,7 

Plataforma 1,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,6 

Marca 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,6 

Clientes 2,5 2,0 1,5 3,5 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 3,0 3,5 1,0 2,5 1,5 1,0 1,5 2,0 1,5 1,0 1,8 

Soluções 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Relacionamento 4,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,8 

Agregação de valor 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 1,7 1,0 1,7 1,7 1,0 1,0 1,7 1,0 1,0 1,5 

Processos 1,0 1,8 1,4 1,0 1,0 1,4 1,4 1,0 1,0 1,8 3,4 2,2 1,4 1,0 1,0 1,0 1,4 2,2 1,0 1,0 1,4 

Organização 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,4 

Cadeia de fornecimento 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

Presença 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 

Rede 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 

Ambiência inovadora 1,0 1,0 1,3 1,5 1,8 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 2,5 1,9 1,0 1,5 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5 1,0 1,3 

Grau de inovação 1,9 1,7 1,3 2,0 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,6 2,8 2,4 1,2 1,8 1,2 1,2 1,3 1,8 1,5 1,2 1,6 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados secundários fornecidos pelo Sebrae. 
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APÊNDICE D  ̶  GRAU DE INOVAÇÃO NO SEGUNDO MOMENTO (RADAR 2) 

 

Dimensão E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Média 

Oferta 2,3 3,0 1,7 2,0 2,0 2,3 1,7 2,7 2,7 2,0 3,0 2,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,8 2,2 1,0 2,5 2,0 

Plataforma 1,0 5,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,9 

Marca 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,7 

Clientes 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,5 3,0 1,5 3,0 3,5 1,0 2,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,2 

Soluções 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 

Relacionamento 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,4 

Agregação de valor 2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 5,0 2,3 1,0 2,3 1,7 2,3 2,3 2,3 1,7 1,7 2,0 

Processos 1,4 2,2 1,4 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 3,4 2,2 1,0 1,0 1,0 1,4 1,8 1,8 1,0 1,0 1,4 

Organização 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 2,5 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,6 

Cadeia de fornecimento 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 

Presença 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,4 

Rede 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Ambiência inovadora 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,3 2,0 2,0 1,5 2,8 2,1 1,3 1,8 1,3 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,7 

Grau de inovação 2,0 2,4 1,7 1,6 2,0 1,5 1,5 1,7 1,9 1,7 3,5 2,6 1,3 1,8 1,2 1,4 1,6 2,0 1,7 1,4 1,8 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados secundários fornecidos pelo Sebrae.  
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APÊNDICE E  ̶  GRAU DE INOVAÇÃO NO TERCEIRO MOMENTO (RADAR 3) 

 

Dimensão E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Média 

Oferta 3,3 3,7 2,7 2,7 3,3 1,7 2,0 3,3 4,3 4,0 4,0 3,0 3,0 2,6 3,0 2,5 3,8 2,6 2,6 2,5 3,0 

Plataforma 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 2,0 1,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,6 

Marca 4,0 3,0 2,0 3,0 5,0 2,0 1,0 3,0 3,0 1,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,6 

Clientes 3,5 4,0 1,5 2,5 4,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,0 3,5 4,5 3,0 2,0 2,5 1,5 3,0 2,0 2,5 2,5 2,8 

Soluções 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,3 

Relacionamento 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 5,0 2,0 1,0 2,8 

Agregação de valor 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 4,0 5,0 1,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,7 2,4 

Processos 1,0 1,4 1,0 1,4 2,2 1,0 1,4 1,4 1,0 1,8 3,4 1,4 1,4 1,0 1,4 1,8 1,0 2,2 1,8 1,0 1,5 

Organização 2,0 2,0 1,0 2,5 3,0 1,5 2,0 1,5 3,5 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,1 

Cadeia de fornecimento 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 2,1 

Presença 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,6 

Rede 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 5,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 2,0 

Ambiência inovadora 2,0 2,8 1,5 1,8 3,3 1,8 1,5 2,3 2,8 1,8 3,0 3,6 2,5 3,0 2,1 2,3 1,5 3,3 2,3 1,8 2,3 

Grau de inovação 2,4 3,0 1,9 2,1 3,3 1,5 1,7 2,4 3,0 2,6 3,8 3,5 2,3 1,9 1,9 1,9 2,0 2,7 2,3 1,8 2,4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ANEXO  ̶  QUESTIONÁRIO DE MENSURAÇÃO DO GRAU DE INOVAÇÃO 

 

  

rev. 29.10.09

A - Dimensão Oferta

Item 1 - Novos mercados

A empresa tem uma sistemática  (rotina) para encontrar novos mercados para seus 
produtos.

5

A empresa identificou um ou mais mercados para seus produtos. 3

A empresa não identificou novos mercados para seus produtos. 1

Item 2 - Novos produtos

A empresa lançou, com sucesso, mais de um  novo produto no mercado nos últimos 
3 anos.

5

A empresa lançou, com sucesso, um novo produto no mercado nos últimos 3 anos. 3

A empresa não lançou , com sucesso, qualquer novo produto no mercado nos 
últimos 3 anos.

1

Item 3 - Ousadia

Nos últimos 3 anos, a empresa lançou mais de um  produto que não deu certo. 5

Nos últimos 3 anos a empresa lançou apenas um  produto que não deu certo. 3

Nos últimos 3 anos, a empresa não  lançou nenhum produto que não deu certo. 1

Item 4 - Resposta ao meio ambiente

A empresa mudou  características de mais de um  produto por razões ambientais 
(ecológicas).

5

A empresa mudou alguma característica de um de seus produtos por razões 
ambientais (ecológicas).

3

A empresa não mudou  qualquer característica de seus produtos por razões 
ambientais (ecológicas).

1

Item 5 - Design

A empresa fez mudanças significativas na estética, desenho ou outra mudança 
subjetiva em mais de um  dos produtos.

5

A empresa fez alguma  mudança significativa na estética, desenho ou outra 
mudança subjetiva em pelo menos um dos produtos.

3

A empresa não fez  qualquer mudança significativa na estética, desenho ou outra 
mudança subjetiva em nenhum  produto.

1

Item 6 - Inovações Tecnológicas

A empresa adotou mais de uma  das seguintes inovações de produto:                            
- uso de novos materiais                                                                                                   
- uso de novos produtos intermediários                                                                             
- uso de novas peças funcionais                                                                                        
- uso de tecnologia radicalmente nova.

5

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Diagnóstico - Grau de Inovação nas MPE

Evidência

ANEXO A - FRAMEWORKDE MENSURAÇÃO DO GRAU DE INOVAÇÃO 

E COLETA DE EVIDÊNCIAS SOBRE AS INOVAÇÕES IMPLEMENT ADAS
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A empresa adotou pelo menos uma  das seguintes inovações de produto:                    
- uso de novos materiais                                                                                                    
- uso de novos produtos intermediários                                                                             
- uso de novas peças funcionais                                                                                        
- uso de tecnologia radicalmente nova.

3

A empresa não adotou  pelo menos uma das seguintes inovações de produto:              
- uso de novos materiais                                                                                                    
- uso de novos produtos intermediários                                                                             
- uso de novas peças funcionais                                                                                        
- uso de tecnologia radicalmente nova.

1

B - Dimensão Plataforma

Item 7 - Sistema de produção

Os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem à mais de uma família  de 
produtos.

5

Os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem à uma família  de 
produtos.

3

Os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem à apenas um  produto. 1

Item 8 - Versões de produtos

O mesmo produto ou serviço é oferecido em mais de duas  versões, para atingir 
mercados ou nichos diferentes.

5

Algum produto ou serviço é oferecido em duas  versões, para atingir mercados ou 
nichos diferentes.

3

Cada produto ou serviço é oferecido em uma única versão. 1

C - Dimensão Marca

Item 9 - Proteção de marca

A empresa tem uma ou  mais marcas registradas. (Anotar o número de marcas 
protegidas na coluna “Comentários”).

5

A marca da empresa não é  registrada. 3

A empresa não tem  uma marca. 1

Item 10 - Alavancagem da marca

A empresa usa sua marca em outros  tipos de produtos ou negócios. 5

A empresa usa sua marca exclusivamente em seus produtos . 3

A empresa não usa sua marca nos produtos ou negócio. 1

D - Dimensão Clientes
Item 11 - Identificação de necessidades

A empresa tem uma sistemática para colher informações sobre as necessidades 
dos clientes.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa identificou  ao menos uma necessidade não 
atendida de seus clientes.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou  qualquer nova necessidade de seus 
clientes.

1

Item 12 - Identificação de mercados

A empresa tem uma sistemática  para identificar novos mercados para seus 
produtos.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa identificou  ao menos um novo mercado para seus 
produtos.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou  qualquer novo mercado para seus 
produtos.

1

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência
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Item 13 - Uso das manifestações dos clientes - Proc esso

A empresa faz uso sistemático  de manifestações dos clientes (sugestões, 
reclamações, etc.), para apoiar o desenvolvimento de novos produtos.

5

A empresa faz uso eventual  de manifestações dos clientes (sugestões, 
reclamações, etc.), para apoiar o desenvolvimento de novos produtos.

3

A empresa não usa  as manifestações dos clientes (sugestões, reclamações, etc.) 
para apoiar o desenvolvimento de novos produtos.

1

Item 14 - Uso das manifestações dos clientes - Resu ltado

A empresa lançou mais de um  novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em 
decorrência  de informações sobre necessidades dos clientes.

5

A empresa lançou apenas um  novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em 
decorrência de informações sobre necessidades dos clientes.

3

A empresa não lançou  nenhum novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em 
decorrência  de informações sobre necessidades dos clientes.

1

E - Dimensão Soluções

Item 15 - Soluções complementares

Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou mais de um  novo produto complementar a 
seus clientes, criando novas oportunidades de receita.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou um novo  produto complementar a seus 
clientes, criando nova oportunidade de receita.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não ofertou  qualquer novo produto complementar 
i.e. fora de seu negócio central.

1

Item 16 - Integração de recursos

Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu mais de uma  nova solução a seus clientes, 
com base na integração de recursos/produtos/serviços.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu uma  nova solução a seus clientes com 
base na integração de recursos/produtos/serviços.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não ofereceu  novas soluções a seus clientes com 
base na.integração de recursos/produtos/serviços.

1

F - Dimensão Relacionamento

Item 17 - Facilidades e amenidades

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma nova  facilidade ou recurso 
(senhas, cafezinho, cartão de aniversário, vitrine, etc.) para melhorar o 
relacionamento com os clientes.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou  uma nova  facilidade ou recurso (senhas, 
cafezinho, vitrine, cartão de aniversário, etc.) para melhorar o relacionamento com os 
clientes.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer nova facilidade ou recurso 
(senhas, cafezinho, cartão de aniversário, vitrine, etc.) para melhorar o 
relacionamento com os clientes.

1

Item 18 - Informatização

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de um  novo recurso de informática 
(web site, e-mail, CD, etc.) para se relacionar com os clientes.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou um  novo recurso de informática (web site, e-
mail, CD, etc.) para se relacionar com os clientes.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer novo recurso de informática 
(web site, e-mail, CD, etc.) para se relacionar com os clientes.

1

G - Dimensão Agregação de valor
Item 19 - Uso dos recursos existentes

A empresa tem uma sistemática  para adotar novas formas de gerar receitas usando 
os produtos e processos já existentes.

5

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência
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Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma  nova forma de gerar receita usando 
os produtos e processos já existentes.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  novas formas de gerar receitas usando 
os produtos e processos já existentes.

1

Item 20 - Uso das oportunidades de interação

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma  nova forma de “vender’ 
oportunidades de interação com seus clientes e parceiros.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma  nova forma de “vender" 
oportunidades de interação com seus clientes e parceiros.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer nova forma de “vender" 
oportunidades de interação com seus clientes e parceiros.

1

H - Dimensão Processos
Item 21 - Melhoria dos processos

A empresa sistematicamente  modifica seus processos (ou compra ou aluga 
equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter maior eficiência, 
qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa alterou pelo menos um  processo interno (ou 
comprou ou alugou equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter 
maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou  qualquer de seus processos (ou 
comprou ou alugou equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter 
maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção.

1

Item 22 - Sistemas de gestão

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos três  novas práticas de gestão 
como: GQT, SCM, PNQ, Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos uma  nova prática de gestão, 
como: GQT, SCM, PNQ, Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer nova prática de gestão, como: 
GQT, SCM, PNQ, Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc.

1

Item 23 - Certificações

Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de uma  nova certificação de processo 
(ISO9001, ISO14001, CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou de produto 
(ABNT, UL, Produto orgânico, etc.).

5

Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu  alguma nova certificação de processo 
(ISO9001, ISO14001, CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou de produto 
(ABNT, UL, Produto orgânico, etc.).

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não recebeu  qualquer certificação de processo 
(ISO9001, ISO14001, CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou de produto 
(ABNT, UL, Produto orgânico, etc.).

1

Item 24 - Softwares de gestão

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou algum novo software para a gestão 
administrativa ou da produção com o propósito  específico de ganhar diferenciação. 5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou ou atualizou  algum software para a gestão 
administrativa ou da produção.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer novo software para a gestão 
administrativa ou da produção.

1

Item 25 - Aspectos ambientais (Ecológicos)

Nos últimos 3 anos, a empresa modificou insumos ou processos para ganhar 
competitividade (diferenciação)  devido a aspectos ambientais (ecológicos).

5

Nos últimos 3 anos, a empresa modificou  algum insumo ou processo devido a 
aspectos ambientais (ecológicos).

3

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência



123 
 

 
 

 

  

Nos últimos 3 anos, a empresa não modificou  nenhum insumo ou processo devido 
a aspectos ambientais (ecológicos).

1

Item 26 - Gestão de resíduos

Nos últimos 3 anos, a empresa transformou  parte de seus resíduos em uma 
oportunidade de gerar receita . 5

Nos últimos 3 anos, a empresa alterou  a destinação de seus resíduos, visando 
menor impacto ambiental ou benefícios para terceiros.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou  a destinação de seus resíduos. 1

I - Dimensão Organização

Item 27 - Reorganização

A empresa sistematicamente  reorganiza suas atividades, ou adotou pelo menos 
duas  novas abordagens nos últimos 3 anos, como: grupos de solução de 
problemas, CCQ, horário flexível, casual day, trabalho em casa, etc., para melhorar 
seus resultados.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa reorganizou  suas atividades, ou adotou pelo 
menos uma  nova abordagem como: grupos de solução de problemas, CCQ, horário 
flexível, casual day, trabalho em casa, etc., para melhorar seus resultados.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não reorganizou  suas atividades, ou modificou a 
forma de trabalhar dos colaboradores, para obter melhora em seus resultados.

1

Item 28 - Parcerias

Nos últimos 3 anos, a empresa fez duas ou mais  parcerias com outras 
organizações, para fornecer produtos melhores e mais completos.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma  parceria com outra organização, para 
fornecer produtos ou serviços melhores e mais completos.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não fez  qualquer parceria com outra organização, 
para fornecer produtos ou serviços melhores e mais completos.

1

Item 29 - Visão externa

Nos últimos 3 anos, a empresa estabeleceu alguma parceria ou participou de algum 
projeto cooperativo  (com fornecedores, concorrentes ou clientes) para 
desenvolvimento de produtos, melhoria dos processos ou busca de novos 
mercados.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma  nova forma de trocar idéias ou 
informações com os fornecedores ou concorrentes.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer nova forma de trocar idéias ou 
informações com os fornecedores ou concorrentes.

1

Item 30 - Estratégia competitiva

Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança radical na estratégia competitiva. 5

Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma  mudança significativa na estratégia 
competitiva.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não fez  qualquer mudança significativa na estratégia 
competitiva.

1

J - Dimensão Cadeia de fornecimento

Item 31 - Cadeia de fornecimento

A empresa sistematicamente  adota novas soluções para reduzir o custo do 
transporte ou  dos estoques de matéria-prima.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma  nova solução para reduzir o custo do 
transporte ou  dos estoques de matéria-prima.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer nova solução para reduzir o 
custo do transporte ou  dos estoques de matéria-prima.

1

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência
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K - Dimensão Presença

Item 32 - Pontos de venda

Nos últimos 3 anos, a empresa criou  pontos ou canais de venda diferentes dos 
existentes anteriormente, compartilhando  recursos com terceiros.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa criou  pontos ou canais de venda diferentes dos 
existentes anteriormente.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não criou  pontos ou canais de venda diferentes dos 
existentes anteriormente.

1

Item 33 - Novos mercados

Nos últimos 3 anos, a empresa vendeu  seus produtos, diretamente ou por meio de 
distribuidores/representantes, em novos mercados para os produtos  fornecidos. 5

Nos últimos 3 anos, a empresa vendeu  seus produtos, diretamente ou por meio de 
distribuidores/representantes, em novos mercados para ela .

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não vendeu  seus produtos em novos mercados. 1

L - Dimensão Rede

Item 34 - Diálogo com o cliente

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas formas  de falar com ou ouvir os 
clientes, usando ou não a tecnologia da informação.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma  nova forma de falar com ou ouvir os 
clientes, usando ou não a tecnologia da informação.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou  qualquer nova forma de falar com ou 
ouvir os clientes, usando ou não a tecnologia da informação.

1

M - Dimensão Ambiência inovadora

Item 35 - Fontes externas de conhecimento - I Evidência

A empresa faz uso rotineiro   de consultorias ou do apoio de entidades como o 
SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, sindicatos patronais, 
etc. ou de serviços como a RETEC.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa fez uso eventual   de consultorias ou do apoio de 
entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, 
sindicatos patronais, etc. ou de serviços como a RETEC.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não fez uso  de consultorias ou do apoio de 
entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, 
sindicatos patronais, etc. ou de  serviços como a RETEC.

1

Item 36 - Fontes externas de conhecimento - II

A empresa sistematicamente  busca novas informações e tecnologias em eventos 
(Seminários, congressos, etc.)  e associações técnicas ou empresariais.

5

A empresa eventualmente  busca novas informações e tecnologias em eventos 
(Seminários, congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais.

3

A empresa não busca  novas informações e tecnologias em eventos (Seminários, 
congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais.

1

Item 37 - Fontes externas de conhecimento - III

A empresa tem por prática  buscar conhecimentos ou tecnologias junto a 
fornecedores ou clientes.

5

Nos últimos 3 anos, a empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia 
de fornecedores ou clientes.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não absorveu  qualquer tipo de conhecimento ou 
tecnologia de fornecedores ou clientes.

1

Item 38 - Fontes externas de conhecimento - IV

A empresa sistematicamente  adquire informações técnicas, pagando taxas ou 
royalties  por invenções patenteadas, ou absorve know-how e competências.

5

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência
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Nos últimos 3 anos, a empresa adquiriu  informações técnicas, pagando taxas ou 
royalties  por invenções patenteadas, ou adquiriu know-how e competências.

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não adquiriu  informações técnicas, pagando taxas 
ou royalties  por invenções patenteadas, ou know-how e competências.

1

Item 39 - Propriedade intelectual

A empresa tem (final de 2007) mais de uma patente em vigor ou registro de desenho 
industrial ou modelo de utilidade aprovados.

5

A empresa tem (final de 2007) alguma  patente em vigor, solicitou depósito de 
patente ou, ainda, fez algum registro de desenho industrial ou modelo de utilidade.

3

A empresa não tem  (final de 2007) nenhuma patente em vigor nem solicitou depósito 
de patente ou pedido de registro de desenho industrial ou de modelo de utilidade.

1

Item 40 - Ousadia inovadora

Nos últimos 3 anos, a empresa realizou  mais de um projeto para desenvolver ou 
introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado que acabou 
abandonado .

5

Nos últimos 3 anos, a empresa realizou um  projeto para desenvolver ou introduzir 
produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado que acabou 
abandonado .

3

Nos últimos 3 anos, a empresa não realizou  qualquer projeto para desenvolver ou 
introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado.

1

Item 41 - Financiamento da inovação

A empresa já utilizou  algum dos programas de apoio do governo (recursos 
financeiros) para as suas atividades inovadoras.

5

A empresa já solicitou  algum dos programas de apoio do governo (recursos 
financeiros) para as suas atividades inovadoras.

3

A empresa nunca utilizou qualquer dos programas de apoio do governo (recursos 
financeiros) para as suas atividades inovadoras.

1

Item 42 - Coleta de idéias

A empresa tem um sistema formal  para colher sugestões dos colaboradores, 
inclusive com alguma forma de reconhecimento.

5

A empresa tem um sistema informal  para colher sugestões dos colaboradores. 3

A empresa não tem  qualquer sistema, formal ou informal, para colher sugestões dos 
colaboradores.

1

Evidência

Evidência

Evidência

Evidência


