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RESUMO 

 

A criatividade e a inovação são características que o profissional do novo milênio 

necessita aprimorar constantemente. Sendo assim, torna-se importante analisar o 

impacto das frequentes inovações nos profissionais de Sistema de Informação (SI) 

de empresas de Tecnologia da Informação (TI), visto que ante a um mercado 

competitivo e globalizado às organizações é imprescindível acompanhar com a 

mesma velocidade os novos desafios da atualidade, como qualidade, eficiência, 

assim como processos adequados, produtos e serviços inovadores que atendam às 

necessidades do público consumidor. O elevado índice de inovações e as mudanças 

constantes no meio empresarial exigem investimentos em pesquisas e capacitação 

frequentes dos profissionais que atuam na área de SI, a fim de que possam absorver 

com eficácia e eficiência as demandas organizacionais, garantindo sua 

empregabilidade, assim como a sobrevivência das suas organizações. Diante deste 

contexto, o objetivo desta pesquisa é de propor ações que revisem ou formulem 

diretrizes para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes desses 

profissionais da área de SI diante das constantes inovações tecnológicas. Foi então 

feita uma pesquisa bibliográfica na literatura sobre o tema abordado e realizada uma 

pesquisa de campo com a aplicação de um questionário considerando a amostra 

não probabilística por conveniência, que resultou em 135 respondentes. A 

metodologia da pesquisa utilizada foi quanti-qualitativa, de caráter exploratório. 

Como resultado, os dados coletados foram analisados através da análise estatística 

descritiva e análise de conteúdo, a fim de propor ações que valorizem a busca pela 

capacitação e atualização profissional, para acompanhar novos processos, produtos 

e serviços, seja a partir de investimento por parte da empresa, seja por iniciativa 

pessoal dos profissionais. Como contribuição, pretende-se aprofundar os 

conhecimentos e o debate sobre os aspectos que norteiam a busca pela inovação 

por parte desses profissionais, bem como servir de subsídios para a orientação de 

futuras políticas para formação e qualificação desses profissionais. 

 
 
Palavras-chave: Inovação; Tecnologia da Informação; Sistema de Informação; 
Gestão do Conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

Creativity and innovation are characteristics that the new millennium professional 

needs to constantly improve. Therefore, the object of this study is the impact of the 

frequent innovations in SI professionals of IT companies, given that due to a 

competitive and globalized market, it is imperative that the organizations monitor 

nowadays challenges just as fast - such as quality, efficiency, as well as appropriate 

processes, innovative products and services that meet the needs of the consuming 

public. The high innovation rates and the constant changes in the business 

environment require investments in researches and also in SI professionals 

training in order to gain effectiveness and efficiency in absorbing organizational 

demands, ensuring their employability, as well as the organization's survival in the 

market. From this perspective, the purpose of this research is to offer actions that will 

review and formulate guidelines that improve these professionals' knowledge, skills 

and attitude based on the constant technological innovations. There has been a 

bibliographical research in literature material regarding this subject and a survey was 

implemented based on a questionnaire considering a non-probabilistic sample for 

convenience, which resulted in 135 responses. The methodology used was 

the quantitative-qualitative research of an exploratory nature. As a result, the data 

collected was subjected to both descriptive-statistical and content analysis to 

propound actions that highlight the importance of professional training and 

development when keeping up with new processes, products and services - whether 

by a corporate investment or personal initiative. As a contribution, we intend to 

deepen the knowledge and debate on the aspects that guide the search for 

innovation by those professionals, as well as to provide guidance for future policies 

aiming their training and qualification. 

 
Keywords: Innovation; Information Technology; Information System, Knowledge 
Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o fenômeno da globalização, do avanço tecnológico e da grande 

concorrência, a busca pela competitividade e pelo aumento da produtividade têm 

levado as organizações, independentemente do ramo de atividade, a investirem 

recursos e esforços para o desenvolvimento de novas ações e atitudes que 

assegurem sua sobrevivência. Nesse mercado altamente competitivo, as empresas 

que implementam os Sistemas de Informação (SI) e adotam a Tecnologia da 

Informação (TI), segundo De Lima Oliveira e Maçada (2013), sofrem impactos 

positivos no que diz respeito às tarefas de produção e de coordenação, assim como 

à preservação da memória organizacional. 

 O mundo empresarial exige profissionais cada vez mais qualificados e 

preparados para acompanhar as tendências e as demandas organizacionais, 

especialistas que saibam viabilizar e identificar oportunidades estratégicas capazes 

de permitir a melhoria constante da produção, assim como a coordenação e a 

gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros, base de qualquer empresa. 

Para tal, a criatividade e a inovação são características que o profissional do novo 

milênio necessita aprimorar constantemente. 

Isso posto, torna-se necessário tratar de algumas definições ou conceitos de 

termos que nortearam esta pesquisa: Inovação; Tecnologia da Informação (TI); 

Sistemas de Informação (SI) e Gestão do Conhecimento (GC). Na literatura 

consultada foram encontradas diferentes concepções para o termo “Inovação”. Tidd 

et al. (2008) consideram a inovação como um processo que visa a transformar as 

oportunidades em novas ideias, a fim de colocá-las em prática. Para Schumpeter 

(1997), as formas de inovação podem ser resumidas em: a criação de um novo bem, 

o aperfeiçoamento de um novo método de produção, a busca de novos mercados 

para qual um artigo ainda não tenha se tornado familiar, a conquista de uma nova 

fonte de matéria-prima e o aparecimento de uma nova estrutura de organização 

industrial. 

Já conforme afirma Pennings (1998), a inovação diz respeito à adoção de 

uma ideia considerada nova para o indivíduo ou outra entidade que a adota. É um 

elemento crucial na obtenção e preservação da vantagem competitiva da 

organização. O autor aponta, como exemplo, novos produtos ou serviços, novas 
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tecnologias para produzir ou entregar produtos ou serviços, novos procedimentos, 

novos sistemas e arranjos sociais. 

A expressão Sistemas de Informação, segundo Turban et al. (2010), diz 

respeito ao sistema responsável pela coleta, processamento, armazenamento, 

análise e disseminação das informações de uma organização para uma finalidade 

específica. Como todo sistema, inclui entradas, como dados e instruções, bem como 

saídas, tais como relatórios e análises de cálculos, ou seja, fornecem informações 

que ajudam na tomada de decisão. 

Para Laudon e Laudon (2014), Sistemas de Informação (SI) é uma solução 

organizacional e administrativa que utiliza Tecnologia da Informação para identificar 

e superar os pontos de melhoria presentes no meio organizacional. Nesse rastro, 

O’Brien (2004, p.6), defende uma estrutura conceitual básica, a qual foi adaptada, 

para representar os principais componentes de um SI: pessoas (tanto usuários 

quanto especialistas de SI); hardware (computadores, máquinas e mídias); software 

(programas, manuais e procedimentos operacionais); dados (banco de dados e 

bases de conhecimentos); e rede (mídias de comunicações e apoio de rede). 

O termo Tecnologia da Informação, conforme afirmam Turban et al. (2010) diz 

respeito ao lado tecnológico de um SI, uma espécie de subsistema de um sistema 

de informação, “incluindo hardware, software, banco de dados, redes, internet e 

outros dispositivos eletrônicos”, que auxilia e facilita o trabalho na busca pela 

informação. De acordo com Souza (2004), a TI é um componente dos SI 

abrangendo as suas funções e engloba computadores de diversos portes e 

tamanhos, bem como os sistemas operacionais que os suportam, as linguagens de 

programação, os aplicativos de automação de escritórios, as tecnologias de 

armazenamento de dados, as tecnologias de comunicação de dados, dispositivos 

relacionados à coleta e distribuição de informações de maneira digital. 

Para O’Brien (2004), a tecnologia da informação facilita a interação dinâmica 

com os sistemas de informação que apoiam as organizações nas operações 

empresariais, suportando a administração nas operações do dia-a-dia; na tomada de 

decisões gerenciais, ajudando os gerentes a identificar tendências e avaliar 

resultados de decisões antigas; na vantagem estratégica, projetando os objetivos 
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estratégicos da companhia e permitindo, assim, a criação de vantagens competitivas 

no mercado. 

A literatura disponível apresenta diferentes definições de Gestão do 

Conhecimento, contudo os autores a denominam como um processo. De acordo 

com Davenport e Cronin (2000) a gestão do conhecimento é um processo que 

pressupõe a geração, a codificação e coordenação e a transferência do 

conhecimento de uma organização. Salim (2001), considera a GC um processo 

articulado e intencional, com o propósito de sustentar ou promover o desempenho 

global de uma instituição com base na criação e circulação de conhecimento. Já 

para Luchesi (2012) é o processo que permite identificar, criar, renovar e aplicar os 

conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. 

Dentro deste contexto, existe a necessidade de constante atualização dos 

novos conhecimentos acerca de TI, sendo o objeto deste estudo a análise do 

impacto da inovação nos profissionais de SI de empresas de TI, visto que ante a um 

mercado competitivo e globalizado às organizações é imprescindível acompanhar 

com a mesma velocidade os novos desafios da atualidade, como qualidade, 

eficiência, assim como processos adequados, produtos e serviços inovadores que 

atendam às necessidades do público consumidor.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Observa-se que o elevado índice de inovações e as mudanças frequentes no 

mundo empresarial exigem investimentos em pesquisas e capacitação constantes 

dos profissionais que atuam na área de SI, a fim de que possam absorver com 

eficácia e eficiência as demandas organizacionais, garantindo sua empregabilidade, 

assim como a sobrevivência das suas organizações. 

Quintão et al. (2001), afirmam que os profissionais de SI que buscam o 

aprendizado e a inovação para o desenvolvimento de suas atividades, formarão a 

parcela importante do mercado de trabalho dos próximos tempos. 

De maneira geral, os profissionais de SI, têm disponíveis diversos métodos 

para sua atualização, no entanto, segundo alegam Quintão et al. (2001), a escolha 

dependerá da formação acadêmica, da experiência de mercado e, principalmente, 
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das necessidades pessoais que englobam a disponibilidade de tempo e de recursos 

financeiros, quando a atualização for de sua responsabilidade.  

No entanto, o que se pode observar são funcionários sobrecarregados de 

tarefas, comprometidos com reuniões que além de acarretar novas demandas, 

adiam a realização de atividades que não cabem no horário de expediente.  

A sobrecarga de trabalho, associada à falta de tempo para realizar cursos de 

capacitação e atualização, bem como o baixo investimento financeiro das empresas 

para financiar treinamentos e reciclagens, desmotivam os profissionais a realizarem 

qualificações profissionais, inclusive por iniciativa própria, uma vez que consideram 

não valer a pena canalizar esforços, tempo e recursos financeiros para 

aperfeiçoamento dos conhecimentos para melhorar suas práticas profissionais e 

assim assegurar maior qualidade e produtividade.  

Dentro deste contexto surge a seguinte questão central da pesquisa: quais 

ações podem ser tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação 

(SI) diante dos impactos das constantes inovações da TI?   

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Outras questões também foram respondidas, a saber: 

a) quais os obstáculos encontrados na literatura que dificultam a atualização 

dos profissionais de Sistemas de Informação perante a inovação? 

b) quais dificuldades são encontradas pelos profissionais da área de 

Sistema de Informação para acompanhar a inovação dentro das 

organizações? 

c) quais os impactos que a implantação da inovação dentro das 

organizações tem acarretado na carreira dos profissionais de SI? 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Responder à questão geral da pesquisa que tem como principal objetivo o 

direcionamento deste trabalho: propor ações que revisem ou formulem diretrizes 

para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais 

da área de Sistema de Informação diante das constantes inovações tecnológicas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A partir do objetivo geral da pesquisa, surgem os objetivos específicos que 

servem, também, como direcionamento deste trabalho: 

a) investigar na literatura os obstáculos que dificultam a atualização dos 

profissionais de SI perante a inovação. 

b) analisar as dificuldades encontradas pelos profissionais da área de 

Sistema de Informação para acompanhar a inovação dentro das 

organizações. 

c) analisar os impactos que a implantação da inovação dentro da 

organização vem acarretando na carreira dos profissionais de SI. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

No que se refere à revisão da literatura, foram pesquisados artigos, livros e 

documentos disponíveis nas bases SCOPUS e Web of Science com o propósito de 

identificar estudos que abordassem as habilidades e conhecimentos necessários ao 

profissional da área de Sistemas de Informação, bem como as formas de 

capacitação e qualificação para o desenvolvimento do perfil profissional adequado 

às exigências do mercado. Esse esforço se justificou pela importância da 

qualificação profissional dos recursos humanos nas organizações. Para tal, foi 

realizada uma pesquisa de campo, a partir da aplicação de um questionário aos 

profissionais da área de SI onde obteve 135 respondentes, sendo que a maioria da 
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região Sudeste do Brasil, mais especificamente do Rio de Janeiro e São Paulo, a fim 

de alcançar os objetivos desta pesquisa. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

As inovações constantes na área da Tecnologia da Informação têm exigido 

que os profissionais de SI invistam em capacitações frequentes de modo que 

consigam acompanhar as demandas organizacionais, garantindo assim a 

sobrevivência no mercado e nas empresas que atuam. 

Desta forma, o profissional de sistemas de informação que tem condições de 

aprimorar seus conhecimentos, habilidades e atitudes, é capaz de alcançar os 

objetivos de qualidade e produtividade traçados pelas organizações, assim como 

garantir sua empregabilidade num mercado de trabalho que impõe inúmeros 

desafios para a sobrevivência das empresas, ante a instabilidade econômica e a 

crescente inovação tão necessária para a oferta de produtos e serviços ao mercado 

consumidor (FERREIRA, 2003). 

Sendo assim, esta pesquisa busca contribuir com o aprofundamento de 

conhecimentos sobre os aspectos que norteiam a busca pela inovação por parte dos 

profissionais da área de Sistemas de Informação. Esta investigação também tem o 

objetivo de servir de subsídio para a orientação de futuras políticas para formação e 

qualificação desses profissionais. 

Será finalizada esta dissertação com a discussão dos resultados da pesquisa 

e as inferências decorrentes dela, no sentido de contribuir com o debate em curso 

sobre os impactos das constantes inovações nos profissionais da área de Sistemas 

de Informação (SI) e suas consequências para as organizações. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

A apresentação deste estudo está estruturada em cinco capítulos.  

No primeiro deles são discutidos os impasses e desafios dos profissionais de 

SI que atuam em empresas de TI para se atualizarem ante as necessidades 
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organizacionais, apresentando a situação problema, questões da pesquisa, 

objetivos, delimitação da pesquisa e importância e justificativa do estudo.  

No segundo capítulo é apresentada a revisão da literatura que conferiu 

embasamento à pesquisa realizada.  

O terceiro capítulo apresenta os suportes metodológicos adotados para a 

coleta e tratamento dos dados da pesquisa.  

No quarto, são analisadas as respostas à pesquisa realizada com esses 

profissionais acerca das estratégias e desafios para qualificação profissional, 

apresentando os resultados obtidos nas análises realizadas em confronto com a 

literatura consultada.  

O quinto capítulo apresenta propostas de ações e estratégias para alcançar a 

inovação e a criatividade necessárias aos profissionais de sistemas de informação 

da atualidade. 

E por fim, no sexto capítulo são evidenciadas as conclusões desta pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, foram apresentados alguns constructos do referencial teórico 

que sustentou este estudo, procurando evidenciar o motivo das escolhas feitas. 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O Levantamento bibliográfico tem como objetivo permitir ao pesquisador fazer 

uma revisão em base de dados, baseado em alguns critérios de seleção, que 

facilitem a extração de documentos que abordem o assunto da pesquisa para 

análise, dentre as várias possibilidades na produção científica (TREINTA, 2014).  

Desta maneira, no período de agosto de 2017 até maio de 2018, foi realizado 

um levantamento bibliográfico nas bases Scopus e Web of Science. Como estratégia 

de busca, foram utilizadas as seguintes palavras-chave “Technology Innovation” e 

“Knowledge Management”, em ambas as bases. Na base Scopus foram encontrados 

156 documentos, sendo, dentre eles, 61 artigos científicos. Após isto, foi feito um 

filtro por ano, considerando os artigos de 2013 em diante, resultando em 31 artigos. 

Na base Web of Science, foram encontrados 61 documentos, dos quais, 18 eram 

artigos. Após isto, foi feito um filtro por ano, considerando os artigos de 2013 em 

diante, resultando em 8 artigos. Somando-se o total das duas bases pesquisadas e 

desconsiderando os 6 artigos repetidos, foram encontrados 33 artigos em língua 

inglesa, os quais passaram por uma análise mais aprofundada considerando o tema 

desta dissertação, a fim de selecionar quais poderiam ser considerados como fonte 

de consulta para o trabalho, dos quais foram usados 7 artigos. 

O processo de seleção dentre os artigos encontrados foi baseado na 

observação dos objetivos da pesquisa, da metodologia e técnicas utilizadas, das 

áreas de conhecimento, dos resultados obtidos com a utilização dos métodos e dos 

problemas encontrados no processo de aplicação do ferramental empregado na 

pesquisa.   

A fim de conferir maior abrangência a pesquisa, foram realizadas buscas 

adicionais no Portal de Periódicos - CAPES, além de revistas, livros e documentos 
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disponíveis na web, com conteúdo especializado sobre o tema abordado pelo 

presente trabalho. 

 

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

De acordo com Turban et al. (2010), um sistema de informação coleta, 

processa, armazena, analisa e dissemina informações para uma finalidade 

específica. 

Para Laudon e Laudon (2014), sistema de informação é o conjunto de 

componentes inter-relacionados que tem como objetivo a coleta, processamento, 

armazenamento e distribuição de informações, a fim de viabilizar o planejamento, 

controle, coordenação, análise e visualização de assuntos complexos, de modo a 

permitir a tomada de decisão dentro das organizações. Portanto, informações úteis 

são geradas a partir de dados brutos, pelas atividades de entrada, processamento e 

saída da informação. 

Ainda segundo Laudon e Laudon (2014, p.48-52), para compreender os SIs, é 

necessário conhecer suas dimensões que são organizacional, humana e tecnológica 

que se interagem possibilitando uma melhor atuação das organizações com o que 

diz respeito a prática de SI. 

- organizacional: a estrutura, história e cultura da empresa têm grande 

influência na especificação e utilização dos Sistemas de Informação.  

- tecnológica: permite a transformação e a organização dos dados para 

utilização das pessoas. Diz respeito a hardware, software e sistemas de 

telecomunicações.  

- humana: somente pessoas capacitadas utilizam eficazmente as informações 

de um sistema para atingir os objetivos organizacionais. Os conhecimentos, 

habilidades e atitudes adequadas dos funcionários determinam a capacidade 

de utilizar de maneira produtiva essas informações.  

Os sistemas de informação podem facilitar ou viabilizar o surgimento de 

inovações no âmbito organizacional, uma vez que suas contribuições, que vão 

desde o processamento mais eficiente da informação até a inovação que a 
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informação permite, podem ocasionar a criação de uma visão mais abrangente dos 

benefícios do uso de Tecnologia da Informação, a partir da geração de estratégias 

de inovações, sobretudo devido à sua capacidade de melhor utilizar e gerir as 

informações e o conhecimento (LAUDON e LAUDON, 2014).  

Conforme afirma Jiang (2012, p.291), knowledge management ou gestão de 

conhecimento permite “identificar, adquirir, desenvolver, decompor, armazenar e 

transferir conhecimentos, a fim de melhorar e destacar a inovação, capacidade de 

resposta, produtividade e qualidade do skill, seja em nível individual, departamental 

ou organizacional”. Portanto, pode-se constatar que um sistema de informação 

eficaz viabiliza a gestão do conhecimento e o surgimento de inovações. 

De acordo com Zemke (2008), nos ambientes organizacionais encontram-se 

quatro gerações trabalhando em conjunto. Elas diferem em crenças, valores e 

prioridades baseadas na época em que surgiram. Para o autor, apesar dessas 

gerações apresentarem aspectos que contribuem positivamente com a organização, 

em virtude da diversidade, integração e vivência das diversas perspectivas, há 

também fatores negativos como desequilíbrio e conflitos entre elas, por conta do 

diferencial do contexto social, econômico e político em que os profissionais de cada 

geração foram criados. 

É importante que as organizações conheçam as características de cada 

geração, de modo a reduzirem o risco de conflitos e a resistência às mudanças, bem 

como para incentivar a convivência e estimular a troca de experiência entre os 

profissionais das mais diversas faixas etárias, de maneira a permitir que sejam 

incentivadas tanto a criatividade quanto à inovação. 

Abaixo apresenta-se o Quadro 1 – Gerações, obedecendo as características 

de cada geração de acordo com Zemke (2008). 
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Quadro 1 – Gerações  
 

Geração 

Veteranos 

Geração Baby 

Boomers 

Geração X Geração Y Geração Z 

1922/1944 1945/1965 1966/1977 1978/1989 A partir de 
1989 

Conformista Otimista Cético Interativo Imediatista  

Não 

contestador 

Lado positivo Questionador Contestador Excêntrico  

Trabalho: 
crescimento se 
dá passo à 
passo; não 
questiona 
autoridade 

Trabalho: razão 
de viver; 
Envolvimento; 
Crescimento 
pessoal 

Trabalho: 
Independência; 
Autoconfiança; 
Questiona 
Autoridade 

Trabalho: 
Diversidade; 
Colaboração; 
Realização / 
Consumo 

Trabalho: 
Ainda pouco 
inseridos no 
mercado de 
trabalho 

Alheio às 
tecnologias 

Têm 
conhecimento e 
experiência, 
mas são 
cercados de 
temor com a 
tecnologia 

Adaptação 
rápida; 
proficientes na 
tecnologia 

Tecnologia é 
algo natural 
na vida; bem 
mais 
informados 

Plenamente 
ligados à 
internet 

Tradição e 
sabedoria 

Ideal de 
reconstrução do 
mundo 

Ideal da paz, 
liberdade 
sexual, 
anarquismo 

Globalização; 
Diversidade; 
Multiculturas 

Trabalho 
coletivo está 
escasso na 
virtude 
desses 
jovens 

Fonte: Adaptado de Zemke (2008) 

 

Nesta pesquisa, considerou-se as diversas gerações para a identificação e 

análise dos fenômenos a que se propõe a estudar, especificamente os impactos das 

constantes inovações tecnológicas nas carreiras dos profissionais que atuam em SI. 
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2.3 INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), o conceito de inovação é 

constituído pela junção dos quatro tipos de inovações que ele aborda: inovações de 

produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de 

marketing. 

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.55). 
 

Inovações de produto – são alterações significativas nas potencialidades de 

produtos e serviços, em que a empresa pode ganhar vantagem competitiva com a 

introdução de um novo produto ou melhoramento, obtendo uma maior demanda, 

devido a diferenciação do produto no mercado, e consequentemente uma maior 

margem de lucro. 

Inovações de processo – são mudanças significativas nos métodos de 

produção e distribuição, permitindo que aumente a produtividade dentro da empresa 

com o uso de técnicas, equipamentos e softwares, de forma a acarretar uma 

vantagem de custo sobre seus concorrentes, bem como possibilitar a aquisição de 

uma maior fatia de clientes do mercado. 

Inovações organizacionais – a implementação de novos métodos 

organizacionais, como mudanças em práticas de negócios interna e externamente, 

implementação de novos métodos para organizar a rotina e procedimentos para a 

condução do trabalho; na organização do local de trabalho, com métodos para a 

distribuição de responsabilidades, proporcionando aos funcionários maior autonomia 

para tomada de decisões e encorajando-os a contribuir com novas ideias; ou nas 

relações externas da empresa em resposta a uma nova estratégia gerencial de 

relacionamento. Ao tornar-se a organização mais flexível à inovação, é possível 

mobilizar o conhecimento tácito individual e promover interações, de maneira que os 

indivíduos são incentivados a inovar com o desenvolvimento de novas ideias para 

realizarem suas tarefas, permitindo eficiência e qualidade nas operações por parte 

da empresa, podendo aumentar a demanda ou reduzir os custos administrativos. 
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Inovações de marketing – implementação de novos métodos de marketing, 

como: a) mudanças substanciais no design do produto e na embalagem, sem, 

contudo, alterar as suas características funcionais; b)  no posicionamento do produto 

no mercado, que nada mais é que o método de vender bens e serviços aos 

consumidores e a divulgação da marca, dando-lhe uma nova imagem; c) em 

métodos de estabelecimento de preços de bens e de serviços, que seria a fixação 

de preços para a comercialização no mercado. Esta inovação tem como propósito o 

atendimento das necessidades dos consumidores, com a divulgação do produto no 

mercado com métodos de marketing inédito, a fim de aumentar o mercado 

consumidor e, consequentemente, as vendas. 

Portanto segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), os quatro tipos de 

inovações apresentados permitem que haja a criação de novos conhecimentos que 

poderão ser utilizados no desenvolvimento de futuras inovações. 

Para Rose et al. (2016), inovações de processo são todas as melhorias 

relevantes em técnicas de design, organização de equipe e processos gerenciais e 

ajudam a influenciar o desenvolvimento de produtos e serviços. 

A inovação facilita o desenvolvimento de novos valores para os clientes, 

simplifica os processos internos de desenvolvimento e abre espaços de mercado 

que ainda não foram dominados por concorrentes maiores, Rose et al. (2016). E 

como resultado de seu estudo, concluiu-se que o conhecimento, a gestão da 

inovação e a inovação no processo de atuação da equipe são os impulsionadores 

mais significativos da inovação dentro das organizações. 

Segundo Wu e Chen (2014), a inovação em SI permite condições de criar 

recursos exclusivos e valiosos que permite o destaque de desempenho da empresa. 

A vantagem tecnológica e a intensidade competitiva são medidores de performance 

existentes em base de comparação, que acabam encorajando a difusão da inovação 

em TI nas organizações. Porém a vantagem tecnológica é o diferencial, se 

percebido pelos usuários de inovação em TI como um direcionador para melhorar os 

indicadores de desempenho da empresa. 

Para Dyer et al. (2012), a criatividade não é apenas um dom genético ou uma 

habilidade cognitiva, já que provém de habilidades comportamentais que podem ser 

desenvolvidas para criar ideias inovadoras. O inovador procura sempre mudar o 
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status quo, e para isto assume riscos inteligentes para fazer a mudança acontecer, 

não tendo medo do erro, pois considera o erro como aprendizagem para alcançar a 

inovação. Ele confia na sua coragem para inovar. 

Para Muller e Ulrich (2013), a inovação exige criatividade e engenhosidade, 

de maneira que o desenvolvimento de produtos e serviços de uma organização está 

condicionado à criatividade de seus funcionários, além da importância do 

gerenciamento da criatividade dentro das organizações. Contudo, Corfield e Paton 

(2016) afirmam que o estímulo à adoção de práticas criativas e a implementação de 

melhoria nos processos das empresas pressupõem uma complexa mudança 

organizacional e o seu sucesso depende de como essa mudança é percebida e 

gerenciada. Os autores acrescentam que as principais estratégias para a mudança 

organizacional são a promoção de subculturas, a inovação tecnológica e a interação 

com informações externas. 

Nesse aspecto, Mumford et al. (2012) esclarecem que a criatividade é “uma 

condição necessária, mas não suficiente” para a inovação, pois ainda que as 

organizações invistam em tecnologia de ponta, programas e redes de comunicação 

eletrônicas, se não houver profissionais capacitados para utilizá-los, esse 

investimento será inútil, visto que os recursos tecnológicos não terão o 

aproveitamento adequado, sendo subaproveitados. Desta maneira, os profissionais 

que atuam na área de Sistemas de Informação necessitam de buscas constantes de 

aprendizado e de aperfeiçoamento profissional.  

A tecnologia da informação tem propiciado uma rápida evolução, capaz de 

desenvolver práticas e instrumentos adequados para a consolidação de empresas 

inovadoras. Sendo assim, de acordo com Santos et al. (2001, p.27), é possível 

descrever algumas das principais características que essas práticas estão 

assumindo, a partir das experiências já existentes, como da evolução prevista para 

tais organizações: 

a) velocidade na entrega de uma grande variedade de produtos que atendam 

às necessidades específicas de seus clientes; 

b) valor agregado ao cliente, com serviços incluídos nos produtos; 

c) adoção de engenharia simultânea, em que ocorre o envolvimento dos 

clientes e fornecedores no desenvolvimento dos produtos e serviços; 
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d) atendimento ao cliente em tempo real, com atualização constante do banco 

de dados sobre os clientes, produtos, fornecedores, metodologia de projeto e 

produção; 

e) networking, a partir de sistemas de informações integradas à rede de 

clientes e fornecedores; 

f) intercâmbio de funções, com cargos desvinculados do poder; 

g) ambientes virtuais de trabalho; 

h) abordagens inovadoras de gestão, como fornecimento Just-in-Time, 

equipes de trabalho, fabricação flexível, simplificação organizacional, CAD, 

qualidade total, entre outros; 

i) compartilhamento de investimentos em tecnologia ou de custos 

operacionais através de acordos de cooperação com concorrentes (compras 

conjuntas, infraestrutura de transporte, armazenagem e comunicação, entre 

outros). 

Os processos inovadores que uma empresa pode desenvolver são 

resultantes da aprendizagem organizacional, sobretudo os que dizem respeito a 

soluções inovadoras e lucrativas para os clientes. Para tal, é fundamental identificar 

as necessidades desses clientes para entender as peculiaridades dos seus 

processos de negócios, a fim de que a partir do conhecimento tecnológico, sejam 

implementadas inovações capazes de permitir correções ou melhorias nos 

processos de negócios dos clientes, assegurando assim a vantagem competitiva no 

mercado (HUSAIN et al., 2016). 

 

2.3.1 Obstáculos que dificultam a Inovação 

 

Levando em consideração o atual cenário de crise no Brasil, torna-se 

imprescindível o planejamento e desenvolvimento ações e de ofertas inovadoras por 

parte das organizações, contudo, para que isso ocorra, os profissionais da 

atualidade, sobretudo os que atuam com tecnologias, necessitam estar atentos às 

oportunidades e demandas do mercado. Nessa perspectiva, a busca pela 

atualização e qualificação profissional faz-se primordial, posto que 
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Com as novas tecnologias percebe-se a tendência cada vez maior das 
máquinas se tornarem extensões humanas, diferente do modelo taylorista-
fordista onde o ser humano é tratado como extensão delas. O paradigma 
que se estabelece através destas novas tecnologias opera em bases 
qualitativas, ao mesmo tempo ele tende a fazer uso de aspectos 
quantitativos de forma completamente distinta do modelo que substitui. 
Sendo caracterizado pela mobilidade, este novo paradigma elimina a 
previsibilidade e rigidez da perspectiva taylorista-fordista. Estas 
características alteram significativamente as bases conceituais da 
qualificação (PEREIRA, 2009, p.66). 
 

A qualificação profissional, de acordo com Pereira (2009), seria o resultado 

tanto do sistema educativo como do produtivo, mas cabe ressaltar que no sistema 

educativo produzem-se os valores de uso das qualificações, enquanto no sistema 

produtivo é possível construir e estabelecer o reconhecimento social do valor de 

troca destas qualificações, isto é, o sistema educativo apresenta os conhecimentos 

necessários ou saberes, enquanto o sistema produtivo permite e incentiva as 

práticas fundamentadas nos saberes adquiridos, do qual decorrem o 

reconhecimento e a valorização social do profissional, que não se limitam apenas ao 

âmbito das organizações. Arruda (2000) considera que a qualificação é um processo 

histórico que não pode se desvincular do contexto que contribuiu para a sua 

construção. A qualificação de um indivíduo estaria próxima de sua história de vida, 

das relações materiais de seu acesso a ela e não de um desejo isolado. 

Em contrapartida, constata-se que muitos profissionais apresentam 

resistência em investir em seu desenvolvimento, pela tendência de acomodação às 

rotinas confortáveis. Outro fator que é facilmente identificado, diz respeito ao medo 

de que mudanças inesperadas façam o conhecimento que estão adquirindo perder a 

utilidade. No entanto, há ainda a sobrecarga de trabalho, que pode impedir que os 

profissionais priorizem cursos ou outras atividades de aperfeiçoamento 

(PRDEDEBON, 2010). 

Segundo Predebon (2010), existem os inimigos pessoais da criatividade que 

são os inibidores a qualquer tipo de inovação. Eles fazem parte da personalidade 

das pessoas e muitas das vezes não se tem consciência de sua existência para 

tomar a iniciativa de investir no aperfeiçoamento pessoal de modo que possa 

combatê-lo ou preveni-lo.  

Os bloqueios pessoais mais comuns à criatividade são listados abaixo 

(PREDEBON, 2010, p.114-115): 
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- acomodação – é o imobilismo que origina da indisposição à mudança devido 

ao instinto de sobrevivência ao se apegar a situações conhecidas que geram 

conforto; 

- miopia estratégica – falta de percepção do contexto e sua dinâmica, 

geralmente está associada ao nível exagerado do egocentrismo, não 

demostrando interesse por assuntos periféricos a seu próprio ambiente; 

- imediatismo – ir direto ao ponto, impedindo de superar dificuldades com 

adoção de ações criativas; 

- insegurança – é gerada a partir de falta de confiança, decorrente de falta de 

autoestima ou falta de autoconhecimento; 

- pessimismo – é a segurança ao previsível, não querendo correr risco no que 

é incerto; 

- timidez – personalidade que inibe a apresentação de atitudes e 

comportamentos mais assertivos para a iniciativa à criatividade; 

- prudência – qualidade que passa a ser caracterizada como medo; 

- desânimo – falta de motivação e estímulo, levando a pessoa ao não 

engajamento; 

- dispersão – falta de administração do tempo que impede a implementação 

de qualquer projeto que não seja imediato; 

No que diz respeito às organizações, para Predebon (2010, p.186-187), há 

inúmeros aspectos que dificultam a busca por inovação na empresa, tais como:  

- excesso de normas – todos os problemas podem ser resolvidos por meio de 

normas, não deixando espaço para a iniciativa pessoal ou mudanças; 

- estratégias rigidamente frontais – cultura da empresa que não permite novas 

visões para a descoberta de oportunidades; 

- postura séria e contida – cultura da empresa de policiar os funcionários, 

impedindo-os de realizar suas atividades de forma mais agradável e 

motivadora; 
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- estrita obediência a números – a permanente cobrança de dados 

fundamentados e informações exatas, inibindo o uso de estimativa e intuição 

para a tomada de decisões; 

- segmentação total de processos – uma cultura de especialização radical, 

quebrando em departamentos toda a empresa, impedindo fluxos paralelos de 

informações e práticas internas de interdisciplinaridade; 

- obediência cega ao consenso – Necessidade de ter todos os procedimentos 

dentro de parâmetros já estabelecidos e aceitos, dificultando qualquer ruptura 

dos sistemas tradicionais; 

- cultura da segurança total – são ambientes em que prevalecem atitudes 

cautelosas e negativas, não permitindo qualquer tipo de avanço que poderá 

causar algum risco; 

Ainda, segundo Predebon (2010, p.191-192), para evitar a falta de criatividade 

dentro das organizações, os quatros elementos abaixo devem ser implantados pela 

empresa, para que não seja tão conservadora, tornando-se uma estrutura flexível, 

aberta e com clima de participação, criando assim estímulos à iniciativa e 

criatividade, de maneira a permitir a inovação dentro da organização: 

- diminuir e flexibilizar as normas – síntese das normas permitindo as pessoas 

que estão mobilizadas, motivadas e engajadas com os objetivos da empresa 

a trabalharem melhor; 

- fazer permanentemente auto reavaliação nos sistemas – é um conceito de 

learning organization, procurando sempre pelo aperfeiçoamento; 

- clima de participação e diálogo – criar na organização uma dinâmica que 

evidencie a importância da motivação pessoal e incentive seus funcionários 

ao compartilhamento de decisões, problemas e resultados; 

- estímulo às iniciativas – ter um sistema não repressor, não baseado na 

cobrança de obrigações e acertos e na punição dos erros; 

Portanto, reconhecer a existência de bloqueios que impeçam a criatividade, já 

é meio caminho para que a pessoa tome alguma atitude que possibilite mudanças e 

que permita ser criativo para inovar dentro de sua organização.   
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Para Tidd et al. (2008), existem também as dificuldades dos gestores em 

gerenciar a inovação como: 

- gerenciar algo que não possui ou controla; 

- ver efeitos em nível de sistema, acima dos estreitos interesses particulares; 

- construir confiança e compartilhamento de riscos sem amarrar o processo 

de burocracia contratuais; 

- evitar especuladores e vazamentos de informações; 

 

O Manual de Oslo (OECD, 2005), lista alguns fatores que podem inibir o início 

às atividades de inovação em uma empresa, ou mesmo que possam interrompê-las, 

conforme representado no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Os fatores que dificultam as atividades de inovação 
             (Continua) 
Relevante para: Inovações 

produto 

Inovações 

processo 

Inovações 

organizacionais 

Inovações 

marketing 

Fatores relativos ao custo     

Riscos percebidos como 
excessivos 
 

        

Custo muito elevado         

Carência de financiamento 
interno 
 

        

Carência de financiamento de 
outras fontes fora da empresa: 

        

- Capital de risco         

- Fontes públicas de 
financiamento 
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Quadro 2 – Os fatores que dificultam as atividades de inovação 
                          (Continuação) 
Relevante para: Inovações 

produto 

Inovações 

processo 

Inovações 

organizacionais 

Inovações 

marketing 

Fatores relativos aos 

conhecimentos 

    

Potencial inovador (P&D, design, 
etc.) insuficiente 

       

Carência de pessoal qualificado:        

- No interior da empresa        

- No mercado de trabalho        

Carência de informações sobre 
tecnologia 
 

      

Carência de informações sobre 
os mercados 
 

      

Deficiências na disponibilização 
de serviços externos 
 

        

Dificuldade de encontrar 
parceiros para a cooperação em: 

       

- Desenvolvimento de produto ou 
processo 

      

- Parcerias em marketing        

Inflexibilidades organizacionais no 
interior da empresa: 

       

- Atitude do pessoal com relação 
a mudanças 

        

- Atitudes da gerência com 
relação a mudanças 

        

- Estrutura gerencial da empresa         

Incapacidade de direcionar os 
funcionários para as atividades de 
inovação em virtude dos 
requisitos da produção 
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Quadro 2 – Os fatores que dificultam as atividades de inovação 
                             (Conclusão) 
Relevante para: Inovações 

produto 

Inovações 

processo 

Inovações 

organizacionais 

Inovações 

marketing 

Fatores de mercado:     

Demanda incerta para bens ou 
serviços inovadores 
 

      

Mercado potencial dominado 
pelas empresas estabelecidas 

      

Fatores institucionais:     

Carência de infra-estrutura        

Fragilidade dos direitos de 
propriedade 
 

      

Legislação, regulações, padrões, 
tributação 

       

Outras razões para não inovar: 
 

    

Não necessidade de inovar 
decorrente de inovação antigas 
 

        

Fonte: (OCDE, 2005)  
 

2.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A teoria da gestão do conhecimento (GC) é fundamentada em ideias e 

conceitos de outras áreas. Alguns autores a concebem a partir de diferentes 

perspectivas, tais como: 

a) ênfase na tecnologia da informação e da comunicação e ênfase nos 

recursos humanos (SVEIBY, 2001);  

b) domínios, como biblioteconomia e ciência da informação; engenharia de 

processos e também na teoria organizacional (DAVENPORT e CRONIN, 

2000). 

Por outro lado, ignorar os recursos atualmente disponíveis de tecnologia da 
informação seria uma ingenuidade extrema. As empresas podem e devem 
utilizar a tecnologia como catalisadora de suas iniciativas de gestão do 
conhecimento (CARVALHO, 2003, p. 128). 

 

Nesse contexto, Barbosa e Paim (2003) justificam a existência das duas 

ênfases e dos três domínios que embasam a gestão do conhecimento, a partir da 
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diversidade de conceitos que a fundamentam. Esses autores corroboram ao 

acrescentar que a GC diz respeito a práticas gerenciais sustentadas por três 

disciplinas: a ciência administrativa, a tecnologia da informação e a ciência da 

informação. 

Probst et al. (2002, p.29), consideram conhecimento como “conjunto total 

incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver 

problemas”. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as 

instruções sobre como agir. Esses autores defendem a ideia de que a base de 

conhecimento é composta por ativos de conhecimento individuais e coletivos a 

disposição das organizações para o desenvolvimento de suas atividades. 

Cabe ressaltar, que a partir de uma série de mudanças que têm ocorrido na 

economia e da consequente necessidade de inovações, o conhecimento e a 

informação passam a assumir um novo papel, já que podem gerar riqueza e 

diferencial competitivo para uma organização, mas para tal, de acordo com Probst et 

al. (2002) é necessário haver um ambiente propício, que permita a adoção de 

práticas gerenciais capazes de identificar, adquirir, desenvolver, compartilhar e 

distribuir, utilizar e reter o conhecimento,  bem como um modelo de colaboração de 

redes, alicerçado em relações pessoais. 

De acordo com Turban et al. (2010), é importante motivar as pessoas a 

contribuírem no armazenamento de seu conhecimento em um repositório de 

conhecimento da organização, que seria um banco de dados textual, de modo que o 

conhecimento não fosse perdido com a saída do funcionário da empresa e que  

ajudasse as pessoas a tomarem decisões rápidas para a resolução de problemas, 

que muitas das vezes são recorrentes.  

Segundo o Manual de Oslo (2005), o conhecimento, somado às vantagens 

em tecnologia e o maior fluxo da informação, é visto como um condutor para o 

crescimento econômico e da inovação. Portanto, o uso e o compartilhamento do 

conhecimento dentro da empresa e entre empresas, assim como a interação com 

outras organizações, além do relacionamento mais próximo dos fornecedores e 

clientes, é importante para o desenvolvimento e a difusão da inovação. 

Todo o conhecimento existente nas organizações, seja restrito às pessoas, 

aos processos ou áreas da empresa, pertence também à organização, de forma que 
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devem estar disponíveis a todos os colaboradores, isto é, o conhecimento, se torna 

ativo intangível. De maneira convergente, Chen et al. (2013), afirmam que o 

conhecimento tornou-se um recurso econômico essencial para as empresas e mais 

do que isso, tornou-se uma fonte de vantagem competitiva. Os autores acrescentam 

que em tempos de concorrência acirrada, o conhecimento, principalmente o “novo 

conhecimento”, é fundamental para o desenho e o desenvolvimento de novos 

produtos capazes de atender as demandas do mercado. 

Os profissionais têm capacidade de utilizar sua competência para transferir e 

converter conhecimentos externo ou interno à organização a que pertencem, criando 

valor. Isto ocorre quando os gestores direcionam os esforços de seus empregados, 

internamente, para criarem bens tangíveis ou intangíveis, como melhoramento de 

processo e criação ou melhoramento de produto. Ou ainda, quando externamente 

criam bens intangíveis, como o relacionamento com os clientes, reconhecimento da 

marca, reputação e novas experiências para os clientes. (SVEIBY, 2001). Posto 

isso, pode-se afirmar que: 

A Gestão do Conhecimento é um processo estratégico contínuo e dinâmico 
que visa gerar o capital intangível da empresa e todos os pontos estratégicos 
a ele relacionados e estimular a conversão do conhecimento. Deste modo 
deve fazer parte da estratégia organizacional e ter sua implantação garantida 
e patrocinada pela alta gerência, a quem deve estar subordinado todo o 
processo de Gestão do Conhecimento (ROSSATO, 2003, p.10). 
 

Nesse sentido, Rossato (2003) concebe que a criação de ativos intangíveis na 

organização pode resultar da interação entre indivíduos com diferentes formas de 

conhecimento, de maneira a criar novas perspectivas, permitindo a transformação 

do conhecimento individual para o conhecimento organizacional. 

Von et al. (2000) apontam cinco “habilitadores do conhecimento”, planejados 

e conduzidos pelos gestores da organização e capazes de ampliar o potencial de 

criação do conhecimento nas organizações e mais do que isso, de permitir o 

compartilhamento do mesmo. São eles:  

a) instilar a visão do conhecimento;  

b) gerenciar conversas;  

c) mobilizar ativistas do conhecimento;  

d) criar um contexto adequado;  
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e) globalizar o conhecimento local.   

A gestão do conhecimento potencializa o crescimento do capital intelectual, 

assim como agrega valor a produtos e serviços, por consequência valoriza o ser 

humano e as organizações, mediante a ampliação do conhecimento.  

De acordo com Kaivo-oja e Lauraeus (2018), a gestão da informação e do 

conhecimento, em conjunto com a agilidade dos processos organizacionais, bem 

como a reestruturação e a experimentação, são estratégias que podem assegurar 

um bom gerenciamento de inovação para os negócios administrativos de uma 

organização. E o líder deve ser a pessoa capaz de saber aproveitar as ameaças do 

cenário competitivo, transformando-as em oportunidades para a organização, 

usando do conhecimento para ajudar a tomar as decisões sobre clientes, 

concorrentes, corporação e meio ambiente, impulsionando, dessa maneira, a 

empresa para o futuro.  

Para Tidd et al. (2008), a inovação é a combinação de diferentes 

conhecimentos que permite criar novas possibilidades. Nesse cenário, o 

conhecimento pode ser algo que já foi visto ou experimentado, ou resultante de um 

processo de pesquisa no mercado, análise dos concorrentes, desenvolvimento e 

pesquisa de tecnologias ou de forma explícita que possam acessá-los, ou conhecido 

de modo tácito, ou seja, conhecido mas sem formulação. 

Sendo assim, segundo Luchesi (2012), a Gestão de Conhecimento deve ser 

incorporada à cultura da organização para que todos os colaboradores entendam a 

sua necessidade e dela possam usufruir. No entanto, para que obtenha sucesso, a 

cultura organizacional deve estar aberta para promover a geração, partilha, 

socialização e transferência de conhecimento.  

Nesse contexto, a Educação Corporativa é considerada um instrumento de 

suporte à Gestão do Conhecimento para alcançar o objetivo da socialização e 

transferência de conhecimento, tendo sempre o enfoque na educação contínua, de 

maneira a garantir que todos os colaboradores tenham a qualificação necessária 

para atingir os objetivos organizacionais. 

Rose et al. (2016), destacam que a capacidade de explorar a transferência de 

conhecimento entre membros da equipe com diferentes habilidades é um dos 

principais papéis do gestor.  Nesse cenário, Cong et al. (2017) defendem que ao 
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filtrar e mesclar o conhecimento dos seus colaboradores, os gestores promovem 

além da criação de novos conhecimentos, o desenvolvimento de novos serviços, 

resultando no aprimoramento do desempenho da inovação, o que leva a 

compreender que o nível de gestão do conhecimento determina diretamente o 

sucesso da inovação, bem como o nível de inovação tecnológica. 

 

2.4.1 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes do profissional de SI 

 

A área de Tecnologia da Informação, segundo De Castro e De Sá (2002), não 

mais tem sido abordada apenas sob o prisma da tecnologia e da organização, visto 

que os recursos humanos constituem um componente fundamental. Sendo assim, 

os profissionais de computação e informática são imprescindíveis como agentes de 

transformação das organizações. Contudo, é necessário que disponham de perfil 

adequado, sintonizado com as novas exigências e constantes mudanças 

tecnológicas e organizacionais. As características e atributos desse profissional, no 

cenário atual, são de grande relevância. 

Com a crescente exigência de qualidade e produtividade por parte das 

organizações em função da instabilidade do mercado, a necessidade de qualificação 

dos trabalhadores com enfoque nas competências profissionais vem ampliando-se. 

E é o capital humano responsável em manter sua carteira de competências para 

garantir o diferencial e a vantagem competitiva para a concorrência organizacional a 

que pertence a fim de manter-se atualizado e continuar com sua empregabilidade 

(DELUIZ, 2001).  

Portanto, as organizações necessitam apresentar de maneira clara as 

competências esperadas dos seus colaboradores, a fim de que compreendam as 

metas e os objetivos traçados, bem como também uma proposta de agregação de 

valor, ou seja, que diferencial pretendem oferecer aos seus clientes. 

Segundo Santos et al. (2012), para Dutra (2004), as competências somente 

podem ser identificadas quando agregam valor ou geram entrega para as 

organizações. Já Fleury e Fleury (2004) afirmam que essa agregação de valor deve 

significar retorno financeiro para a organização ou para os indivíduos envolvidos 

com os processos organizacionais, conforme apresentado na Figura1. 
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Figura 1 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social                                                                                   Econômico 

 

Fonte: Fleury e Fleury (2004, p.30) 

 

O atual mercado de trabalho, segundo afirma Fleury e Fleury (2004), 

demanda a adoção de um novo modelo de organização do trabalho e da gestão da 

produção baseado em competências e no resultado individual dos profissionais, 

tendo por consequência profundas alterações nos mais diversos aspectos 

organizacionais, inclusive no que concerne às relações sociais dentro da empresa. 

Uma nova filosofia criada para avaliação profissional denominada CHA -

Conhecimento, Habilidade e Atitude, tem sido utilizada pelas organizações para 

descrever o perfil dos funcionários que pretendem contratar e manter. No Quadro 3 

a seguir, é apresentada a síntese das características de cada dimensão esperada 

pelas organizações. 

 

 

 

 

 

Indivíduo 

Conhecimentos 

Habilidades  

Atitudes 

 

Organização 

Agregar valor 

 

Saber agir 

Saber agilizar 

Saber transferir 

Saber aprender 

Saber engajar-se 

Ter visão estratégica 

Assumir responsabilidades 
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Quadro 3 – Dimensões da “Competência” e seus significados 
 

CONHECIMENTO HABILIDADE ATITUDES 

Escolaridade, 

conhecimentos técnicos, 

cursos gerais e 

especializações. 

Experiência e prática do 

saber. 

Ter ações compatíveis 

para atingir os objetivos, 

aplicando os 

conhecimentos e 

habilidades adquiridas 

e/ou a serem adquiridas. 

SABER SABER FAZER QUERER SABER 

Fonte: Rabaglio (2001) 
 

As letras que compõem o CHA, podem assim, ser resumidas, de acordo com 

Rabaglio (2001): 

C = Saber (conhecimentos adquiridos no decorrer da vida, nas escolas, 

universidades, cursos, etc. Ex: Conhecimento da concorrência e técnicas de 

negociação. 

H = Saber fazer (capacidade de realizar determinada tarefa física ou mental. 

Ex: Análise da concorrência e negociação). 

A = Querer fazer (comportamentos que temos diante de situações do nosso 

cotidiano e das tarefas que desenvolvemos no nosso dia-a-dia. Ex: Participar da 

concorrência e fazer negociações).  

Já Luchesi (2012) compreende que competência é composta por 

conhecimento real, habilidades, experiências, julgamentos de valor e, até mesmo, de 

relacionamentos sociais. É o elo entre conhecimento e estratégia, no entanto, não é 

possível copiá-lo, somente transferi-lo através da prática. São as atitudes, 

habilidades e conhecimentos que permitem colocar em prática ações para realizar 

um trabalho com um diferencial superior de performance. 

Nesse rastro, de acordo com Deluiz (2001), a valorização da formação 

acadêmica, da mobilidade e do acompanhamento individualizado da carreira, torna-

se novos critérios de avaliação para a contratação de trabalhadores, a fim de 

identificar profissionais com potencial de crescimento, flexibilidade para lidar com 
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adversidades e atentos às demandas organizacionais. Competências fundamentais 

aos que trabalham com tecnologia. Portanto, as competências que dizem respeito à 

qualificação do profissional, isto é, à formação contínua, bem como seu 

compromisso com a empresa, são considerados relevantes.  

Segundo Tartari et. al (2014), alguns autores como Vila et al. (2012), Teza et 

al. (2012), ressaltam a necessidade de ações de educação para o desenvolvimento 

de competências para inovação. Considerando que a ênfase é dada em habilidades 

e atitudes, conforme Quadro 4, o desafio para a formação dos profissionais atuantes 

em Sistemas de Informação diz respeito promover ações de desenvolvimento 

dessas dimensões da competência profissional. 

Quadro 4 – Síntese das Competências de Indivíduos Inovadores no Processo de 
Inovação 
             (Continua) 

Etapa do Processo de Inovação Competências Predominantemente 

Requeridas 

Front-End - detecção de 
oportunidades 

Estado de alerta com relação a novas 
oportunidades, ambição, 
empreendedorismo, curiosidade, 
motivação, habilidade em observar 

Front-End - geração de ideias Habilidade em apresentar produtos, ideias 
ou descrições; criatividade, capacidade de 
pensar inventivamente, de forma criativa e 
crítica, buscando a factibilidade de 
soluções construídas a partir de uma nova 
visão; habilidade em lidar com novas ideias 
e novas soluções (flexibilidade); busca de 
informações e iniciativa; motivação; 
persuasão; autoconfiança. 

Desenvolvimento da nova ideia Habilidade em mobilizar as capacidades de 
outras pessoas; capacidade de planejar e 
acompanhar o planejado; persistência; 
disposição a correr riscos; independência; 
autoconfiança; comprometimento com o 
contrato de trabalho; orientação para 
eficiência e qualidade; estabelecimento de 
objetivos; autonomia; motivação; 
capacidade de colaborar intensamente em 
diversos grupos, inclusive locais e virtuais; 
capacidade de resolver problemas 
coletivamente em diferentes times; 
ambição; empreendedorismo. 
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Quadro 4 – Síntese das Competências de Indivíduos Inovadores no Processo de 
Inovação 
                    (Conclusão) 

Comercialização da nova ideia Empreendedorismo; autoconfiança; 
comprometimento com o contrato de 
trabalho; persuasão; estabelecimento de 
objetivos; capacidade de criar e manter 
networking; capacidade de formar e manter 
relacionamentos fortes; ambição. 

Todas as etapas Motivação; flexibilidade; autoconfiança; 
ambição; capacidade de colaborar 
intensamente em diversos grupos, de 
forma presencial e virtual; capacidade de 
resolver problemas coletivamente em 
diferentes times. 

Fonte: Adaptação de Tartari et al. (2014), com base em Vila, Perez e Morilla (2012); 
Vila, Perez e CollSerrano (2013); Cerinsek e Dolinsek (2009); Kleef e Rome (2005); 
Santandreu-Mascarell e Garzon (2013).  
 

Sendo assim, em uma pesquisa empírica com estudantes de cursos de nível 

superior na Espanha, os autores Vila et al. (2012), Teza et al. (2012) propuseram 

algumas estratégias de aprendizagem que desenvolvessem a pro-atividade e 

promovessem a aquisição de competências para a inovação. Assim, para 

desenvolver o estado de alerta com relação a novidades, é sugerida a participação 

do estudante em projetos de pesquisa.  

De acordo com Tartari et al. (2014, p.9) algumas ações de capacitação de 

desenvolvimento continuado podem ser realizadas nas organizações ou financiadas 

por elas em instituições específicas, como empresas de consultoria em 

treinamentos. Esses autores consideram que: 

a) aprendizagem baseada em problemas concretos é capaz de desenvolver a 

habilidade de propor novas ideias ou soluções;  

b) a ênfase em teorias e conceitos desenvolve o pensamento crítico;  

c) os trabalhos em grupo podem contribuir com o compartilhamento de ideias. 

Portanto, Deluiz (2001) ressalta que as organizações exigem mais do que os 

saberes disciplinares escolares ou técnico-profissionais, uma vez que é necessário 

que os profissionais tenham a capacidade de mobilizar esses conhecimentos para 
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prevenir e resolver problemas ou imprevistos na situação de trabalho, garantindo a 

sua empregabilidade. 

De acordo com Rose et al. (2016), para o eficiente desenvolvimento de suas 

atividades, o profissional de SI necessita acionar um repertório de ferramentas e 

técnicas de inovação, bem como do conhecimento situacional de quando aplicá-las. 

Outro aspecto importante é a capacidade e a disposição do profissional para 

compartilhar seus conhecimentos. Sendo assim, Arazy et al. (2016) defendem que 

motivar os colaboradores de uma organização a compartilhar conhecimentos é um 

dos principais desafios para a inovação e para a colaboração do conhecimento 

mediado por tecnologia. Fundamentados na Teoria da Autodeterminação, esses 

autores apontam duas formas de motivação, as quais classificam como interna e 

externa, que respectivamente consistem na capacidade de auto motivação ou 

motivação interna e na predisposição ou abertura para receber motivação externa, 

os que os autores definem como motivação controlada. Ambas formas de motivação 

possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais. 

Para Husain et al. (2016), as redes organizacionais com aprendizado 

organizacional, a inovação aplicada pelos funcionários e um processo de inovação 

em andamento dentro da organização ajudarão a alcançar a competitividade. 

Deluiz (2001) aponta algumas competências relativas aos profissionais que 

atuam em Sistemas de Informação, tais como competências tecnológicas e gestão, 

competências humanas e algumas habilidades específicas.  

a) competências Tecnológicas e de Gestão, relativas a diagnósticos e    

mapeamentos, com base científica, de problemas e pontos de melhorias nas 

organizações. 

b) competências Humanas para atuar social e profissionalmente de forma ética na 

solução de problemas e na condução de processos de negociação para o 

alcance de objetivos.  

c) habilidades para reconhecer os benefícios e impactos das tecnologias de 

informação para a sociedade, a fim de atuar com ética e responsabilidade social.  

De acordo com De Castro e De Sá (2002, p. 03), além de conhecimentos 

específicos que deve possuir para atender às exigências do mercado, o profissional 

de SI deve apresentar determinados valores ou atitudes, que defendem ser a 
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“predisposição do indivíduo, postura e maneira de agir, sendo significativos na 

medida em que possibilitam um melhor exercício profissional e melhor adaptação às 

diversas situações de trabalho”. 

A facilidade de trabalhar em equipe é considerada uma característica 

essencial para a realização de projetos inovadores, pois segundo Rose et al. (2016), 

contribui para a eficiência da equipe e a satisfação pessoal dos seus membros. 

Sendo assim, é fundamental que as organizações tenham condições de saber 

compor suas equipes. Os autores ressaltam que a adequada composição da equipe, 

a combinação de experiência e competências, são aspectos relevantes para a 

inovação. 

Nesse cenário, o Quadro 5 apresenta as habilidades, em ordem de 

importância, que o mercado de trabalho tem exigido dos profissionais que atuam 

com sistemas de informação.  

 

  Quadro 5 - Ranking das habilidades demandadas pelo mercado 
             (Continua) 

HABILIDADES 

1a Conhecimento do ambiente de negócios da informação. 

2a Capacidade de trabalhar em grupo. 

3a Distinção e localização de informações relevantes e relevância nas 
informações. 
 

4a O domínio na utilização de equipamentos eletrônicos e na operação de 
sistemas ou softwares específicos. 
 

5a Conhecimento de bases de dados. 

6a Familiaridade na administração de info-business. 

7a Embasamento teórico e prático sobre o funcionamento das organizações 
virtuais de informação. 
 

8a Domínio da lógica dos sistemas de indexação e webfinders. 

9a Excelência na comunicação oral e escrita. 

10a Conhecimento da infraestrutura e serviços de informação. 

11a Ter flexibilidade e polivalência. 

12a Atualização profissional constante. 
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Quadro 5 - Ranking das habilidades demandadas pelo mercado 
                    (Conclusão) 

13a Capacidade de entender e gerenciar episódios de diferentes naturezas e 
aplicações. 

14a Habilidade na identificação de clientes e fornecedores. 

15a Habilidade na identificação de parceiros. 

 Fonte: Berto e Plonski (1999) 
 
 

Habilidades para um profissional desenvolver a arte de inovar, conforme a 

Figura 2, elaborada por Dyer et al. (2012): 

- capacidade de associação – quando o cérebro sintetiza informações em 

sequência, atribuindo lógica e coerência, ajudando a fazer conexão entre 

questões, problemas ou ideias isoladas ou de campos alheios. 

- questionamento – questionam para esclarecer, de modo a não deixar 

dúvida. Suas perguntas provocam novos insights, conexões, possibilidades e 

direções. As perguntas excedem muito mais as respostas e acabam sendo 

valorizadas como respostas boas. 

- observação – examinam com cuidado o mundo ao seu redor, o 

comportamento dos clientes, fornecedores e concorrentes, como produtos, 

serviços e tecnologias, para explorar múltiplas possibilidades. 

- networking – estabelecem contato com pessoas de diferentes ideias e 

perspectivas que possam oferecer uma visão diferente das coisas e do 

mundo.  

- experimentação – constroem experiências interativas, provocando respostas 

heterodoxas para testar o funcionamento das ideias na prática. Devido a isto 

pesquisam sempre novas ideias, aprendendo coisas diferentes e reduzindo a 

incerteza associada a tais ideias. 

Para Dyer et al. (2012), a prática dessas cinco habilidades apresentadas, 

pode tornar qualquer pessoa tanto um inovador quanto uma pessoa criativa do 

mundo dos negócios. No entanto, é necessário ter coragem para assumir risco e 

fazer a mudança acontecer, conforme mostra a figura 2. 
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Figura 2 – O modelo do DNA do inovador para gerar ideias novas 

 

Fonte: Adaptado de Dyer et al. (2012) 

Para Dyer et al. (2012), as habilidades de descoberta (exploração) são 

essenciais para a uma ideia de negócios dentro da organização, no entanto, são 

necessárias também as habilidades de entrega (execução) da alta gerência, para 

transformar a ideia em oportunidade de negócios. As habilidades de entrega são: 

análise, planejamento, implementação detalhada e execução disciplinada. 

 

2.4.2 Atualização do conhecimento dos profissionais de SI 

 

De acordo com Quintão et al. (2001), os profissionais de SI dispõem de 

alguns métodos para atualizarem seus conhecimentos e assegurar sua qualificação 

e aprimorar suas competências e habilidades, conforme elencados a seguir. 

- cursos sequenciais - Cursos de pequena duração que são uma alternativa 

para os que não desejam ou não precisam de uma graduação plena. 

- cursos de pós-graduação - são destinados aos que já possuem formação 

acadêmica, podendo ser latu sensu (especialização) ou stricto sensu 

(mestrado e doutorado). 

- auto aprendizado - o profissional aprende por conta própria, utilizando 

materiais como livros, artigos, CDS, entre outros. 

- troca de experiências/conhecimentos com profissionais da área, com 

participação em workshops, congressos, seminários. 
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- treinamento à distância com utilização de mídias diversas como televisão, 

teleconferências, internet para troca de experiências com outros alunos e 

professores.  

- treinamento na empresa em que trabalha, uma vez que as empresas 

investem em treinamentos internos com treinadores próprios ou com 

consultores contratados. Há empresas que criam suas próprias universidades 

corporativas para capacitação de seus colaboradores. 

- treinamentos ministrados por empresas que fornecem cursos livres ou 

fornecedores oficiais - os cursos livres são elaborados pelas empresas que os 

ministram, já os de fornecedores oficiais são desenvolvidos pelos fabricantes 

ou fornecedores e ministrados por empresas autorizadas.  

- programas de certificação que visam o desenvolvimento de habilidades, a 

partir de treinamento e avaliação de conhecimentos dos profissionais. São 

desenvolvidos pelos fornecedores da indústria de hardware e software. 

Ao investigar o grau de qualificação e atualização do conhecimento do 

profissional da área de SI, as organizações devem considerar os aspectos técnicos, 

bem como a evolução da carreira do profissional e do mercado. Essa ação permite 

identificar e fortalecer as competências desses recursos humanos, conforme 

defendem Mckillip e Cox (1998), visto que auxilia o processo de recrutamento e 

seleção do profissional, assim como permite a realização de planos de ação para 

treinamento e reciclagem de pessoal , de maneira a minimizar o turn over, já que o 

profissional qualificado para suas funções, podem executá-las de maneira mais 

eficaz. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem como proposta apresentar a metodologia da pesquisa, 

principalmente no que se refere à escolha dos instrumentos e técnicas que 

permitirão coletar, analisar dados e investigar os impactos das constantes inovações 

nos profissionais da área de Sistemas de Informação (SI) e suas consequências 

para as organizações, assim como, também possibilitaram que os objetivos 

propostos para este estudo sejam atingidos de maneira satisfatória. 

Sendo assim, trata-se uma pesquisa quanti-qualitativa, de caráter 

exploratório. De acordo com Minayo (2000), ‘O conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade 

abrangida por eles interage, dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia’.  

Portanto um estudo quantitativo pode gerar questões que são aprofundadas 

qualitativamente e vice-versa. 

Deste modo este estudo realizou uma pesquisa bibliográfica em livros e 

artigos científicos atuais. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (2010), permite 

o contato do pesquisador com uma gama de fenômenos muito mais ampla sobre o 

tema a ser analisado do que aquela que poderia realizar diretamente. Neste 

trabalho, portanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, observando na literatura 

acadêmica a fundamentação teórica acerca de conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos profissionais da área de Sistema de Informação diante das constantes 

inovações tecnológicas.  

Neste sentido, foi realizada uma consulta a especialistas da área de Sistemas 

de Informação (SI), com o objetivo de mapear a percepção destes profissionais 

acerca dos fatores que podem influenciar sua atualização/qualificação ante a 

necessidade constante de inovação exigida pelo mercado de trabalho e pelo mundo 

organizacional. 
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3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram obedecidas as seguintes etapas: 

 Etapa 01: Revisão da literatura, através da pesquisa e leitura de livros, 

artigos, revistas e documentos disponíveis nas bases Scopus e Web of Science. 

 Etapa 02: Análise e seleção dos artigos que atendiam aos parâmetros 

definidos para embasamento teórico da pesquisa. 

 Etapa 03: Com base na revisão da literatura foi elaborado um 

questionário para posterior coleta de informações acerca da percepção dos 

pesquisados sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes do profissional de SI. 

 Etapa 04: Divulgação do link com o questionário para os profissionais da 

área de SI a fim de que participassem da pesquisa. Antes de ser disponibilizado o 

questionário foi realizado um pré-teste com 5 profissionais da área de SI para validá-

lo.  

 Etapa 05: Análise e tratamento dos dados coletados através do 

questionário, para posterior tabulação, de acordo com a frequência e relevância.  

 Etapa 06: Análise e discussão dos dados obtidos, com a elaboração de 

gráficos para a demonstração dos resultados, em confrontação com o referencial 

teórico que sustentou a pesquisa. 

 Etapa 07: Consolidação da pesquisa, com a descrição das conclusões, 

contribuições do estudo e sugestão de propostas para a minimização do problema 

que suscitou este estudo. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo desta pesquisa é composto por profissionais de Sistemas de 

Informação da área de TI. Optou-se pela amostra não probabilística por 

conveniência, que de acordo com Mattar (2005), o pesquisador seleciona membros 

da população mais acessíveis e é a mais adequada em função das limitações de 

tempo, custo, recursos materiais e humanos. 
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Como o número da população desta área não é conhecido, optou-se por 

calcular o tamanho mínimo da amostra com base na estimativa da média 

populacional. Aplicando-se a fórmula: 

n = [Za/2]
2 . p. q 
E2 

 
Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra 

Za/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado 

p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos 

interessados em estudar 

q = Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que estamos 

interessados em estudar (q = 1 – p) 

E = Margem de erro ou Erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima 

entre a Proporção Amostral e a verdadeira Proporção Populacional (p) 

 

Como o valor da proporção amostral de profissionais da área de SI é 

desconhecido, substitui-se cada um dos valores amostrais p e q por 0,5, de acordo 

com Levine et al., 2000. 

Foi considerado o grau de confiança de 90%, onde o valor crítico (Za/2) é igual 

a 1,645, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores críticos associados ao grau de confiança na amostra 
 

Grau de Confiança a Valor Crítico Z a/2 

90% 0,10 1,645 

95% 0,05 1,96 

99% 0,01 2,575 

Fonte: SWEENEY et al. (2015) 
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Para +/- 5% (ou 0,05) como sendo o erro máximo de estimativa (E), ao 

aplicarmos a fórmula tem-se uma amostragem de 271. 

 
n = [Za/2]

2 . 0,25 = 1,6452 . 0,25 = 270,6 = 271 
     E2        0,052 

E considerando o erro máximo de estimativa (E) igual a +/- 10% (ou 0,01), 

tem-se uma amostragem de 68. 

 

n = [Za/2]
2 . 0,25 = 1,6452 . 0,25 = 67,65 = 68 

                                      E2                   0,012 

Com este cálculo formou-se o intervalo da amostra, entre 68 e 271, que foi 

considerado para retorno de respostas ao questionário aplicado, valor este apurado 

no período de retorno durante um mês e caso não atingisse o erro máximo de 10%, 

o prazo seria estendido até obter a amostragem mínima, o qual não foi necessário, 

pois no prazo de um mês teve um retorno de 135 respostas ao questionário 

aplicado. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização desta pesquisa, a coleta de dados foi realizada através da 

aplicação de questionários, instrumento que conforme Gil (2010), é um 

procedimento em que o pesquisado responde por escrito as perguntas que lhe são 

feitas. A partir da revisão bibliográfica, foi possível elaborar as questões para 

consulta aos profissionais da área de Sistemas de Informação. 

Antes da aplicação efetiva do questionário, foi realizado um pré-teste com 5 

profissionais de SI da área de TI, a fim de evidenciar possíveis falhas na redação do 

instrumento. 

Sendo assim, o questionário foi elaborado com um total de quinze questões, 

sendo quatorze perguntas de respostas fechadas, as quais poderiam ser 

selecionadas mais de uma opção, e uma pergunta de resposta aberta, como 

apresentado no Apêndice A. 
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As perguntas de respostas fechadas são aquelas nas quais o respondente 

seleciona uma ou diversas alternativas dentre um conjunto de alternativas pré-

definidas. São as mais adequadas para questionários, visto que produzem 

resultados facilmente quantificados, agilizando o processo de análise. Já as 

perguntas de respostas abertas permitem que os respondentes emitam seus 

comentários ou opiniões.  

O questionário foi disponibilizado no Facebook ao grupo da faculdade da 

pesquisadora, composto por pessoas da área de SI e  formado por 204 integrantes; 

também disponibilizado aos profissionais de SI do trabalho da pesquisadora, através 

de e-mail; e por último disponibilizado a grupos do Linkedin, como ‘Gestão da 

Inovação Tecnológica’  formado por 649 integrantes e grupo ‘Dominus – Tech 

Mundo de Tecnologia e Inovação’ formado por 1856 integrantes, posição esta em 

29/10/2018. 

O Quadro 6 apresenta a fundamentação das perguntas do questionário a 

partir das ideias de autores pesquisados na literatura disponível. 

Quadro 6 – Referências das perguntas do questionário 
             (Continua) 

Perguntas Abordagens Referências 

1 Linha do Tempo das 
Gerações 
 

Zemke (2008) 

2 a 8, 12 Perfil do Profissional Elaboração própria (2018) 

9 Aprendizagem 
organizacional, inovação 
em SI 

De Lima Oliveira e Maçada 
(2013) 
Wu & Chen (2014) 
Husain et al. (2016) 
 

10, 13, 15 Habilidades profissionais/ 
Desenvolvimento 
Profissional 

Mckillip e Cox (1998) 
Berto & Plonski (1999) 
DeLuiz (2001) 
Quintão et al. (2001) 
De Castro De Sá (2002) 
Ferreira (2003) 
Ben (2007) 
Predebon (2010) 
Downey (2010) 
Moura Jr. e Helal (2014) 
Rose et al. (2016) 
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Quadro 6 – Referências das perguntas do questionário 
                    (Conclusão) 

11, 14 Inovação, Competências, 
Conhecimento, 
Criatividade 
 

DeLuiz (2001) 
OECD (2005) 
Fleury e Fleury (2004) 
Coes e Schotanus (2009) 
Predebon (2010) 
Luchesi (2012)  
Santos et al. (2012) 
Dyer et al. (2012) 
Mumford et al. (2012) 
Husain et al. (2016) 
Kaivo-oja e Lauraeus (2018)  
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
 
 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Segundo Teixeira (2003), a análise de dados é o processo de formação de 

sentido que vai além dos dados obtidos. Ela resulta da consolidação, limitação e 

interpretação das respostas dadas pelas pessoas com o que o pesquisador 

investigou na literatura consultada. 

 Desta forma, os dados coletados a partir das respostas aos questionários, 

foram analisados através de duas técnicas distintas: a análise estatística descritiva e 

a análise de conteúdo, de acordo com o tipo de perguntas utilizadas. 

A análise estatística descritiva destina-se às questões de respostas fechadas, 

uma vez que, de acordo com Teixeira (2003, p.194), exigem uma análise 

quantitativa, isto é, “tem o propósito de contar a frequência de um fenômeno e 

procurar identificar relações entre os fenômenos, com a interpretação dos dados 

recorrendo a modelos conceituais definidos a priori”  

 A estatística descritiva, conforme apontam Guedes et al. (2005), busca 

sintetizar uma série de valores de características semelhantes, onde é permitido ter 

uma visão global da variação desses valores, possibilitando organizar e descrever 

os dados por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 

Sendo assim, a análise estatística, ocorre após a tabulação dos dados e é 

executada, de acordo com Teixeira (2003), em dois níveis: a descrição dos dados e 
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a avaliação das generalizações obtidas a partir desses dados. Essa análise pode ser 

feita manualmente, com o auxílio de calculadoras ou de computadores eletrônicos. 

  Para as questões de respostas abertas, optou-se pela a análise de conteúdo 

na perspectiva de Bardin (2011), que diz respeito a 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens.(...) A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) 
(BARDIN, 2011, p.38). 

 

Segundo a autora, ao lançar mão da análise de conteúdo, o pesquisador pode 

realizar inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência 

esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). Para Chizzotti (2006), o 

objetivo da análise de conteúdo é efetivar a compreensão dos sentidos das 

comunicações, sejam implícitos ou explícitos. 

As etapas da análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011, p.121) 

consistem em: 

1) pré-análise;  

2) exploração do material; 

3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise diz respeito à sistematização para que o pesquisador possa 

“conduzir as operações sucessivas de análise.” O objetivo dessa fase, segundo 

Bardin (2011, p.122) além da escolha dos dados a serem submetidos à análise, 

consiste na formulação de hipóteses, dos objetivos e da elaboração de indicadores 

para a interpretação final. 

A segunda fase, denominada exploração do material, consiste numa etapa 

importante, porque permite a riqueza das interpretações e inferências. 

 A terceira refere-se ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Esta etapa consiste na condensação e no destaque das informações fornecidas pela 

análise, acarretando as interpretações inferenciais; é o que Bardin (2011), classifica 

como o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica. 
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De acordo com Teixeira (2003), a coleta de dados permite a obtenção das 

mais variadas respostas, para que possam ser adequadamente analisadas, 

necessitam ser organizadas e agrupadas em certo número de categorias. Segundo 

Selltiz et al. (1987), as categorias devem atender a algumas regras básicas definidas 

como:  

1) o conjunto de categorias deve ser derivado de um único princípio de 

classificação;  

2) o conjunto de categorias deve ser exaustivo;  

3) as categorias do conjunto devem ser mutuamente exclusivas.  

Após a categorização dos dados, é realizada a codificação, isto é, “o processo 

pelo qual os dados brutos são transformados em símbolos para serem tabulados” 

(TEIXEIRA, 2003, p. 196). Segundo a autora, a tabulação consiste no processo de 

agrupar e contar os casos que estão nas várias categorias de análise.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo contempla a apresentação e a discussão dos resultados, obtidos 

de acordo com os procedimentos metodológicos descritos anteriormente, ou seja, 

com a aplicação da técnica de análise de conteúdo das respostas dos profissionais 

consultados via questionário.  

 

4.1 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SI CONSULTADOS 

 

O primeiro resultado obtido diz respeito ao perfil dos 135 profissionais 

consultados que foram segmentados por geração, conforme as características 

apresentadas no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Entrevistados por Geração 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Constatou-se que 63% dos respondentes pertencem às Gerações X e Y, 

demonstrando que os profissionais que atuam em TI são adultos com predominância 

na faixa etária entre 30 e 50 anos.  

 

Gráfico 2 – Tempo de Atuação na Profissão 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Em relação ao tempo de atuação na área de Sistemas de Informação, pode-

se constatar que mais de 50% dos entrevistados possuem experiência na área 

superior a 10 anos, caracterizando um profissional experiente e conhecedor da área, 

conforme exibido no Gráfico 2. Na amostra há também iniciantes na carreira, 11.9% 

com tempo de atuação inferior a 3 anos. 

 

 

 

Inferior a 3 anos 
11,9% 

3 a 9 anos 
22,2% 

10 a 15 anos 
19,3% 

16 a 25 anos 
24,4% 

Superior a 25 
anos 

22,2% 
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Gráfico 3 – Sexo 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

O Gráfico 3 demonstra que o universo dos profissionais de TI consultados é 

predominantemente masculino, isto é, 76.3 % dos pesquisados. Segundo Moura Jr. 

e Helal (2014), os estudos de Trauth et al. (2012) e Clayton et al. (2012) justificam 

que a rotina do profissional de TI é difícil de conciliar com seu papel de mãe, esposa, 

dona de casa. Já no estudo de Olinto (2011) a autora defende que a área 

tecnológica ainda é considerada pouco atrativa pelas mulheres. A pesquisa 

acrescenta que no que diz respeito à escolha de carreira, as mulheres continuam 

optando por áreas consideradas eminentemente femininas, como a área de saúde e 

a social, visto que desde crianças são convencidas de que tais áreas são mais 

adequadas para mulheres. 

Nessa perspectiva, compreende-se que: 

Suposições estereotipadas de gênero sobre a perícia na prática do 
desenvolvimento de software e fatores estruturais relacionados à falta de 
programas de equilíbrio entre trabalho e vida, bem como a falta de 
treinamento interno na maioria das empresas de TI, seriam fatores 
contributivos para um conflito adicional na área: a segregação 
organizacional relacionada a gênero (BEN, 2007, 314). 

 

Sendo assim, considera-se a concepção de Ben (2007), mais coerente com a 

realidade, ainda atual, de segregação de gênero, uma vez que a mulher possui as 

mesmas condições que o homem de atuar com excelência na área tecnológica, já 

76,3% 

23,7% 

Masculino Feminino
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que pode ter acesso aos saberes e práticas necessárias para o desenvolvimento de 

atividades em Sistemas de Informação. 

 

Gráfico 4 – Região de Moradia 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

De acordo com o Gráfico 4, 88.1% dos respondentes residem na região 

Sudeste do Brasil, uma vez que as principais empresas do ramo tecnológico estão 

localizadas no Rio de Janeiro e São Paulo, por serem áreas de grande 

concentração econômica, acadêmica, industrial detentoras de infraestrutura 

favorável a essas atividades. 
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Gráfico 5 – Formação 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Quanto à formação, o maior percentual dos profissionais consultados (57%), 

possuem graduação na área de TI e 40.1% têm pós-graduação ou especialização, 

conforme demonstrado no Gráfico 5. Tais dados convergem com a concepção de 

Mckillip e Cox (1998) e Ferreira (2003), que defendem a importância do profissional 

estar sempre em busca da qualificação e reciclagem para garantir sua permanência 

no mercado. 
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Gráfico 6 – Cargo Atual 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

O Gráfico 6 registra que em relação ao cargo dos profissionais respondentes, 

41.5% são Analista de Sistemas. No entanto, pode-se constatar que 25.9% têm 

cargo de gestão, como gerente ou coordenador de área. 

Neste rastro, no estudo em que aborda a progressão na carreira para as 

profissões em TI, Downey (2010) investiga a dificuldade que teriam esses 

profissionais para progredir de cargos iniciais técnicos para cargos de gestão de 

projetos e equipes. Segundo o autor, esses profissionais, via de regra, são 

introspectivos e focados na tarefa, enquanto habilidades de comunicação são 

fundamentais para progressão, por exemplo, de programador a chefe da área de TI. 

Contudo, conforme afirmam Dyer et al. (2012), os profissionais que desenvolvem 
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seus conhecimentos, habilidades e atitudes têm condições de ascender 

internamente nas organizações. 

 

Gráfico 7 – Tempo de Empresa 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Dos respondentes, pode-se observar que um índice de 54.8% dos 

profissionais exerce suas atividades na atual empresa em tempo inferior a 10 anos, 

de acordo com o Gráfico 7. 

Segundo Moura Jr. e Helal (2014), o profissional de TI está sempre na busca 

de melhores oportunidades na carreira, desta maneira alguns autores, como 

Bernthal e Wellings (2001) e Pipoli e Fuchs (2011), defendem que principalmente os 

profissionais mais jovens atuantes no ramo tecnológico oferecem um risco elevado 

de turn over. 
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Gráfico 8 – Trabalha em Empresa de Tecnologia 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Dos 135 profissionais consultados, conforme pode-se observar no Gráfico 8, 

prevalecem 82.2% exercendo suas atividades em empresas do ramo tecnológico, os 

quais responderam que a empresa onde atuam é inovadora em seus processos, 

produtos e organizações, conforme apresentado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Trabalha em Empresa Inovadora 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Gráfico 10 – Empresas de SI x Inovação x Desempenho 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

82,2% 

17,8% 

Sim Não

72,6% 

27,4% 

Sim Não



65 
 

Porém, o Gráfico 10 demonstra que desses 82,2%, somente 72.8% dos 

profissionais consideraram que empresas de sistemas de informação ligadas à 

inovação possuem um maior nível de desempenho organizacional por estarem 

diretamente envolvidas com inovação. 

Mesmo assim, 72.8% é um número considerável de respostas positivas 

quanto ao fato de empresas ligadas a SI - por terem uma maior acessibilidade a 

inovação - apresentarem um maior nível de desempenho organizacional. Sendo 

assim, reforçando o que foi estudado por Laudon e Laudon (2014) e Jiang (2012), 

empresas de sistemas de informação facilitam as práticas de inovação internamente, 

visto que esses profissionais se destacam por possuírem maior habilidade na 

aplicabilidade das novas tecnologias, de modo a permitir uma melhor distribuição e o 

uso produtivo da informação e do conhecimento dentro da organização. O que, 

consequentemente, possibilita maior vantagem competitiva da empresa no mercado. 

Portanto, reitera-se que um sistema de informação eficaz viabiliza a gestão do 

conhecimento e o surgimento de inovações. 

 

4.2 DADOS SOBRE A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONSULTADOS 

 

A seguir apresenta-se a percepção dos profissionais de SI sobre a aplicação 

do conhecimento e atualização profissional. 

 

4.2.1 Aplicação do conhecimento dos profissionais de SI 

 

A maioria dos profissionais, 94.1% informou que o conhecimento que 

possuem está sendo requerido pela empresa, conforme é possível observar no 

Gráfico 11. Isto demonstra que as organizações estão contratando profissionais 

levando em consideração a qualificação para a ocupação das vagas. 

 

 

 



66 
 

 

Gráfico 11 – Conhecimento Requerido na Empresa 
 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Coes e Schotanus (2009), ressaltam que as demandas de conhecimentos 

decorrentes da constante evolução da profissionalização e industrialização em TI 

levam os profissionais da área a investir tempo e recursos financeiros em 

certificações, a fim de promover o autodesenvolvimento e o aperfeiçoamento da 

carreira. 

 

4.2.2 Atualização profissional dos consultados 

 

Foram apresentadas aos profissionais consultados algumas perguntas acerca 

dos impactos da inovação no dia a dia de trabalho, como também no que diz 

respeito à necessidade de investimentos em capacitação profissional. A seguir 

apresenta-se a Tabela 2 e o Gráfico 12 associados para uma melhor visualização 

dos dados referenciados. 
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4.2.2.1 Estratégias de atualização profissional visão geral 

 

Tabela 2 - Atualização Profissional – Visão Geral 
 

Como você vem adquirindo sua atualização profissional nos últimos dois anos? 

Atualização Profissional Geral Total de Respostas % 

Autoaprendizagem 109 23,44 

Troca de experiências/conhecimentos com profissionais da área 106 22,8 

Treinamentos ministrados pelas próprias empresas onde as 
pessoas trabalham 

74 15,91 

Treinamento à distância 67 14,4 

Cursos sequenciais 45 9,68 

Treinamentos ministrados por instituições/empresas que 
oferecem cursos livres e/ou de fornecedores oficiais  

34 7,31 

Cursos de pós-graduação/Mestrado/MBA 27 5,81 

Outros 3 0,65 

Não tenho me atualizado 0 0 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Gráfico 12 – Atualização Profissional – Visão Geral 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Como apresentado na Tabela 2 e no Gráfico 12, as três maiores formas de 

atualização profissional são: autoaprendizagem, troca de experiência/conhecimentos 

com profissionais que atuam na área e também os treinamentos ministrados pelas 

empresas em que os profissionais trabalham. E as formas menos utilizadas são: 

cursos de pós-graduação/Mestrado/MBA, os treinamentos ministrados por 

instituições/empresas que oferecem cursos livres e/ou de fornecedores oficiais, bem 

como os cursos sequenciais.  

No que diz respeito às formas de atualização profissional, de acordo com 

Quintão et al. (2001), há diversas possibilidades. Esta pesquisa observou que os 

profissionais consultados reconhecem que a principal maneira de aperfeiçoarem 
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seus conhecimentos se dá através de autoaprendizagem e troca de informações 

com profissionais da área, conforme demonstra o Gráfico 12. O que nos revela que 

a atualização é uma ação decorrente, basicamente, da iniciativa do profissional que 

busca sempre estar preparado para a exigência do mercado, de maneira a garantir 

sua empregabilidade. 

 

4.2.2.2 Estratégias de atualização profissional por Gerações 

 

Apresenta-se a seguir, na Tabela 3 e no Gráfico 13, as estratégias de 

atualização profissional utilizadas pelas diferentes gerações. 

 

Tabela 3 - Atualização Profissional por Gerações 
 
Como você vem adquirindo sua atualização profissional nos últimos dois anos? 

Atualização Profissional por Gerações Geração 
Z 

Geração 
Y 

Geração 
X 

Baby 
Boomers 

Tradicional 

Autoaprendizagem 24 34 37 13 1 

Troca de experiências/conhecimentos 
com profissionais da área 

28 29 38 10 1 

Treinamentos ministrados pelas próprias 
empresas onde as pessoas trabalham 

14 22 28 9 1 

Treinamento à distância 17 21 23 5 1 

Cursos sequenciais 10 13 14 8   

Treinamentos ministrados por 
instituições/empresas que oferecem 
cursos livres e/ou de fornecedores 
oficiais  

9 11 10 4   

Cursos de pós-graduação/Mestrado/MBA 7 7 11 2   

Outros 1 1  1   

Não tenho me atualizado           

Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

 



70 
 

Gráfico 13 – Atualização Profissional por Gerações 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Pode-se observar que os profissionais que pertencem à Geração X, seguida 

da Geração Y, são os que mais buscam a atualização ou capacitação acerca de 

conhecimentos necessários para um bom desempenho de suas atividades, 

provavelmente por fazerem parte de faixas etárias compostas por pessoas mais 

maduras, preocupadas com os resultados da empresa, mas que precisam 

acompanhar as tendências e inovações da área. 
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4.3  DESAFIOS E OBSTÁCULOS PARA ACOMPANHAR A INOVAÇÃO 

 

4.3.1 Dificuldades para acompanhar a inovação geral 

 

A Tabela 4 e o Gráfico 14 apresentam as principais dificuldades encontradas 

pelos profissionais de SI para acompanhar as inovações constantes. 

Tabela 4 - Dificuldades para Acompanhar a Inovação – Visão Geral 
 

Quais dificuldades são encontradas pelos profissionais da área de Sistema de Informação 
para acompanhar a inovação dentro das organizações? 

Dificuldades para Acompanhar a Inovação Total de Respostas % 

Falta de tempo devido suas atividades diárias 86 20,87 

Carência de financiamento por parte da empresa 43 10,44 

Carência de financiamento próprio 43 10,44 

Falta de recompensa pela empresa 33 8,01 

Não consegue acompanhar a rápida evolução tecnológica 25 6,07 

Falta de demanda em suas atividades 23 5,58 

Falta de qualificação 19 4,61 

Medo de correr risco 18 4,37 

Resistência a mudança por parte da gerência 18 4,37 

Carência de infraestrutura 16 3,88 

Falta de agilidade  16 3,88 

Inflexibilidade da organização para a inovação 16 3,88 

Não tenho dificuldade 14 3,4 

Medo ao erro 11 2,67 

Falta de habilidade 10 2,43 

Resistência a mudança por sua parte 10 2,43 

Falta de criatividade 7 1,7 

Outros 4 0,97 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Gráfico 14 – Dificuldades para Acompanhar a Inovação – Visão Geral 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Como apresentado na tabela 4 e no Gráfico 14, as três maiores dificuldades 

são respectivamente, a falta de tempo devido suas atividades diárias, falta de 

investimento financeiro por parte da empresa, bem como a falta de investimento 

financeiro pessoal. Já as três menores dificuldades são a falta de criatividade, falta 

de habilidade e resistência à mudança por parte do profissional. 

É inegável a existência de fatores que dificultam, ou até mesmo influenciam a 

inovação no mercado de trabalho, com a pesquisa pôde-se constatar, em 

convergência com Predebon (2010), que a falta de tempo para dedicar-se a 

atualização e capacitação decorrente da carga de horário excessiva (20,87% do 
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consultados), assim como da falta de recursos financeiros para o investimento em 

treinamentos, seminários e workshops justificada pela crise mundial que tem 

acometidos tanto pessoas físicas como jurídicas (10,44% dos consultados), 

conforme apresentado na Tabela 4 e no Gráfico 14 exibidos acima. 

 

4.3.2 Dificuldades para acompanhar a inovação por gerações 

 

A Tabela 5 e o Gráfico 15 apresentam as principais dificuldades para 

acompanhar as inovações constantes por tipo de geração. 

 

Tabela 5 – Dificuldades para Acompanhar a Inovação por Gerações 
 
Quais dificuldades são encontradas pelos profissionais da área de Sistema de Informação 
para acompanhar a inovação dentro das organizações? 

Dificuldades para Acompanhar a 
Inovação 

Geração 
Z 

Geração 
Y 

Geração 
X 

Baby 
Boomers 

Tradicional 

Falta de tempo devido suas atividades 
diárias 

18 30 29 8 1 

Carência de financiamento por parte da 
empresa 

11 13 17 2   

Carência de financiamento próprio 10 12 17 4   

Falta de recompensa pela empresa 9 12 9 3   

Não consigo acompanhar a rápida evolução 
tecnológica 

4 5 11 5   

Falta de demanda em suas atividades 2 7 10 3 1 

Falta de qualificação 5 6 6 2   

Medo de correr risco 4 8 6     

Resistência a mudança por parte da gerência 4 5 7 2   

Carência de infraestrutura 3 6 5 2   

Falta de agilidade  6 3 5 2   

Inflexibilidade da organização para a 
inovação 

7 5 4     

Não tenho dificuldade 4 3 3 4   

Medo ao erro 3 4 4     

Falta de habilidade 1 4 4 1   

Resistência a mudança por sua parte  2 8     

Falta de criatividade 3 1 3     

Outros 1   2 1   

Fonte: Elaboração própria (2018) 
 



74 
 

Gráfico 15 – Dificuldades para acompanhar a Inovação por Gerações 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Ao analisar os fatores que impedem o acompanhamento das inovações por 

gerações, pôde-se constatar através desta pesquisa que as gerações X e Y foram 

as que mais demonstraram conhecimento dos obstáculos no que diz respeito à falta 

de tempo para participar de atividades de atualização, assim como da falta de 
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entanto, um aspecto que merece destaque é o fato de 5 dos respondentes da 

Geração Y assumirem a dificuldade de acompanhar a rápida evolução tecnológica, 

contradizendo ao perfil da geração Y onde a tecnologia é algo natural em sua vida, 

conforme apresentado na Tabela 5 e no Gráfico 15. 

 

4.3.3 Impactos da inovação na carreira visão geral  

 

A Tabela 6 e Gráfico 16 apresentam os impactos que a inovação tem 

provocado na carreira do profissional de SI. 

 

Tabela 6 – Impactos da Inovação na Carreira - Visão Geral 
 

Quais os impactos que a implantação da inovação dentro da organização vem acarretando 
em sua carreira? 

Impactos da Inovação na Carreira Total de Respostas % 

Necessidade de buscar atualização profissional 89 16,3 

Buscar por Autoaprendizagem 83 15,2 

Troca de experiências/conhecimentos com profissionais da área 78 14,29 

Necessidade de desenvolver habilidades para a inovação 53 9,71 

Troca de experiências/conhecimentos com amigos 51 9,34 

Fazer cursos por conta própria 49 8,97 

Flexibilidade a mudanças e imprevistos 43 7,88 

Não vejo como impacto, e sim como um diferencial 37 6,78 

Fazer cursos porém esperando ser custeado pela empresa  26 4,76 

Procuro participar de Meetups 26 4,76 

Não tenho inovação em minha empresa 4 0,73 

Sou impedido de acompanhar devido ao meu gestor 3 0,55 

Outros 3 0,55 

Procuro ficar longe de qualquer tipo de inovação 1 0,18 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Gráfico 16 – Impactos da Inovação na Carreira - Visão Geral 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Como apresentado na Tabela 6 e no Gráfico 16, os três maiores impactos 

são: a necessidade de buscar a atualização profissional, assim como a busca por 

autoaprendizagem e, também a troca de experiências e conhecimentos com 

profissionais da área tecnológica. E os três menores impactos identificados referem-

se a manter distância de qualquer tipo de inovação, ao fato do gestor impedir a 

inovação por parte do profissional, bem como a empresa na qual o profissional 

exerce suas atividades não demandar o emprego da inovação. 

As frequentes mudanças que têm ocorrido no mercado de trabalho são 

decorrentes das alterações econômico-sociais que justificam a crise de âmbito 

mundial. Diante desse quadro, os principais impactos que podem ser observados 

vão ao encontro das concepções de Mckillip e Cox (1998) e Ferreira (2003): são a 

necessidade de reavaliação e requalificação da carreira por parte dos profissionais, 

mais especificamente dos que atuam com tecnologia da informação. Os 

profissionais consultados apresentaram diversas maneiras para atualização de seus 
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conhecimentos, desde a autoaprendizagem até a participação em treinamentos 

financiados pelas organizações, de acordo com o que sinalizam a Tabela 6 e o 

Gráfico 16. 

 

4.3.4 Impactos da inovação na carreira por gerações 

 

A Tabela 7 e o Gráfico 17 apresentam os impactos da inovação na carreira 

dos profissionais de SI por tipo de geração. 

 

Tabela 7 – Impactos da Inovação na Carreira por Gerações 
 
Quais os impactos que a implantação da inovação dentro da organização vem acarretando 
em sua carreira? 

Impactos da Inovação na Carreira Geração 
Z 

Geração 
Y 

Geração 
X 

Baby 
Boomers 

Tradicional 

Necessidade de buscar atualização 
profissional 

18 27 33 10 1 

Buscar por Autoaprendizagem 19 25 28 10 1 

Troca de experiências/conhecimentos 
com profissionais da área 

16 22 29 10 1 

Necessidade de desenvolver 
habilidades para a inovação 

10 18 19 6   

Troca de experiências/conhecimentos 
com amigos 

15 19 14 3   

Fazer cursos por conta própria 14 17 14 4   

Flexibilidade a mudanças e imprevistos 7 12 18 6   

Não vejo como impacto, e sim como um 
diferencial 

8 11 14 4   

Fazer cursos porém esperando ser 
custeado pela empresa  

5 9 8 4   

Procuro participar de Meetups 5 8 10 3   

Não tenho inovação em minha empresa 1 
 

3     

Sou impedido de acompanhar devido ao 
meu gestor 

2 1 
 

    

Outros 
  

2 1   

Procuro ficar longe de qualquer tipo de 
inovação 

  1       

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Gráfico 17 – Impactos da Inovação na Carreira por Gerações 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

Esta pesquisa identificou que os principais impactos decorrentes das 

inovações em suas carreiras dizem respeito à necessidade de atualização 

profissional, conforme defendem Mckillip e Cox (1998) e Ferreira (2003). São 

respectivamente: a) a necessidade de buscar atualização profissional, 

principalmente para a geração X (37%); b) a busca por autoaprendizagem, com 

relevância para a geração X (34%); c) a necessidade de trocar experiência com 

outros profissionais da área, com destaque para a geração X (37%). Cabe ressaltar 

que no que diz respeito à necessidade de troca de experiência com amigos a 

geração Y teve destaque com 37% dos respondentes dessa geração, número este 

surpreendente, já que a geração Y é uma geração interativa onde uma de suas 

características marcantes é o compartilhamento e o relacionamento virtual. 
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5 PROPOSTAS PARA ASSEGURAR A INOVAÇÃO E A CRIATIVIDADE NO 

TRABALHO 

 

Com o objetivo de propor ações que revisem ou formulem diretrizes para o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais da área 

de Sistema de Informação diante das constantes inovações tecnológicas, foi feita 

uma pesquisa, através de uma pergunta aberta, com os profissionais de SI para 

auxiliar nesta proposta. As ações foram consolidadas utilizando a análise de 

conteúdo. 

A Tabela 8 e o Gráfico 18 apresentam as principais ações a serem tomadas 

pelos profissionais de SI.  

 

Tabela 8 – Ações Propostas Consolidadas - Visão Geral 
           (Continua) 
Quais ações podem ser tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação 
(SI) diante dos impactos das constantes inovações da TI?   

Ações Propostas Consolidadas Total de Respostas % 

Buscar por atualização profissional/tecnológico/skill 112 50,68 

Atualização geral 66  

Estudo/autoaprendizagem 25  

Troca de conhecimento 8  

Fazer Treinamento 7  

Participar de Workshop, Hacktons, Meetups 4  

Realização de Upskilling 2  

Acompanhar a inovação 26 11,76 

Buscar por qualificação/especialização/conhecimento 21 9,50 

Acompanhar/conhecer o mercado 17 7,69 

Sair da Zona de conforto/aberto a mudanças 15 6,79 

A empresa Implantar/incentivar a inovação/atualização 6 2,71 

Requerer novas tecnologias/inovação/mudança na 
empresa por parte do funcionário 

6 2,71 

Dedicação do tempo pessoal/gerenciar tempo 4 1,81 

Acompanhar canais/blogs sobre tecnologia 2 0,90 

Agilidade na implementação e em curto prazo 2 0,90 
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Tabela 8 – Ações Propostas Consolidadas - Visão Geral 
                   (Conclusão) 
Quais ações podem ser tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação (SI) 
diante dos impactos das constantes inovações da TI?                                                                                                                                     

Ações Propostas Consolidadas Total de Respostas % 

Comunicação 2 0,90 

Criar cultura de gestão de risco para inovar 2 0,90 

Colaboração 1 0,45 

Esforço reconhecido pela empresa 1 0,45 

Multidisciplinar 1 0,45 

Networking 1 0,45 

Ser Flexível 1 0,45 

Ter segurança para inovar 1 0,45 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Gráfico 18 – Ações Propostas Consolidadas - Visão Geral 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Constata-se que, de maneira geral, os profissionais consultados consideram 

as seguintes ações mais relevantes: buscar atualização profissional nos mais 

diversos aspectos, tendo destaque a autoaprendizagem; acompanhar as inovações 

que vão surgindo, bem como buscar por qualificação, especialização e 

conhecimento. 

A Tabela 9 e o Gráfico 19 apresentam as principais ações a serem tomadas 

pelos profissionais de SI, de acordo com a Geração. 

 

Tabela 9 – Ações Propostas por Gerações 
                      (Continua) 
Quais ações podem ser tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação (SI) 
diante dos impactos das constantes inovações da TI? 

Ações Propostas Consolidadas Geração 
Z 

Geração 
Y 

Geração 
X 

Baby 
Boomers 

Tradicional 

Buscar por atualização 
profissional/tecnológico/skill 

20 41 38 12 1 

Atualização geral 13 21 23 8 1 

Estudo/autoaprendizagem 6 12 4 3  

Troca de conhecimento  2 6   

Fazer Treinamento 1 4 1 1  

Participar de Workshop, Hacktons, 
Meetups 

 2 2   

Realização de Upskilling   2   

Acompanhar a inovação 5 7 13 1  

Buscar por 
qualificação/especialização/conhecimento 

7 6 5 3  

Acompanhar/conhecer o mercado 4 7 6   

Sair da Zona de conforto/aberto a 
mudanças 

3 7 5   

A empresa Implantar/incentivar a 
inovação/atualização 

  5 1  

Requerer novas 
tecnologias/inovação/mudança na 
empresa por parte do funcionário 

2 2 2   

Dedicação do tempo pessoal/gerenciar 
tempo 

 3 1   

Acompanhar canais/blogs sobre 
tecnologia 

 2    

Agilidade na implementação e em curto 
prazo 

 1 1   

Comunicação  1 1   

Criar cultura de gestão de risco para 
inovar 

 1 1   
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Tabela 9 – Ações Propostas por Gerações 
                    (Conclusão) 
Quais ações podem ser tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação (SI) 
diante dos impactos das constantes inovações da TI? 

Ações Propostas Consolidadas Geração 
Z 

Geração 
Y 

Geração 
X 

Baby 
Boomers 

Tradicional 

Colaboração   1   

Esforço reconhecido pela empresa  1    

Multidisciplinar 1     

Networking  1    

Ser Flexível  1    

Ter segurança para inovar       1   

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Gráfico 19 - Ações Propostas Consolidadas por Gerações 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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conhecimento adequado das estratégias que vão atender as necessidades da 

organização em que atuam e dos públicos as quais atende.  

De maneira geral, os profissionais de SI compreendem que as constantes 

inovações oportunizam um melhor desenvolvimento da carreira, uma vez que os 

conduz a medir e testar frequentemente seus conhecimentos, habilidades e atitudes.  

Vale ressaltar que, além dos conhecimentos acerca de sua área de atuação, 

os profissionais da área de SI, começam a buscar conhecimentos sobre habilidades 

e atitudes que possam assegurar a longevidade de suas carreiras e a permanência 

no mercado, tais como gestão organizacional, negociação, conhecimentos 

financeiros, entre outros, como já apresentado no Quadro 4. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As organizações, assim como as carreiras profissionais, sofreram, nas 

últimas décadas, o impacto das mudanças que vêm ocorrendo em nível mundial, 

tais como transformações econômicas, sociais e ambientais. São profundas 

transformações que aumentam de maneira substancial a demanda por atualizações 

e aperfeiçoamento dos envolvidos, já que novos conhecimentos são 

constantemente produzidos, porém tornam-se rapidamente obsoletos, 

principalmente com as inovações tecnológicas impostas pela dinâmica da 

Sociedade da Informação. 

Desta maneira, os profissionais que atuam com tecnologia precisaram buscar 

desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes empreendedoras, criativas e 

inovadoras através de formação continuada, constante, a fim de manterem-se 

atualizados e aptos para desenvolverem novas ideias e estimular o surgimento de 

inovações na organização, de modo a atenderem adequadamente as necessidades 

dessas organizações e de seu mercado consumidor. 

A formação acadêmica já não completa as necessidades da empresa, desta 

maneira, para atender as novas demandas, os profissionais da área de Sistemas de 

Informação vão além, visto que têm à disposição diversas estratégias, como MBA, 

mestrado, doutorado, cursos de extensão diversos. Muitos de acesso por auto 

aprendizado e, outros promovidos e financiados pela organização, internamente ou 

até mesmo aplicados por empresas de consultoria. 

A partir de um questionário respondido virtualmente por 135 profissionais da 

área, esta pesquisa obteve alguns resultados quanto a percepção desses 

profissionais acerca dos fatores que podem influenciar sua atualização/qualificação 

ante a necessidade constante de inovação exigida pelo mercado de trabalho e pelo 

mundo organizacional. 

Diante disto os profissionais ressaltaram que devido a busca pela inovação, 

acabam tendo o impacto em suas carreiras para se manterem atualizados no 

mercado, já que precisam estar sempre na busca por atualização profissional, seja 

por autoaprendizagem ou mesmo trocando experiência e conhecimentos com outros 

profissionais,  pois precisam conciliar esta busca com suas atividades diárias. 
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Se delimitar os obstáculos que impedem o acompanhamento das inovações 

tecnológicas, bem como busca pela atualização profissional em nível do Brasil, 

pode-se constatar que existem os inibidores pessoais à criatividade que fazem parte 

da personalidade das pessoas, como a resistência de grande parcela dos 

profissionais em investir em seu desenvolvimento, já que temem ao desconhecido. 

Há também as dificuldades impostas pelas organizações, como exemplo, normas a 

serem seguidas que são impostas aos funcionários.  E dificuldades dos gestores em 

gerenciar a inovação. Somado a isso, como resultado da pesquisa, há a sobrecarga 

de trabalho, que afeta a adequada administração do tempo desses profissionais. Em 

suma, a falta de tempo para dedicar-se a atualização e capacitação decorrente da 

carga de horário excessiva, assim como da falta de recursos financeiros para o 

investimento em sua formação profissional são os principais obstáculos a impedir 

que os profissionais priorizem cursos ou outras atividades de aperfeiçoamento. 

A partir desta pesquisa observou-se que os profissionais consultados 

reconhecem que a principal maneira de aperfeiçoarem seus conhecimentos se dá 

através de autoaprendizagem e troca de informações com profissionais da área, 

sejam da própria empresa ou até mesmo de outras organizações, permitindo, assim 

a troca de experiências sobre boas práticas e também a difusão de conhecimentos 

sobre tecnologias emergentes e adotadas em outras organizações do setor. 

Pode-se observar haver diferenças nas estratégias de atualização e 

aperfeiçoamento profissionais de acordo com a geração tecnológica da qual o 

profissional faz parte, visto que cada geração possui suas peculiaridades e visão de 

mundo quanto às crenças, valores e prioridades, tanto no âmbito profissional como 

pessoal no que diz respeito à dedicação e comprometimento com o trabalho, o foco 

na qualidade de vida e, até mesmo, quanto ao respeito à hierarquia organizacional. 

Os profissionais pertencentes às Gerações X e Y, são os que mais buscam 

aperfeiçoar a formação profissional, provavelmente por fazerem parte de faixas 

etárias compostas por pessoas mais maduras, preocupadas com os resultados da 

empresa, mas que precisam acompanhar as tendências e inovações da área 

tecnológica. 

É inegável que a exigência de qualidade e produtividade por parte das 

organizações, em função da instabilidade do mercado, tem determinado a 
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necessidade de formação contínua, a fim de assegurar a qualificação dos 

trabalhadores com enfoque nas competências profissionais. Sendo assim, os que 

atuam com tecnologia devem aprimorar com frequência seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes para garantir o diferencial e a vantagem competitiva de suas 

organizações, a fim de manter-se atualizado e assegurar sua empregabilidade. 

Como sugestão para trabalhos futuros e para uma maior confiabilidade do 

estudo, propõe-se uma pesquisa com enfoque no cruzamento entre as percepções 

dos gestores e funcionários da área de sistemas de informação em relação aos 

desafios e necessidades de inovação e criatividade em suas atividades diárias 

dentro da organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAZY, O.; GELLATLY, I.; BRAININ, E.; Nov, O. (2016). Motivation to share 
knowledge using wiki technology and the moderating effect of role 
perceptions. Journal of the Association for Information Science and 
Technology, v. 67, n. 10, p.2362-2378. 
 
ARRUDA, M. C. C. Qualificação versus competência in: Boletim Técnico do 
SENAC, v. 26, n. 2, maio de 2000. 
Disponível em: <www.senac.br/INFORMATIVO/bts/262/boltec262b.htm>.  Acesso 
em: 12 out. 2018. 
 
BARBOSA, Ricardo Rodrigues; PAIM, Ísis. Da gerência de recursos informacionais à 
gestão do conhecimento. In: PAIM, Ísis (org.). A gestão da informação e do 
conhecimento. Belo Horizonte: Escola de Ciência da Informação da UFMG, 2003. 
Capítulo 1, p. 07-31. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: 70ª ed, 2011.  
 
BEN, E. R. Defining expertise in software development while doing gender. 
Gender, Word and Organization, v. 14, n. 4, p. 312-332, 2007. 
 
BERNTHAL, P. R.; WELLINS, R. Retaining talent: a benchmarking study. 
Bridgeville, PA: Development Dimensions International, 2001. 
 
BERTO, Rosa Maria Vilhares de Souza; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão do 
conhecimento as novas competências dos profissionais da informação. In: 
WORKSHOP BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO, 1., 1999, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, [s. n.], 1999. 1 
CD-ROM.  
 
CARVALHO, Rodrigo Baroni de. Tecnologia da Informação Aplicada à Gestão do 
Conhecimento. Belo Horizonte: C/Arte, 2003. 

CERINSEK, Gregor; DOLINSEK, Slavko (2009); "Identifying employees' innovation 
competency in organisations". International Journal Innovation and Learning, v. 
6, n. 2, p. 164-177.  

CHEN, Y., BAO, Z., REN, H., MA, H.; LIU, G. (2013). Product Development 
Integration Techniques and System Based on CAx and Knowledge 
Management. International Journal of Online Engineering (iJOE), v. 9, n. S4, p.5-
9. 
 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 6a ed. São 
Paulo: Cortez, 2006. 
 
CLAYTON, K., Beekhuyzen J., & Nielsen, S. (2012). Now I know what ICT can do for 
me! Information Systems Journal, v. 22, n. 5, p.375-390.  
[doi: 10.1111/j.1365-2575.2012.00414].  

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.senac.br%2FINFORMATIVO%2Fbts%2F262%2Fboltec262b.htm%253e.%2520&data=02%7C01%7C%7C0cc1d608249d4ddfa9db08d6ac6e928a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636885988250011816&sdata=4h7YjOnGBSxdKkMJZE17uGZGsXIhYkQocsp1rstF5zw%3D&reserved=0


90 
 

COES, G.; SCHOTANUS, K. Certification: Who dares? IT Professional, p.50-52, 
Maio/junho 2009.        

CONG, Haibin; ZOU, Deling; WU, Fuxiang. Influence mechanism of multi-network 
embeddedness to enterprises innovation performance based on knowledge 
management perspective. Cluster Computing, v. 20, n. 1, p. 93-108, 2017. 
 
CORFIELD, Alison; PATON, Rob. Investigating knowledge management: can KM 
really change organisational culture? Journal of Knowledge Management, v. 20, n. 
1, p. 88-103, 2016. 
 
DAVENPORT, E. & CRONIN, B. Knowledge Management: Semantic Drift or 
Conceptual Shift? Journal of Education for Library and Information Science, v. 
41, n. 4, p. 294-306, 2000. 
 
DE CASTRO, Eduardo Bernardes; DE SÁ, Maria Auxiliadora Diniz. Habilidades, 
competências, Valores e Atitudes- Um Perfil para o Profissional de Computação e 
Informática. In: Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 
Florianópolis, Brasil. 2002.  
Disponível em: <http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/wei/2002/0012.pdf>. Acesso 
em: 29 jun. 2018. 
 
DE LIMA OLIVEIRA, Deyvison; MAÇADA, Antonio Carlos Gastaud. Capacidades de 
TI e desempenho da firma nas empresas brasileiras mais inovadoras no uso da 
TI. RAI Revista de Administração e Inovação, v. 10, n. 1, p. 79-97, 2013. 
 
DE MOURA JUNIOR, Pedro Jácome; HELAL, Diogo Henrique. Profissionais e 
profissionalização em Tecnologia da Informação: indicativos de controvérsias e 
conflitos. Cadernos EBAPE. BR, v. 12, n. 2, p. 321-338, 2014. 
 
DELUIZ, Neise. Qualificação, competências e certificação: visão do mundo do 
trabalho. Formação, Brasília, v. 1, n. 2, p. 5-15, 2001. 
 
DOWNEY, J. Careers in software: is there life after programming? In: Proceedings 
49th annual conference on Computers and People Research, SIGMIS-CPR'10, 
May 20 - 22, 2010, Vancouver, Canada.  
 
DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de 
pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
DYER, Jeff; GREGERSEN, Hal; CHRISTENSEN, Clayton M. DNA do Inovador: 
Dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura. São Paulo: HSM Editora, 
2012. 
 
FERREIRA, Danielle Thiago. Profissional da informação: perfil de habilidades 
demandadas pelo mercado de trabalho. Ci. Inf., Brasília, v. 32, n. 1, p. 42-
49, abr.  2003.    
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652003000100005&lng=en&nrm=iso>.  
Acesso em: 13 set.  2018. [http://dx.doi.org/10.1590/S0100-19652003000100005]. 

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/wei/2002/0012.pdf
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0100-19652003000100005%26lng%3Den%26nrm%3Diso&data=02%7C01%7C%7C0cc1d608249d4ddfa9db08d6ac6e928a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636885988250031838&sdata=cgPiEFPi8nc3fP8oZvjoWUbcrAwWwy%2Fu1j8OIf68nlY%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0100-19652003000100005%26lng%3Den%26nrm%3Diso&data=02%7C01%7C%7C0cc1d608249d4ddfa9db08d6ac6e928a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636885988250031838&sdata=cgPiEFPi8nc3fP8oZvjoWUbcrAwWwy%2Fu1j8OIf68nlY%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1590%2FS0100-19652003000100005&data=02%7C01%7C%7C0cc1d608249d4ddfa9db08d6ac6e928a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636885988250041837&sdata=qch%2FjkiMKShUmeCNcnJGsKWsckv60w3BvhOghuAaRZU%3D&reserved=0


91 
 

 
FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Estratégias empresariais e 
formação de competências: um quebra-cabeça, caleidoscópio da indústria 
brasileira. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.   
 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5a ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
 
GUEDES, T. A.; MARTINS, A. B. T.; ARCOSI, C. R. L; JANEIRO, V. Estatística 
Descritiva. Projeto de Ensino. Aprender fazendo estatística.  v. 20, 2005. 
 
HUSAIN, Zafar; DAYAN, Mumin; DI BENEDETTO, C. Anthony. The impact of 
networking on competitiveness via organizational learning, employee innovativeness, 
and innovation process: A mediation model. Journal of Engineering and 
Technology Management, v. 40, p. 15-28, 2016. 
 
JIANG, Ying. (2012). The study on R&D enterprise management based on 
knowledge management. JCIT: Journal of Convergence Information Technology. 
v 7, n. 16. 
 
KAIVO-OJA, Jari Roy Lee; LAURAEUS, Iris Theresa. The VUCA approach as a 
solution concept to corporate foresight challenges and global technological 
disruption. Foresight, v. 20, n. 1, p. 27-49, 2018.  
 
LAUDON, Jane P.; LAUDON, Kenneth C. Management information systems. 
Pearson, 2014. 

LEVINE, D. M.; BERENSON, M. L.; STEPHAN, David. Estatística: teoria e 
aplicações usando Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2000.  

LUCHESI, Eunice Soares Franco.  Gestão do Conhecimento nas Organizações. 
CET Companhia de Engenharia de Trafego. Notas Técnicas, 221. São Paulo, 
2012. 
 
MATTAR, Fauze Najib.  Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. 6ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2005, v.1. 
 
MCKILLIP, Jack; COX, Caryl. Strengthening the criterion-related validity of 
professional certifications. Evaluation and Programming Planning, 1998, n. 21, 
p.191-197.   

MINAYO, M. C. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 17a ed. Petrópolis: 
Vozes, 2000.  

MÜLLER, Sune Dueholm; ULRICH, Frank. Creativity and information Systems in a 
Hypercompetitive Environment: A Literature Review. Communications of the 
Association for Information Systems, v. 32, Article 7, 2013. 
 



92 
 

MUMFORD, M. D.; HESTER, K. S.; ROBLEDO, I. C. Creativity in organizations: 
importance and approaches. In: MUMFORD, M. D. (Org.). Handbook of 
organizational creativity. USA: Elsevier. p. 3-16, 2012 
 

O’BRIEN, James A. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da 
Internet. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  

OCDE. Manual de Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre 
inovação. Tradução de Flávia Gouveia. 3a ed. Brasília: Finep, 2005.  
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 

 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Prezado(a) senhor(a): 

Este questionário faz parte de pesquisa do Mestrado em Sistemas de Gestão, da Universidade Federal Fluminense – UFF. Gostaríamos 

de saber sua opinião acerca das ações a serem tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação diante das constantes 

inovações nas organizações. Essa atividade durará menos de 10 minutos. Apesar das questões não serem de conteúdo 

comprometedor, garantimos CONFIDENCIALIDADE quanto às respostas do questionário. Desde já agradecemos por sua generosa 

colaboração. Antecipadamente, Simone Godinho Loureiro.  

 

Pesquisa Profissional Sistemas de Informação (SI) :Proposta de Ações para o Desenvolvimento de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 
dos Profissionais da Área de Sistema de Informação. 
 
 
1) Ano de Nascimento 
(   ) a partir de 1989 / Geração Z 
(   ) 1978-1989 / Geração Y 
(   ) 1966-1977 / Geração X 
(   ) 1945-1965 / Baby Boomers 
(.  ) 1922/1944 / Tradicional 
 
2) Sexo:   (   ) Masculino   (   ) Feminino 
 
3) Região de Moradia:  
(.   ) Norte  (.   ) Nordeste  (.   ) Sul  (.   ) Sudeste. (.   ) Centro-Oeste.  (.   ) Exterior.  Qual país? ______________________________ 
 
4) Formação:   (   ) Graduação  (    ) Pós-graduação (   ) Mestrado (   ) Cursos de extensão (   ) Outros ________________________ 
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5) Cargo atual:  
(   ) Gerente de Projetos/Coordenador 
(   ) Analista de Sistemas  
(   ) Programador 
(   ) Analista de Negócios 
(   ) Outro. Informar: _____________ 
 
6) Tempo de atuação na profissão: 
(   ) Inferior a 3 anos  (   ) 3 a 9 anos  (   ) 10 a 15 anos  (   ) 16  a 25     (   ) Superior a 25 anos 
 
7) Trabalha em empresa  de tecnologia:  (     ) Sim         (     ) Não 
 
8) Tempo na empresa:  
(   ) Inferior a 3 anos  (   ) 3 a 9 anos  (   ) 10  a 15 anos  (   ) 16  a 25     (   ) Superior a 25 anos 
 
 
9) Você considera que as empresas ligadas a Sistemas de Informação (SI) apresentam um maior nível de desempenho 
organizacional, por estarem mais envolvidas com inovação? (   ) Sim    (   ) Não   
 
10) Como você vem adquirindo sua atualização profissional nos últimos dois anos? 
(pode marcar mais de uma opção) 
(    ) Cursos sequenciais 
(    ) Cursos de pós-graduação/Mestrado/MBA 
(    ) Autoaprendizagem 
(    ) Troca de experiências/conhecimentos com profissionais da área 
(    ) Treinamento à distância 
(    ) Treinamentos ministrados pelas próprias empresas onde as pessoas trabalham 
(    ) Treinamentos ministrados por instituições/empresas que oferecem cursos livres e/ou de fornecedores oficiais 
(.   ) Não tenho me atualizado 
(.   ) Outros. Quais seriam? __________________________ 
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11) Você considera sua empresa como sendo inovadora em seus processos, produtos, organização?  
(   ) Sim    (   ) Não   
 
12) O seu conhecimento está sendo requerido na empresa em que você atua? 
(   ) Sim    (   ) Não   
 

13) Você encontra algumas das dificuldades abaixo para acompanhar a inovação?  
(pode marcar mais de uma opção) 
(   ) Carência de financiamento próprio 
(   ) Carência de financiamento por parte da empresa 
(.  ) Falta de qualificação 
(.  ) Inflexibilidade da organização para a inovação 
(.  ) Falta de tempo devido suas atividades diárias 
(.  ) Carência de infraestrutura 
(.  ) Falta de demanda em suas atividades 
(.  ) Resistência a mudança por sua parte 
(.  ) Resistência a mudança por parte da gerência 
(.  ) Não consegue acompanhara rápida evolução tecnológica 
(.  ) Falta de recompensa pela empresa 
(.  ) Falta de agilidade  
(.  ) Medo de correr risco 
(.  ) Medo ao erro 
(.  ) Falta de habilidade 
(.  ) Falta de criatividade 
(.  ) Não tenho dificuldade 
(.  ) Outros. Quais seriam? __________________________ 
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14) Quais os impactos que a implantação da inovação dentro da organização vem acarretando em sua carreira?  
(pode marcar mais de uma opção) 
(.   ) Necessidade de buscar atualização profissional   
(.   ) Fazer cursos, porém esperando ser custeado pela empresa 
(.   ) Fazer cursos por conta própria 
(.   ) Buscar por Autoaprendizagem 
(.   ) Troca de experiências/conhecimentos com profissionais da área 
(.   ) Troca de experiências/conhecimentos com amigos 
(    ) Procuro participar de Meetups 
(.   ) Flexibilidade a mudanças e imprevistos 
(.   ) Necessidade de desenvolver habilidades para a inovação 
(    ) Não vejo como impacto, e sim como um diferencial 
(.   ) Sou impedido de acompanhar devido ao meu gestor 
(.   ) Procuro ficar longe de qualquer tipo de inovação    
(.   ) Não tenho inovação em minha empresa 
Outros. Quais seriam? __________________________ 
 

15) Quais ações devem ser tomadas pelos profissionais da área de Sistemas de Informação (SI) diante dos impactos das constantes 
inovações da TI? 
(pode escrever mais de uma sugestão) 
 

 

 

 

 

 

 


