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CAPITAL SOCIAL, APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS COMO FATORES DE SUCESSO PARA PROGRAMAS 

DESCENTRALIZADOS DE APOIO A INOVAÇÃO: O CASO TECNOVA GOIÁS 
  

RESUMO 

 A inovação tem se mostrado como um processo extremamente importante à 

sobrevivência e desenvolvimento de empresas e regiões, entretanto, diversas pesquisas apontam 

para dificuldades encontradas pelas empresas, independente de seu porte, em manter seu 

mercado ou desenvolver atividades de inovação. Estas dificuldades podem ser de ordem 

financeira, técnica, aversão ao risco ou falta de pessoal qualificado. Outros elementos como a 

rede de relacionamentos do empreendedor, os códigos e narrativas compartilhadas, bem como 

os níveis de confiança presentes entre os diversos atores que interagem em um ecossistema 

interferem na dinâmica do processo de inovação das empresas. 

 O Programa Tecnova, a partir da transferência de recursos de subvenção econômica, 

busca suprir uma lacuna relacionada ao risco de investimento no processo de inovação. Durante 

as fases de seleção, avaliação, contratação e acompanhamento dos projetos submetidos ao 

Programa Tecnova são solicitadas informações pelos parceiros estaduais da FINEP tanto dos 

projetos quanto das empresas beneficiadas pela subvenção econômica. Esse conjunto de 

informações é a base, em primeiro momento, do processo decisório que define se a empresa 

terá ou não o seu projeto apoiado e em seguida integram o acompanhamento da evolução do 

projeto, da empresa e do próprio programa.  

 Este trabalho parte da identificação dos atores de primeiro grau que operam o Programa 

Tecnova no nível nacional, avalia com maior profundidade os resultados obtidos pelo primeiro 

parceiro a efetuar as contratações com as empresas selecionadas e busca entender de que forma 

o capital social interfere na dinâmica do processo de inovação do empreendedor que recebeu 

tais recursos, agregando, dessa forma, maior conhecimento acerca da dinâmica do processo de 

inovação no nível local.  

 Tem por base revisão bibliográfica, documental e de campo, bem como a realização de 

estudo de caso múltiplo com foco na avaliação do capital social de micro e pequenas empresas, 

tomadoras de recursos de subvenção econômica operada de forma descentralizada. 

 Como resultado da pesquisa foi possível observar que: 



 Capital social, Aprendizagem Organizacional e Capacitação Tecnológica influenciam 

positivamente o desenvolvimento do Programa Tecnova; 

 O capital social é relevante para o parceiro que opera o programa, uma vez que a 

performance de suas ações são influenciadas pela interação com diversos atores do 

Sistema Regional de Inovação, como SEBRAE Estadual, Incubadoras, Associações, 

dentre outras entidades ou representações de classe, bem como para as empresas que 

se beneficiaram do programa, visto que contam com acesso a recursos e informações, 

além de resultados internos que são influenciados também pelo capital social em suas 

perspectivas estrutural, relacional e cognitiva; 

 O processo de seleção conduzido pela FAPEG teve com resultado a contratação de 

empresas que apresentavam nível de maturidade em aprendizagem 

organizacional/capital social e capacidades tecnológicas satisfatório; 

 A empresa com nível de maturidade em aprendizagem organizacional/capital social e 

capacidades foi a que necessitou de menos recursos para o desenvolvimento do projeto. 

 

Palavra- Chave: Tecnova, inovação, subvenção econômica descentralizada, capital social. 

 

  



SOCIAL CAPITAL, ORGANIZATIONAL LEARNING AND TECHNOLOGICAL 

CAPABILITIES AS SUCCESS ELEMENTS FOR DECENTRALIZED SUPPORT 

INNOVATION PROGRAMS: THE TECNOVA GOIÁS CASE 

 

ABSTRACT 

Innovation has been shown to be extremely important to the survival and development 

of enterprises and regions process, however, several studies point to difficulties encountered by 

enterprises, regardless of size, to maintain its market or develop innovation activities. These 

difficulties may be financial, technical, risk aversion and lack of qualified personnel. Other 

elements such as network entrepreneur relationships, shared codes and narratives, as well as the 

confidence levels present among the different actors that interact in an ecosystem interfere with 

the dynamics of the corporate innovation process. 

The Tecnova program from the transfer of economic support funds, seeks to fill a gap 

related to the risk of investment in the innovation process. During the phases of selection, 

evaluation, contracting and monitoring of projects submitted to Tecnova Program information 

is requested by state partners FINEP both projects as companies benefited from a subsidy. This 

set of information is the basis, in the first instance, the decision-making process that determines 

whether or not the company will have supported your project, and then integrate the monitoring 

of the evolution of the project, the company and the program itself. 

This work of the identification of the first degree of actors who operate the Tecnova 

program at the national level, assesses in greater detail the results of the first partner to perform 

the contracts with the selected companies and seeks to understand how the social capital affects 

the dynamics of Entrepreneur of the innovation process that received such funds, adding thus 

more knowledge about the dynamics of the innovation process at the local level. 

It is based on literature review, document and field as well as conducting multiple case 

study focused on the evaluation of the capital to micro and small companies, makers of 

economic support funds operated in a decentralized manner. 

As a result of research it was observed that: 

 Social Capital, Organizational Learning and Technology Skills positively influence the 

development of Tecnova Program; 



 Social Capital is relevant to the partner who operates the program, since the 

performance of his actions are influenced by the interaction with different actors of the 

Regional Innovation System as State SEBRAE, Incubators, Associations, among other 

entities or class of representations as well as for companies that have benefited from 

the program, as they have access to resources and information, as well as internal results 

are also influenced by social capital in their structural, relational and cognitive 

perspectives; 

 The selection process conducted by FAPEG result had with hiring companies that 

presented level of maturity in organizational learning / social capital and satisfying 

technological capabilities; 

 The company with Maturity on organizational learning / social capital and skills was 

needed fewer resources for project development. 

 

Key-word: Tecnova, innovation, decentralized economic support, social capital. 
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1 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

A transformação da base produtiva a partir de processos de inovação tem se 

intensificado no Brasil. Ao longo dos últimos anos verifica-se a implementação de políticas de 

apoio à inovação, com objetivos de desenvolver junto às empresas uma cultura de inovação que 

leve a um salto de qualidade, competitividade e promoção do desenvolvimento nacional.  Em 

regra, pode-se dizer que as empresas que inovam apresentam um diferencial frente às demais 

que não se valem desta estratégia, além de gerarem mais renda, pagarem melhores salários, 

exportarem mais e apresentarem maiores taxas de crescimento (SALERNO, KUBOTA, 2008). 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O cenário que as empresas enfrentam é marcado pela globalização, pela elevada 

utilização de tecnologias da informação e comunicação e elevado quantitativo de pessoal 

altamente qualificado, caracterizando o que se tem chamado de “economia do conhecimento”.  

Neste contexto, capacitação de pessoas tem merecido cada vez mais atenção dos pesquisadores 

e dos formuladores de política. Como diz Almeida, Kickinger (2010), a diferença marcante é a 

presença do conhecimento como novo fator de produção além do capital e do trabalho. 

Essa nova perspectiva da economia promove uma alteração do eixo da riqueza e do 

desenvolvimento, que anteriormente se concentrava em setores industriais tradicionais, com 

foco em mão-de-obra, materia-prima e capital, para setores onde o produto, os processos e 

serviços têm em sua essência tecnologia e conhecimento (CAVALCANTI e GOMES, 2001; 

ALMEIDA e KICKINGER, 2010).  

Na busca por desenvolvimento econômico, uma das ações adotadas pelo Governo 

Federal é o lançamento de editais de subvenção econômica. Esta é uma ação embasada na Lei 

10.973/2004 (BRASIL, 2004), que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo. A operação da subvenção econômica pode ser feita de duas 

formas diferentes quanto ao seu modelo de operacionalização: centralizada, quando operada 

diretamente pela FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, ou descentralizada, quando 

operada por parceiros da FINEP. Alguns editais são direcionados para as micro e pequenas 

empresas (MPE) e outros não apresentam esta distinção.  

As micro e pequenas empresas (MPE), por sua vez, demonstram importância no cenário 

nacional seja pelo seu número expressivo, uma vez que a maior parte das empresas nacionais 
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pode ser enquadrada nesta classificação, seja por sua capacidade de gerar postos de trabalho. 

Segundo dados do Sebrae – Serviço Brasileiro de apoio à Micro e Pequena Empresa, em 

fevereiro de 2014 “...os pequenos negócios registraram saldo líquido de 148.152 novos 

empregos celetistas, respondendo por 56,8% dos empregos formais gerados no país neste mês 

(...) superando o saldo líquido das médias e grandes empresas (MGE) e da Administração 

Pública (...) que registraram respectivamente a criação líquida de 99.867 e de 12.804 postos de 

trabalho” (SEBRAE, 2014). Em junho de 2015, os pequenos negócios registraram saldo 

positivo na geração de empregos na ordem de 11.663 empregos (saldo líquido). As Médias e 

Grandes Empresas (MGE) computaram saldo negativo de 122.158 vagas e a Administração 

Pública, apresentou saldo negativo em 111.199 postos de trabalho (SEBRAE, 2015). 

Circunstâncias como a baixa disponibilidade de recursos destinados à inovação, 

dificuldade em instituir ou manter um setor de pesquisa e desenvolvimento, instabilidade gerada 

por frequentes alterações na política econômica, redução do tempo de vida do produto, além da 

presença de concorrentes com maior vantagem competitiva, apontam para uma tendência em 

se pensar que a capacidade de inovar das micro e pequenas empresas é inferior à das grandes 

corporações (MELLO, MACHADO, JESUS, 2010). Entretanto, Nonaka e Takeuchi (1997) 

defendem o ponto de vista de que as situações de incerteza são favoráveis às micro e pequenas 

empresas, na medida em que as estimulam a buscar conhecimento externo, o que leva 

consequentemente a um processo de inovação contínua (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Segundo La Rovere (2001), uma política de inovação voltada para as MPEs (micro e 

pequenas empresas) deve, necessariamente, considerar suas especificidades, exigindo a 

articulação entre os diferentes níveis de governo, ou seja, federal, estadual e local. Desta forma, 

seria correto afirmar que o processo de inovação requer fundamentalmente a colaboração, as 

inter-relações e as alianças entre organizações e governos. A capacidade inovadora das MPEs 

varia em função de sua percepção de risco do negócio, de sua capacidade interna de 

planejamento e de avaliação quanto aos benefícios que a inovação pode proporcionar. Por esta 

razão no processo de inovação, segundo Borges (2011), é necessário que o empreendedor tenha 

atenção tanto no processo de formação e mobilização de seu capital social quanto na formação 

de seu capital financeiro e humano, principalmente em uma empresa de base tecnológica. O 

desenvolvimento do conhecimento coletivo sobre o capital social, em uma perspectiva 

vinculada ao empreendedorismo tecnológico, contribui para o novo negócio. As perspectivas 
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de sucesso, do empreendedor ou das instituições de apoio à criação de novas empresas podem 

ser elevadas pela presença capital social (BORGES, 2011). 

Em sintonia com os desafios colocados pelo desenvolvimento do país e considerando as 

circunstâncias anteriores, a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, respondendo a uma 

demanda do MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, propõe o Tecnova, um 

programa de subvenção, operado de forma descentralizada por parceiros estaduais previamente 

selecionados, voltado à micro e pequenas empresas. O programa tem por objetivo criar 

condições financeiras favoráveis e apoiar a inovação visando o crescimento acelerado de um 

conjunto significativo de empresas, com foco na inovação tecnológica. 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

As MPEs demonstram sua importância no cenário nacional seja pelo seu número 

expressivo, seja por sua capacidade de gerar postos de trabalho (SEBRAE, 2015). Conforme 

visto anteriormente, o desenvolvimento de uma política de inovação que tenha por objetivo dar 

suporte às MPEs precisa considerar suas especificidades e necessita de articulação com 

diferentes níveis de governo (LA ROVERE, 2001).   

O Programa Tecnova, lançado pela FINEP em 2012, selecionou 21 parceiros estaduais, 

capacitados a captar, selecionar, contratar e acompanhar projetos de inovação tecnológica, bem 

como repassar recursos da subvenção econômica e promover o desenvolvimento da inovação 

no país. Os parceiros foram indicados pelos respectivos governos estaduais e ficaram 

responsáveis pelo repasse de recursos totais FINEP, estimados em R$ 190.000.000,00 (cento e 

noventa milhões de reais), com possibilidade de inclusão de temas regionais, além de recursos 

dos estados, na ordem de R$ 89.500.000,00 (oitenta e nove milhões e quinhentos mil reais).  

Considerando o somatório dos recursos Federais e Estaduais, a expectativa de aporte é 

de R$ 279.500.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões e quinhentos mil reais), sem levar em 

conta as contrapartidas das empresas, elemento obrigatório no âmbito do programa, que variou 

entre as diversas chamadas públicas na faixa de cinco a dez por cento dos valores solicitados 

para o desenvolvimento do projeto. 

De forma geral, o processo de contratação das empresas operado por estes parceiros é 

similar. Passa por diversas etapas, garantindo ao proponente a possibilidade de entrar com 
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recurso contra a decisão divulgada. As etapas podem, ainda que com possíveis variações em 

função da dinâmica adotada pelo estado em face de sua autonomia, ser resumidas conforme o 

fluxo apresentado na Figura 01. 

FLUXO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROJETO 

 
Figura 1 - Fluxo de seleção e contratação de Projetos no Programa Tecnova 

Fonte: elaboração própria 

Por um lado, observa-se que o Programa Tecnova, a partir da perspectiva dos parceiros, 

no âmbito nacional, apresenta diversos pontos fortes e oportunidades que sinalizam para 

existência de uma rede de parceiros mobilizada, com recursos capacitados, autônoma, que atua 

próxima ao setor empresarial, voltada ao fortalecimento de habitats e de uma cultura voltados 

à inovação, além de serem identificados outros benefícios, mais diretamente relacionados à 

FINEP, como o aumento de sua capilaridade, a redução de custos por operação e a maior 

integração entre as demandas dos sistemas regionais e do sistema nacional de inovação.   

Entretanto, também se observam fraquezas e ameaças ao programa como as 

interferências e indefinições de natureza burocrática e administrativa por parte da contrapartida 

estadual, a indefinição quanto à continuidade do programa ou de alocação de recursos 

suplementares extra-orçamentários para contratação de demandas qualificadas e não 

contempladas.  

Do ponto de vista das MPEs, também se identificam como pontos fracos o baixo grau 

de expertise e de estrutura física/operacional para gerenciar e executar projetos de inovação, 

fragilidade na aquisição de novos conhecimentos, baixa capacidade e ausência de articulação 

para o desenvolvimento de novos produtos/serviços. No caso dos agentes do SRI – Sistema 

Regional de Inovação observa-se a ainda incipiente atuação das incubadoras e demais parceiros 

para atração e capacitação de empresas nos estados. Acresce a isso o fato da descentralização, 
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pela sua própria forma de atuação, provocar distanciamento da FINEP em relação às MPEs, 

perdendo graus de informação, por vezes valiosos, para garantir alinhamentos estratégicos com 

políticas nacionais conduzidas pela FINEP.  

Essas fragilidades fazem com que, no plano nacional, surjam diferenças de desempenho 

que implicam em atraso ou impossibilidade de lançamento dos editais de chamada da 

subvenção econômica ou, nas etapas subsequentes, dificuldades nas contratações e no 

acompanhamento das empresas selecionadas, além do risco elevado de contratação de empresas 

sem as competências necessárias para gerir projetos de inovação.  

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é, estudando um caso de sucesso de implantação do Tecnova, 

identificar a presença e o papel de fatores que potencializem resultados inovadores, conforme 

previsto na literatura, tais como capital social, aprendizagem organizacional e capacitação 

tecnológica, capturando a inter-relação entre estes fatores, o seu papel na otimização dos 

resultados alcançados e o nível de alinhamento entre a expectativa da FINEP e a efetiva 

performance das empresas com relação a práticas relacionadas à aprendizagem organizacional. 

 

1.3.2. Objetivo Específico 

 

Na execução deste trabalho são trilhados os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Realizar um levantamento bibliográfico, a fim de buscar na literatura de gestão da inovação, 

capital social e micro e pequena empresa pontos relevantes que se relacionam ao tema em 

estudo; 

2. Descrever e analisar os resultados no Programa Tecnova do primeiro Estado a efetuar 

contratações e apresentar cadastro de reserva; 

3. Avaliar a distribuição proposta e contratada por área temática; 

4. Identificar as tendências setoriais de concentração de projetos; 

5. Situar o parceiro no Sistema Regional de Inovação; 
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6. Avaliar a influência do capital social no processo de formação da empresa e na elaboração 

de projetos apresentados no âmbito Programa Tecnova; 

7. Identificar a percepção dos empreendedores com relação à ocorrência de comportamentos 

orientados à aprendizagem organizacional e as capacidades tecnológicas; 

8. Diagnosticar fragilidades relacionadas a comportamentos orientados à aprendizagem 

organizacional no âmbito da empresa em relação a percepção de gestores do Programa 

Tecnova; 

9. Contribuir para o desenvolvimento de indicadores de monitoramento do capital social e 

metodologias para medir o seu impacto sobre o desenvolvimento de empresas inovadoras. 

 

1.4. QUESTÕES DE PESQUISA 

 

1. Como a presença de fatores como capital social, aprendizagem organizacional e capacitação 

tecnológica potencializam resultados inovadores no âmbito do Programa Tecnova? 

2. De que forma a inter-relação entre estes fatores e o nível de alinhamento entre a expectativa 

da FINEP e efetiva performance das empresas com relação a práticas relacionadas à 

aprendizagem organizacional contribui  na otimização dos resultados a serem alcançados? 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa, limitada a uma das áreas temáticas de um dos Estados que participa do 

programa Tecnova, aprofunda o estudo do capital social do parceiro e de empresas beneficiadas 

por subvenção econômica descentralizada, mais especificamente do Programa Tecnova Goiás. 

Avalia de que forma o capital social influencia o desenvolvimento do programa, da empresa e 

do projeto subvencionado, em especial na acumulação de capacidades tecnológicas. Também 

observa a percepção do parceiro quanto a sua posição no sistema regional de inovação e a 

consequência desta posição para o desenvolvimento do programa. 

O capital social é visto em sua perspectiva estrutural e como um conjunto de bens 

relacionais que o empresário ou a empresa detém, desenvolvidos em uma rede de relações 

sociais, internas e externas, que gera competência organizacional para coordenação e 

cooperação em prol do benefício e aperfeiçoamento mútuo dos membros da rede. Não há a 

intenção de aprofundar o estudo em outros aspectos do capital social, particularmente, seus 

efeitos negativos de exclusão de determinados perfis de um grupo, tampouco no contexto de 
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outros estados e áreas temáticas como um todo (BORGES, 2007; LIN, 2005; NAHAPIET & 

GHOSHAL, 1998; BOURDIEU, 1980).  

1.6. JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

O desenvolvimento de novas competências, resultado de processos relacionados à 

aprendizagem organizacional, bem como a acumulação de conhecimento e capacidades 

inovadoras e sua transformação em produtos e processos inovadores são fundamentais à 

sustentabilidade da empresa e ao desenvolvimento do país. O processo de acumulação de 

capacidades e construção de conhecimento se dá através da interação entre os membros da 

própria empresa e o ambiente externo.  

Nesta dinâmica, fundamentada em processos de interação internos e externos, o capital 

social tem grande importância. Esta importância relacionada à capacidade de desenvolver e 

mobilizar seu capital social foi apontada por diversos autores (BORGES, 2007; NEERGARD 

E MADSEN, 2004; DAVIDSON E HONING, 2003; JULIEN, 2000 e BAKER, 2000) em 

diferentes momentos como relevante no sucesso ou fracasso do processo de criação de um novo 

negócio ou como um ativo intangível, considerado por Stoeckicht e Soares (2010), crítico no 

processo de inovação.  

Estudar elementos que potencializam os resultados pretendidos de um programa como 

o Tecnova constitui, portanto, tarefa desejável, mormente quando feita por pesquisador, visto 

que integra o grupo que acompanha o desenvolvimento do Programa Tecnova Goiás e que 

desenvolve atividades profissionais na área de descentralização, atuando, portanto, como 

observador do contexto do problema e participante do cenário da pesquisa. 

 

 

2 CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 A revisão da literatura é uma etapa necessária ao embasamento do trabalho a ser 

desenvolvido identificando o que já foi discutido sobre os assuntos relacionados aos temas 

centrais da pesquisa e avaliando de que forma a presente pesquisa amplia os conhecimentos 

existentes. O mapa da literatura é uma representação gráfica mostra uma visão geral da 
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literatura existente, identificando as principais áreas e embasamentos teóricos relacionados a 

estas áreas, que convergem para questão principal de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Inovação 

2.1.1. Visão Geral 

O tema inovação, suas características, natureza e fontes, bem como o conhecimento de 

sua relação com o desenvolvimento econômico tem sido objeto de pesquisa ao longo dos 

últimos anos (LEMOS, 1999). Na última década este interesse tem se intensificado, aparecendo 
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nos debates dos pesquisadores, governos e empresários. O progresso técnico, diretamente 

associado à inovação é fundamental no entendimento da dinâmica capitalista, atualmente 

conhecida como economia do conhecimento. A inovação é também fundamental à criação de 

vantagem competitiva e ao desenvolvimento econômico, seja de empresas, regiões ou países 

(CARIJO e BOTELHO, 2013).  

A inovação, enquanto conceito, pode ser entendida como resultado de algo novo, seja 

um produto ou um processo, associado a um fato econômico. A base da inovação são as 

invenções e descobertas, consequências do processo criativo e, muitas vezes, de difícil 

planejamento e previsão. Seja o pesquisador de uma universidade, seja de uma empresa, 

trabalhando em uma metodologia específica, ou mesmo o curioso que cria com flexibilidade 

metodológica, todos contribuem, a seu modo, para a dinâmica das invenções e descobertas. A 

inovação, no entanto, é um processo, onde a pesquisa científica sistemática, seja básica ou 

aplicada, desempenha um papel relevante (BURGELMAN, CHRISTENSEN, 

WHEELWRIGHT, 2013).  

Segundo Figueiredo (2009), na percepção de Schumpeter, a inovação é relevante ao 

desenvolvimento econômico e extrapola a simples mudança tecnológica, envolvendo novos 

arranjos interpretados de maneira ampla. Desta forma, os casos relacionados à introdução de 

um novo bem ou produto, método de produção, abertura de novo mercado ou conquista de uma 

nova fonte de matéria prima estariam abarcados neste conceito, sendo o foco principal para o 

sucesso da inovação o retorno ao investimento efetuado.  Observa-se também, quanto aos 

estudos de Schumpeter, que o aprofundamento e a modelagem ao nível de empresas não foram 

suficientemente elaborados, deixando uma lacuna conceitual e teórica quanto à dinâmica de 

funcionamento das empresas inovadoras e ao processo de inovação em empresas e economias 

de países em desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2009).  

Com a evolução do conceito, que leva a ampliação de sua compreensão, a inovação 

deixa de ser percebida como a um ato isolado, para ser vista como um processo de aprendizado 

não-linear, que é cumulativo e apresenta relação direta com a localidade onde se desenvolve o 

processo (CASSIOLATO e LASTRES, 2005).  A relação entre inovação e desenvolvimento 

econômico é observada com maior profundidade em trabalhos elaborados pelos autores 

neoschumpeterianos e evolucionistas (CARIJO e BOTELHO, 2013 e OCDE, 2005). O Quadro 

02 apresenta um recorte com algumas das diferentes visões acerca do conceito de inovação. 
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Autores Inovação é a... 

BRASIL, Lei 10.973 

(2004) 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que 

resulte em novos produtos, processos ou serviços. 

Manual de Oslo 

(2005) 

implantação de um novo ou significantemente melhorado produto (bem ou serviço) ou 

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

práticas de negócio, na organização do ambiente de trabalho ou nas relações externas. 

DOSI (1988) 

aplicação de novas idéias para os produtos, processos ou outros aspectos das atividades 

de uma empresa que levam a aumento de valor. Esse  valor é definido de forma ampla 

para incluir maior valor agregado para a empresa além de benefícios para os 

consumidores ou outras empresas. 

Quadro 2 - Definição de Inovação 

Fonte: Adaptado de Narcizo et all (2012), Manual de Oslo (2005), DOSI (1988) 

O Manual de Oslo (2005) atualmente define quatro tipos de inovações que encerram um 

amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, inovações de 

processo, inovações organizacionais e inovações de marketing. O Quadro 03 detalha essas 

definições. 

Inovação Definição 

Produto introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne 

a suas características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em 

especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de 

uso ou outras características funcionais. As inovações de produto podem utilizar novos 

conhecimentos ou tecnologias, ou podem basear-se em novos usos ou combinações para 

conhecimentos ou tecnologias existentes. 

Processo implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente 

melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou 

softwares. As inovações de processo podem visar reduzir custos de produção ou de 

distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou 

significativamente melhorados. 

Organizacional implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, 

na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. Inovações 

organizacionais podem visar a melhoria do desempenho de uma empresa por meio da 

redução de custos administrativos ou de custos de transação, estimulando a satisfação no 

local de trabalho (e assim a produtividade do trabalho), ganhando acesso a ativos não 

transacionáveis (como o conhecimento externo não codificado) ou reduzindo os custos de 

suprimentos. 

 

Inovação Definição 

Marketing implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na 

concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua 

promoção ou na fixação de preços. Inovações de marketing são voltadas para melhor 

atender as necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados, ou reposicionando o 

produto de uma empresa no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas. 

Quadro 03 – Definição de Inovação 

Fonte: Manual de OSLO (2005) 
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Outras classificações podem ser observadas, seja com relação à perspectiva local, 

mostrando-se novas para a empresa, a região, o país ou mesmo mundial ou sob a ótica 

relacionada ao grau de novidade incorporado no produto ou processo, permitindo a 

classificação da inovação como incremental, quando incorpora uma nova funcionalidade ao 

produto já existente ou radical, quando um produto totalmente novo é criado, além de 

perspectivas relacionadas à existência ou não de interação com agentes externos (inovação 

aberta ou fechada). 

O processo inovador desenvolvido em um modelo de inovação fechada traz em sua 

dinâmica a limitação seja dos conhecimentos, conexões e tecnologias internas a organização, 

sem promover a interação com agentes externos, ou seja, outras empresas, universidades. Este 

modelo era hegemônico antes da globalização, quando as posições das empresas no mercado 

eram mais consolidadas e os custos iniciais de desenvolvimento de novas tecnologias eram 

elevados devido a verticalização do processo (SANTOS; FAZION e MEROE, 2011). A figura 

02 ilustra a dinâmica da inovação fechada num ambiente pobre de agentes de inovação. 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Modelo de Inovação Fechada 

Fonte: Chesbrough, 2003 

O modelo de inovação aberta apresenta dinâmica diferente em seu processo de inovação. 

Leva em consideração conhecimentos e tecnologias externas à organização bem como a 

possibilidade de interação e troca de informações com universidades, outras empresas, 

consumidores, fornecedores, etc. Ideias consideradas valiosas no processo podem ter sua 

origem de dentro ou de fora da empresa. Essa abordagem faz com que as ideias externas e 

caminhos externos para o mercado sejam percebidos no mesmo nível de importância que as 

ideias e caminhos internos (CHESBROUGH, 2003). As entradas e saídas de conhecimento são 

utilizadas para acelerar a inovação interna e permitir a expansão dos mercados para utilização 
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externa da inovação (CHESBROUGH, 2006). A inovação aberta é um processo que tem por 

base a gestão intencional do conhecimento que passa através das fronteiras da organização e 

utiliza mecanismos (pecuniários e não pecuniários) em linha com o modelo de negócio da 

organização (CHESBROUGH e BOGERS de 2014). A figura 03 ilustra a dinâmica da inovação 

aberta num ambiente repleto de agentes de inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Modelo de Inovação Aberta 
Fonte: Chesbrough, 2003 

 As práticas de inovação aberta apresentam dependência da capacidade interna das 

empresas em alavancar a entrada e a saída de conhecimento e da disponibilidade de 

conhecimento suficiente no ambiente externo. Quanto maior a qualificação profissional, 

maiores seriam as chances de uma melhor absorção das inovações por parte das empresas 

(WANG, VANHAVERBEKE, ROIJAKKERS, 2012).  

 Na medida em que a qualificação profissional interfere diretamente no desempenho 

da transferência de conhecimento entre organizações, esta assume papel de destaque na 

inovação aberta (CHESBROUGH, 2003). Além disso, as práticas de inovação aberta também 

reforçam a importância do SNI, das redes de inovação, da educação e da formação profissional 

no contexto de políticas públicas, além de fornecer diversos mecanismos que viabilizam a 

melhoria do próprio sistema e possibilitam o surgimento de novas estruturas (WANG, 

VANHAVERBEKE, ROIJAKKERS, 2012).  

Apresentado como um tema recorrente nas agendas das empresas e dos governos, 

independente do grau de desenvolvimento destes países, ou seja, desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, a inovação consolida sua relevância perante diversos estudos, de diferentes 

estratégias metodológicas, de cunho técnico ou científico, que apresentam sua vinculação a 
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questões como a elevação de produtividade e competitividade das economias contemporâneas 

(ARBIX e DE NEGRI, 2009). 

No Brasil, a transformação da base produtiva a partir de processos de inovação tem sido 

aspecto central para o desenvolvimento nacional. Ao longo dos últimos anos a implementação 

de políticas de apoio à inovação com objetivos de desenvolver junto às empresas uma cultura 

de inovação que leve a um salto de qualidade, competitividade e  promoção do desenvolvimento 

nacional tem sido uma prática constante (SALERNO e KUBOTA, 2008). Tal fato se deve aos 

benefícios, diretos e indiretos, da presença no mercado de empresas inovadoras.  

Em regra pode-se dizer que as empresas que inovam apresentam um diferencial frente 

às demais que não se valem destas estratégias, além de gerarem mais renda, pagarem melhores 

salários, exportarem mais e apresentarem maiores taxas de crescimento (SALERNO e 

KUBOTA 2008). 

Essa nova perspectiva da economia, promove uma alteração do eixo da riqueza e do 

desenvolvimento, que anteriormente se concentrava em setores industriais tradicionais, com 

foco em mão-de-obra, materia-prima e capital, para setores onde os produtos, os processos e os 

serviços têm em sua essência tecnologia e conhecimento (CAVALCANTI e GOMES; 2001). 

Para Salerno e Kubota (2008) as expressões “economia do conhecimento” e “sociedade 

do conhecimento” caracterizam uma dinâmica baseada em atividades intensivas em 

conhecimento, a qual é, simultaneamente, econômica, política e social. Sendo considerada 

econômica por gerar riqueza com produtos de alta tecnologia; social, pois os produtos gerados 

interferem na vida das pessoas (jogos em computadores, votação eletrônica, internet, etc); e 

política porque os governos, de todos os principais países do mundo, e daqueles aspirantes a tal 

posto, desenvolvem instrumentos de apoio ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 

inovação pelas empresas. 

2.1.2. Sistema Nacional de Inovação 

O conceito de Sistema de Inovação, segundo Lundvall (2004), foi elaborado na década 

de oitenta simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos. Este autor foi o primeiro a usar a 

expressão Sistema Nacional de Inovação a partir da ideia do modelo elaborada por Friederich 

List (1841), denominado “Sistema Nacional de Economia Politica”. 
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Cassiolato e Lastres (2005) definem o SNI como: 

...um conjunto de instituições distintas que contribuem para o desenvolvimento da 

capacidade de inovação e aprendizado de um país, região, setor ou localidade - e 

também o afetam. Constituem-se de elementos e relações que interagem na produção, 

difusão e uso do conhecimento (CASSIOLATO e LASTRES, 2005). 

As premissas básicas do conceito de sistemas nacionais de inovação estão baseadas na 

compreensão das ligações entre os atores envolvidos no processo de inovação como chave para 

melhorar o desempenho da tecnologia. Além disso, tanto a inovação quanto o progresso 

tecnológico resultam do conjunto de relações entre atores e da produção, distribuição e 

aplicação de vários tipos de conhecimento. Portanto a forma com que estes atores interagem e 

a qualidade de suas relações interferem no desempenho de inovação de um país (OCDE, 1997).  

Na mesma perspectiva, Cassiolato e Lastres (2005) afirmam que a capacidade de 

inovação relacionada a um país ou região é resultante “...das relações entre os atores 

econômicos, políticos e sociais, e reflete condições culturais e institucionais próprias” 

(CASSIOLATO e LASTRES, 2005).  

Daí decorre que os processos de inovação que acontecem no âmbito da empresa são, em 

geral, gerados e sustentados por suas relações com outras empresas e organizações, ou seja, a 

inovação consiste em um fenômeno sistêmico e interativo, caracterizado por diferentes tipos de 

cooperação que ocorrem em um sistema onde estão presentes não apenas “...as organizações 

diretamente voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, mas também, e 

principalmente, todas aquelas que, direta ou indiretamente, afetam as estratégias dos agentes” 

(CASSIOLATO e LASTRES, 2005). 

Esta perspectiva é reforçada por Arbix (2010), que destaca dois termos relevantes, rede 

e ecossistema. Segundo o autor, de forma geral o processo de inovação não se concentra 

exclusivamente na empresa, passa de seu contexto, tendo seu desenvolvimento em um ambiente 

mais amplo, marcado por uma rede de colaboradores de diversos perfis. A dimensão desta rede 

não se mostra restrita à dimensão comercial, apresentando diversas faces. Neste ecossistema, 

altamente complexo e diverso, são observados atores como empresários, empresas, instituições 

de ensino, pesquisadores, governo. 

A partir da perspectiva de Sistema Nacional de Inovação, a produção baseada na 

criatividade humana, a inovação e o aprendizado passam a ser caracterizados como processos 
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interativos de múltiplas origens. As inovações incrementais e radicais e a complementaridade 

entre elas assume relevância, assim como “...as inovações organizacionais e técnicas e suas 

distintas fontes internas e externas à empresa” (CASSIOLATO e LASTRES, 2005).  

As empresas, entendidas como entes singulares que integram em ambientes 

socioeconômicos e políticos, apresentam trajetórias específicas, devendo cada caso “...ser 

entendido de acordo com suas peculiaridades, sua posição e seu papel nos contextos nacional e 

internacional, para que se avalie qual deve ser a estratégia mais apropriada a seu 

desenvolvimento” (CASSIOLATO e LASTRES, 2005). 

A incerteza está presente no ambiente, marcado pela complexidade e diversidade. Tal 

circunstância torna altamente desejável a presença de recursos humanos de qualidade, a 

existência de fluxo contínuo de ideias e informações sem preconceitos para que o 

empreendedorismo se traduza em inovação. O avanço no conhecimento do ecossistema da 

inovação traz como efeito positivo a mitigação da incerteza e dos riscos associados ao processo 

(ARBIX, 2010). 

A abordagem do SNI revela-se útil a países em desenvolvimento, pois são levadas em 

consideração as especificidades dos diferentes contextos e atores locais, exigindo sua captação 

e analise. A percepção do contexto e sua influência na análise do processo de aprendizagem e 

capacitação são extremamente importantes para países e regiões menos desenvolvidos. Outro 

ponto que merece destaque é o tratamento da inovação como um processo cumulativo e que 

sofre influência do contexto. Essa perspectiva leva a perceber a necessidade de amadurecimento 

do capital humano para o aumento da capacidade tecnológica (CASSIOLATO e LASTRES, 

2005). 

No SNI o envolvimento e a integração entre três principais agentes se faz presente: o 

estado, responsável pelo desenvolvimento, aplicação e acompanhamento de políticas públicas 

voltadas ao apoio à ciência e tecnologia; as universidades e institutos de pesquisa, que 

participam no processo de criação, disseminação do conhecimento e desenvolvimento de 

atividades de pesquisas; e as empresas, responsáveis pelo desenvolvimento de produtos, 

pesquisa e incorporação de conhecimento (SANTOS, BOTELHO e SILVA, 2006). Confiança, 

valores e normas assumem importância neste contexto pois influenciam a dinâmica das relações 

externas e da troca de conhecimentos no interior da empresa (Manual de OSLO, 2005).  
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Finalmente o conceito de SNI serve como base à formulação de políticas de 

desenvolvimento tecnológico de um país. A presença do Estado fica mais evidente na medida 

em que este se mostra responsável pela definição de políticas de apoio ou mesmo apoio 

financeiro à rede de ciência, tecnologia e inovação (DALMARCO, 2012). 

2.2. Políticas, Mecanismos e Agentes da Inovação 

 

2.2.1. Subvenção Econômica à Inovação e a Descentralização 

A subvenção econômica à inovação é uma modalidade de financiamento que tem se 

tornado um dos principais instrumentos de política pública, amplamente utilizado em países 

desenvolvidos no estimulo e promoção à inovação (MCTI, 2014). Países como Coréia do Sul, 

Finlândia, França e Japão mesclam financiamentos com taxas diferenciadas e subvenções 

econômicas. Outra prática comum é o uso intensivo do poder de compra governamental, como 

no caso dos Estados Unidos (ARBIX e DE NEGRI, 2009). 

A subvenção econômica à inovação “busca mitigar uma deficiência ou ausência de 

ânimo por parte dos agentes privados por determinadas oportunidades de produtos inovadores 

apontados pelo interesse público” (FINEP, 2013). Ela cria a possibilidade de aplicação de 

recursos públicos não-reembolsáveis em empresas, independente de sua natureza, pública ou 

privada, uma vez que estas sejam responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de inovação 

de interesse estratégico ao país e que os custos sejam compartilhados. Seu objetivo está 

vinculado à ampliação das atividades de inovação e ao crescimento da competitividade das 

empresas e da economia do País (MCTI, 2014). 

Quando é operada com base na Lei da Inovação, a subvenção econômica destina-se à 

cobertura das despesas relacionadas ao custeio das atividades de inovação, como por exemplo, 

despesas com pessoal, matéria prima, serviços de terceiros, patentes, além de despesas 

relacionadas à conservação e adaptação de bens imóveis que estejam destinados 

especificamente às atividades de inovação. Quando se relaciona à Lei do Bem, destina-se “ao 

ressarcimento de parte do valor da remuneração de pesquisadores titulados como Mestres ou 

Doutores que venham a ser contratados pelas empresas” (FINEP,2013).  

Segundo Araújo (2013), a criação da subvenção econômica permitiu o direcionamento 

de uma maior quantia de recursos da FINEP para as empresas. O comprometimento 
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orçamentário da FINEP, relacionado a recursos destinados às empresas, que antes se 

apresentava exclusivamente na forma de crédito em condições mais favoráveis, se elevou.  

Com relação às formas de operacionalização, passou-se a observar nos editais lançados 

pela FINEP, aquelas executadas de forma centralizada, ou seja, operadas diretamente pela 

instituição e aquelas executadas de forma descentralizada, ou seja, quando operadas por 

parceiros previamente cadastrados como ocorreu, por exemplo, nos programas PAPPE 

(Programa de Subvenção à Pesquisa em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

Subvenção, lançado em 2006, que procurava dar acesso às micro e pequenas empresas 

brasileiras aos recursos necessários ao desenvolvimento de atividades de inovação; PAPPE 

Integração, que iniciou suas operações em 2010 tendo por objetivo o estímulo a capacidade 

inovativa das micro e pequenas empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o 

Programa TECNOVA que opera em nível nacional, também focado no apoio às microempresas 

e empresas de pequeno porte. 

O processo de descentralização tem seu amparo legal na Lei 10.973/2004 e no Decreto 

5.563/2005. No citado decreto, em seu artigo 20, §7º, é observado que: 

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP estabelecerá convênios e credenciará 

agências de fomento regionais, estaduais e locais, e instituições de crédito oficiais, 

visando descentralizar e aumentar a capilaridade dos programas de concessão de 

subvenção às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Na Lei 10.973/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, mais especificamente em seu artigo 21, observa-se a 

determinação de que as agências de fomento devam promover, por meio de programas 

específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, fundamentando o 

processo de descentralização. 

O conhecimento acerca dos temas Fomento, Descentralização e Desconcentração é 

fundamental para a análise dos processos relacionados à descentralização no Brasil (CGEE, 

2010). O Quadro 04 apresenta de forma resumida os principais conceitos. 

 
Tema Conceito 

Fomento em sentido amplo, corresponde a políticas e programas voltados para a promoção das 

atividades de CT&I de instituições científicas e tecnológicas (ICT´s) e empresas (...) 

Descentralização se refere à distribuição de funções entre diferentes níveis de governo (federal, estaduais e 

municipais) e entre esses níveis e instituições do setor privado. (...) No contexto do 

processo de descentralização, as instituições do setor privado não se referem às empresas 
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tratadas isoladamente e que, em alguns programas CT&I, são os atores finalísticos das 

ações dos órgãos de fomento (federais, estaduais ou municipais), mas, sim, às instituições 

que, na gestão desses programas, podem compartilhar competências e autoridade decisória 

com esses órgãos, a exemplo de associações ou sociedades empresariais; federações de 

indústrias; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); centros de desenvolvimento empresarial; 

fundações, institutos ou centros gestores de parques ou polos tecnológicos e arranjos 

produtivos locais; consórcios estaduais dessas instituições; operadores estaduais e gestores 

regionais privados etc 

Desconcentração se refere às iniciativas da União (ministérios, empresas públicas, institutos de tecnologia 

etc.) ou dos estados e municípios, que levam a uma maior dispersão espacial de seus 

programas de CT&I, sem que necessariamente estejam associadas a processos de  

descentralização ou a alguma forma de articulação estratégica, institucional ou operacional 

específica entre essas instâncias da Federação. 

Quadro 04: Fomento, Descentralização e Desconcentração 

Fonte: Adaptado de CGEE, 2010 

 

Os motivadores para o processo de descentralização podem ser observados sob diversas 

perspectivas. Podem resultar de uma estrutura democrática que deve ser buscada ou por 

resultado de pressões de partilha de poder presente em diversas instâncias (CGEE, 2010). Neste 

tipo de operação a busca pelo desenvolvimento de projetos alinhados com parceiros e normas 

locais é fundamental uma vez que, como resultante deste alinhamento, observa-se maior 

propensão de sucesso do projeto. Projetos desalinhados ao capital social regional, ou 

desenvolvidos em ambiente de baixo capital social, trazem em seu contexto maiores chances 

de insucesso (BANCO MUNDIAL, 2014). 

Os programas de descentralização, em geral apresentam flexibilidade e respeito às 

características locais. Neste tipo de programa a articulação de interesses e competências 

regionais é relevante no processo de mobilização dos atores, que participam desde a formulação 

do programa. Outro ponto recorrente é a necessidade de aporte de contrapartida do Estado. Tal 

fato implica na expansão dos Sistemas Nacional e Regional de Ciência e Tecnologia e Inovação 

(CGEE, 2010). 

Adicionalmente, a utilização de métricas que permitam avaliar o capital social viabiliza 

a geração de informações estratégicas para concepção, implementação, monitoramento e 

avaliação eficazes de programas que operam baseados em características como: i) autonomia 

local, ii) governança participativa, iii) autonomia administrativa, iv) maiores níveis de 

responsabilidade local, com reforço da capacidade local (BANCO MUNDIAL, 2014). 

2.2.2. Mecanismos e Agentes da Inovação 
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Em uma conjuntura onde a adoção de práticas de inovação é estratégica, torna-se 

necessário repensar o papel e a articulação das universidades. O modelo Hélice Tripla 

materializa a estratégia de interação entre o meio acadêmico, empresarial e governamental 

como viabilizadora da gestão eficiente dos custos de inovação. No caso das MPEs, este modelo 

é ainda mais relevante uma vez que a disponibilidade de recursos, sejam eles financeiros ou 

mesmo humanos, é mais limitada (SCHEREIBER, 2013). 

O conceito da Hélice Tripla foi desenvolvido na década de 1990 por Etzkowitz (1993) 

e aperfeiçoado por Etzkowitz e Leydesdorff (1995). Basicamente, trata-se de um modelo de 

interação entre universidade, indústria e governo que se tornou um marco conceitual para 

exploração da dinâmica das relações existentes entre os atores anteriormente citados. O pano 

de fundo é a chamada sociedade do conhecimento, com sua plêiade de tomadores de decisão 

tanto no nível político quanto no tecno-científico, com abrangência regional, nacional e 

internacional (RANGA e ETZKOWITZ, 2013).  

Na perspectiva assumida pela Hélice Tripla, a universidade e a hibridação dos atores 

universidade, indústria e governo ocupam papel central na alavancagem do potencial de 

inovação e no desenvolvimento econômico em uma sociedade baseada no conhecimento. Uma 

das características, em especial, refere-se à capacidade de geração de novos formatos 

institucionais e sociais para a produção, transferência e aplicação do conhecimento, englobando 

não só a visão da destruição criativa, dinâmica de inovação natural apresentada por Schumpeter 

(1942), mas também na renovação do papel de cada uma das três esferas institucionais 

(universidade, indústria e governo) e suas formas de interação (RANGA e ETZKOWITZ, 

2013).  

A universidade, enquanto ator-chave do sistema de inovação em uma economia baseada 

no conhecimento, assume papel de fornecedor de capital humano e desenvolvedor de novas 

empresas. As três esferas institucionais (público, privado e acadêmico) agem de forma cada vez 

mais integrada em um padrão espiral de ligações que surgem destas relações nas várias fases 

do processo de desenvolvimento da inovação e formulação de políticas industriais. Estas esferas 

ampliaram suas atividades, em especial relacionadas ao processo de transferência de tecnologia, 

estabeleceram incubadoras com a finalidade de auxiliar a formação de empresas de pesquisa, 

além de estimularem ações relacionadas à garantia de direitos sobre propriedade intelectual dos 

empreendedores acadêmicos como forma de alcançar sucesso na comercialização de suas 
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pesquisas, a partir de ações dos escritórios de negócios e as empresas incubadas 

(ETZKOWITZ et all, 2000). 

Outro fator de destaque relacionado ao modelo da hélice tripla é o papel das regiões. 

Estas se transformam de entidades geográficas, políticas e culturais em “(...) uma hélice tríplice 

de empresas, universidades e agências governamentais que geram novas iniciativas para a 

inovação regional” (ETZKOWITZ, 2009).  

A principal característica destas regiões é sua capacidade de se remodelarem transitando 

de uma realidade tecnológica para outra sem impacto significativo. O ecossistema que serve de 

base ao processo de inovação e de formação de empresas passa a nortear e mover a região 

possibilitando a criação e captação de tecnologias e novos negócios, formando continuamente 

novas empresas. A iniciativa universitária e a colaboração entre atores da hélice tripla são 

iniciativas identificadas com frequência em casos de sucesso relacionados a regiões analisadas 

(ETZKOWITZ, 2009). 

A hélice tripla regional é fruto de três espaços: i) espaços de conhecimento, ii) espaços 

de consenso, iii) espaço de inovação. O espaço de conhecimento é responsável pela oferta de 

bases para o crescimento da região concentrando recursos relacionados à pesquisa sobre 

determinado tema, dando subsídio à geração de ideias tecnológicas. O espaço de consenso 

viabiliza o trabalho de diversos atores em conjunto, possibilitando a troca de ideias, análise de 

cenários e formulação de planos. Trata-se de um locus onde diferentes atores podem se reunir 

para “(...) gerar e obter aceitabilidade e apoio a novas ideias para promover o desenvolvimento 

econômico e social”. Os espaços de inovação relacionam-se a uma invenção ou adaptação 

organizacional que objetiva suprir uma lacuna relacionada ao desenvolvimento regional. Dentre 

estes espaços observam-se incubadoras, escritórios de transferência de tecnologia, centros de 

pesquisa, parques científicos e outros (ETZKOWITZ, 2009). 

As incubadoras de empresas, mecanismos responsáveis pela geração e consolidação de 

empreendimentos inovadores, se destacam no contexto do SNI por sua capacidade em 

promover a aproximação entre os atores ou agentes que integram este sistema, ou seja, governo, 

empresas, universidades ou institutos de pesquisa, bem como por se apresentarem como 

“...mecanismos eficientes de apoio e favorecimento à transferência de conhecimentos 

científicos e tecnológicos produzidos nas universidades e institutos de pesquisa” (VILLELA e 

MAGACHO, 2009). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733399000694
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As incubadoras fornecem diversos serviços de assistência à formação e ao 

desenvolvimento do novo negócio.  Em geral essa assistência se dá através do desenvolvimento 

de planos de negócios, planos de marketing, construção e desenvolvimento de equipes de 

gestão, apoio na obtenção de capital, acesso a profissionais mais especializados, dentre outras. 

Também são oferecidos espaços flexíveis, equipamentos compartilhados e serviços 

administrativos. O conceito de incubação procura uma forma eficaz de conectar a tecnologia, o 

capital e o knowhow, objetivando aproveitar o talento empresarial, além de acelerar o 

desenvolvimento de novas empresas e a exploração da tecnologia. Passado o período de 

incubação, em geral a expectativa é que a empresa seja graduada, tornando-se independente e 

autossustentável (GRIMALDI e GRANDI, 2005). 

Segundo Santos et all (2006), as incubadoras contribuem de forma eficiente na redução 

dos índices de mortalidade das MPEs através da oferta de benefícios que reduzem seus custos 

de operação, seja pela viabilização de rateio, seja através do subsídio de alguns custos. Estes 

benefícios, já comentados anteriormente, referem-se à infra-estrutura (salas, laboratórios, 

auditórios, bibliotecas, etc); serviços básicos como suporte gerencial, contábil e jurídico; 

capacitação e rede de relacionamento, o que viabiliza contatos com entidades governamentais 

e investidores, bem como a participação em foruns e eventos, selecionados com apoio da 

incubadora, na intenção de garantir maior visibilidade da empresa e de seus produtos. 

Outro ponto relacionado às incubadoras que merece destaque refere-se a sua capacidade 

de auxiliar na construção do capital social. Segundo Bollinghtoft e Ulhoi (2005), a incubadora 

possibilita às empresas incubadas que se conheçam e trabalhem em conjunto de diversas 

maneiras. Desta forma, elas atuam como conectores de atividades de rede. Espera-se que o fato 

dos diversos incubados operarem sob o mesmo teto facilite a colaboração mútua, podendo 

envolver parcerias formais ou informais, joint ventures ou compartilhamento de informações 

(BOLLINGHTOFT e ULHOI, 2005). 

2.2.3. Processo de criação de empresas, spin offs e Micro e Pequena 

Empresa 

Borges, Filion e Simard (2010), após ampla revisão bibliográfica, identificaram as 

principais atividades relacionadas à criação de uma empresa e elaboram um modelo de análise 

que permite avaliar o processo de criação de empresas em quatro etapas. O Quadro 05 apresenta 

as quatro etapas identificadas pelos autores e as atividades correspondentes a cada uma dela. 
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Etapas Iniciação Preparação Lançamento Consolidação 

Atividades Identificação da 

oportunidade de 

negócio.  

Reflexão e 

desenvolvimento 

da ideia de 

negócio.  

Decisão de criar a 

empresa. 

Redação do plano de 

negócios.  

Realização do estudo 

de mercado.  

Mobilização de 

recursos financeiros. 

Constituição da 

equipe 

empreendedora. 

Constituição legal da 

empresa.  

Organização das 

instalações e 

equipamentos.  

Desenvolvimento do 

primeiro produto. 

Contratação de 

empregados.  

Realização da 

primeira venda. 

Realização das 

atividades de 

promoção e marketing.  

Comercialização de 

produtos.  

Alcance do ponto 

equilíbrio.  

Planificação formal.  

Gestão da nova 

empresa. 

Quadro 05: Etapas do Processo de Criação de uma empresa 

Adaptado de Borges, Filion e Simard (2010) 

Após a apresentação e análise de dados relacionados ao processo de criação de 192 

empresas, mais especificamente 77 empresas tecnológicas e 115 tradicionais, Borges, Filion e 

Simard (2010) identificaram certas singularidades no processo de criação de empresas 

tecnológicas, destacando as seguintes: 

i. o acesso a recursos financeiros assim como a gestão financeira constituem uma 

grande dificuldade para os empreendedores tecnológicos;  

ii. os empreendedores tecnológicos precisam desenvolver suas competências em 

gestão e em comercialização;  

iii. o processo de criação de empresas tecnológicas é mais longo e mais difícil que 

o das empresas tradicionais;  

iv. a análise do mercado representa um desafio para os empreendedores 

tecnológicos;  

v. existe uma diferença significativa entre o processo de criação dos diferentes 

grupos de empresas tecnológicas, essas diferenças precisam ser consideradas 

na estruturação de pesquisas futuras e também no planejamento de serviços de 

apoio aos futuros empreendedores (BORGES, FILION E SIMARD, 2010). 

Uma forma alternativa de criação de empresas é a geração de spin offs. O termo spin-

off surge na década de 60 em torno de centros de pesquisa, principalmente na região do Vale 

do Silício, Califórnia, permitindo a pesquisadores a criação de empresas para o lançamento e 

aprimoramento de seus produtos, bem como o aprofundamento de suas pesquisas, além de 

viabilizar a obtenção de resultados por eles. É observado em múltiplas configurações, como o 

spin-off estratégico ou de empresa, o spin-off pessoal ou empreendedor, o spin-off tecnológico, 

dentre outros tipos,  viabilizando sua adaptação a inúmeros tipos de organização (FILION, 

2002).  

Borges e Filion (2012) adaptaram o modelo anterior, desenvolvido em conjunto com 

Simard, voltado à avaliação das principais atividades relacionadas à criação de uma empresa, 
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para observar o processo de criação de spin offs tecnológicos, mais especificamente spin-offs 

acadêmicos ou universitários, ou seja, aqueles que contam como apoio dado pelas 

universidades, que em geral ocorre através das incubadoras de empresas.  

Os modelos são muito próximos em termos conceituais, destacando-se a inclusão de 

duas atividades no modelo construído para avaliação de spin offs. A primeira delas, 

“Compreensão do empreendedorismo”, relacionada à etapa de iniciação da empresa, fica 

situada entre as atividades denominadas “Reflexão e desenvolvimento da ideia de negócio” e 

“Decisão de criar a empresa”. A segunda, “Aprendizagem da gestão”, relacionada à etapa de 

preparação da empresa é situada após a atividade de “Constituição da equipe empreendedora”. 

Desta forma não se observam alterações nas etapas de lançamento e consolidação. 

O Quadro 06 apresenta a inclusão no modelo desenvolvido por Borges Filion e Simard 

(2010), apresentado no Quadro 05, das duas atividades anteriormente citadas. 

Etapas Iniciação Preparação Lançamento Consolidação 

Atividades incluídas 

por Borges e Filion 

(2012) 

Compreensão do 

empreendedorismo 

 

Aprendizagem da 

gestão. 

  

Quadro 06: Etapas do Processo de Criação de uma empresa 

Adaptado de Borges, Filion (2012) 

As avaliações conduzidas por Borges, Filion e Simard (2010) e Borges e Filion (2012) 

sinalizam para relevância de temas como o acesso a recursos financeiros, a gestão financeira, o 

aprimoramento e a construção de novas competências, bem como a mobilização de diversos 

grupos de redes que permitam o desenvolvimento da empresa. 

A participação de redes relacionais traz a possibilidade de contatos com outros 

integrantes, levando à troca de experiências e informações entre os atores, além de promover, 

conforme denominado por Coleman (1988), interações sociais mais densas entre estes atores. 

Como resultado dessas interações formam-se novas redes relacionais que tem como 

consequência, a princípio, o aumento da facilidade de troca de informações. Outro resultado 

identificado é a geração de expectativa entre os atores do cumprimento de obrigações para com 

a rede, do respeito a normas de conduta ou da aplicação de sanções àqueles que não cumprem 

suas obrigações. Essas redes de relações recebem a denominação, segundo Burt (1997) e 

Nahapiet e Ghoshal (1998), de capital social (WEGNER, 2011). 
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Como será observado posteriormente, nos critérios de enquadramento ao Programa 

Tecnova, não se identifica diferenciação no que tange à participação das empresas de redes de 

cooperação ou com relação aos processos de criação das empresas proponentes, ou seja, a 

empresa que participa ou já participou de um processo de incubação ou integra algum outro 

habitat de inovação, uma spin off acadêmica, conforme modelo adaptado por Borges e Filion 

(2012) ou mesmo outros perfis de spin offs concorrem em iguais condições entre si. A condição 

básica para participar do Programa é ser uma micro empresa ou empresa de pequeno porte.  

A definição de micro e pequena empresa é observada no artigo 3o da Lei 123/2006 e 

leva em conta o faturamento da empresa para o enquadramento. Esta classificação é observada 

no âmbito do Programa Tecnova, entretanto, além da questão relacionada ao faturamento, 

outros critérios são levados em consideração como a necessidade de demonstrar que está em 

operação há “... pelo menos 6 meses de existência na data do lançamento dos editais pelos 

Parceiros (FINEP, 2010)”, bem como a inexistência de projetos de subvenção em nome da 

empresa relacionados a SELEÇÃO PÚBLICA MCT/FINEP/FNDCT - Subvenção Econômica 

à Inovação – 01/2010 e de relatórios técnico-financeiros finais sem aprovação (FINEP, 2010). 

2.3. O Capital Social e as Capacidades Tecnológicas 

 

2.3.1. As diversas definições de Capital Social  

O conceito de capital social é observado na literatura em diferentes óticas e analisado 

de diversas maneiras. Seja a partir das relações pessoais ou rede de relações de um indivíduo, 

seja a partir do suporte da rede social, da participação cívica ou coesão social, da confiança e 

das normas de cooperação ou da taxa de confiança observada entre os membros de uma 

organização. Em uma visão ampla, o termo capital social faz referência ao valor produtivo das 

conexões sociais, que pode ser percebido em seu sentido estrito, relacionado à produção de bens 

e serviços ao mercado, ou em termos de produção de uma ampla gama 

de resultados relacionados ao bem-estar de forma geral. Transmite a ideia de que “...as relações 

humanas e normas de comportamento [...] têm um valor fundamental para melhorar vários 

aspectos da vida das pessoas” (SCRIVENS e SMITH, 2013, BORGES, 2011).  

Tsai e Ghoshal (2007) destacam que as pesquisas relacionadas ao tema capital social 

têm buscado compreender diversos fenômenos sociais, Coleman (1988) trabalhou na 

perspectiva relacionada às relações dentro e fora da família, Burt (1982) observou as relações 
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dentro e fora da empresa, Backer (1990) identificou a interface entre a empresa e o mercado e 

Putnam (1993, 1995) desenvolveu seu conceito tendo por base a vida pública na 

contemporaneidade. Autores como Bourdieu (1986), Coleman (1990), Fukuyama (1995) e 

Putnam (2000) abordaram em suas pesquisas as relações internas de um grupo, sejam estes 

representados por organizações, regiões, nações e classes sociais. Backer (1990) restringe sua 

abordagem exclusivamente à estrutura das redes de relacionamento, porém, outros autores, 

como Putnam e Bourdieu, também incluem em sua avaliação de capital social os recursos reais 

ou potencial que podem ser acessados através das redes (NAHAPIET e GHOSHAL,1998). 

Segundo Bourdieu (1986) capital social é definido como o conjunto de recursos, reais 

ou potenciais, que se vinculam ao fato de integrar uma rede que apresenta características como 

durabilidade, relações de certa forma institucionalizadas de conhecimento mútuo e 

reconhecimento. O pertencimento à rede oferece, de certa forma, aos seus participantes um 

status ou credencial por esta integração trazendo benefícios que não poderiam ser incorporados 

caso não a integrasse. A base da solidariedade existente no grupo é o retorno que os integrantes 

podem obter desta rede, sem esse retorno a existência do grupo perde o sentido. O volume de 

capital social de um determinado ator que integra a rede é basicamente resultado do tamanho 

de sua rede, do número de conexões que ele é capaz de mobilizar, sofrendo interferência de 

outros fatores como o volume de capital econômico, cultural ou simbólico.  

Para Coleman (1988), o capital social é produtivo e necessariamente gera resultado, sem 

o qual sua existência não seria possível. Definido por sua função é formado por uma variedade 

de entidades que têm em comum o fato de se relacionarem a estruturas sociais que facilitam as 

relações entre os integrantes, sejam eles pessoas ou corporações. O capital social age como 

facilitador na atividade produtiva assim como o capital humano ou físico, entretanto, diferente 

de outras formas de capital, ele é resultado da relação existente entre os atores que integram a 

rede relacional. Em redes onde as relações se baseiam em confiança a produtividade é maior do 

que em redes onde ela não está presente. Ainda que não seja percebido como insubstituível, o 

capital social pode ser valioso no desenvolvimento determinadas atividades. Entretanto, é 

importante destacar que um elemento que se mostrou valioso para o desenvolvimento de 

determinada atividade pode ser prejudicial no desenvolvimento de outra (COLEMAN,1988). 

Na abordagem de capital social trazida por Putnan (2001) a ideia central está ligada às 

redes e ao valor das normas de reciprocidade entre os atores que integram estas redes. Este 
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valor, percebido por estes integrantes se traduz em resultados benéficos que repercutem no 

âmbito privado e no público. O trabalho de Putnam se concentra em uma perspectiva 

relacionada à integração, onde os conceitos de capital social e confiança focam no 

fortalecimento e integração dos valores sociais, na solidariedade e na união, buscando a criação 

de um consenso voltado a manter o desenvolvimento da sociedade. Nesta perspectiva, os 

conflitos ou interesses opostos não são foco da abordagem (SIISIÄINEN, 2000).  

Outro autor que reforça a importância das redes e a obtenção de retorno das relações 

existentes nestas redes quando define capital social é Lin. Para Lin (1999) o que motiva o 

envolvimento dos indivíduos nas redes é a possibilidade de obtenção de algum retorno ou lucro, 

que pode se dar sob duas perspectivas, para os indivíduos ou para o grupo. Define capital social 

como “(...) conjunto de recursos enraizados nas redes sociais que são acessíveis e utilizados 

pelos indivíduos nas suas ações” (LIN, 2001). Tendo por base esta definição três ingredientes 

são importantes: i) os recursos incorporados em uma estrutura social; ii) a acessibilidade a tais 

recursos sociais por indivíduos; e iii) a utilização ou mobilização de tais recursos sociais pelos 

indivíduos em suas ações (LIN,1999).  

Os pontos focais para análises nesta perspectiva são a forma com que os indivíduos 

investem nas relações sociais e como capturam os recursos incorporados nessas relações para 

obter algum retorno (LIN, 1999). Quando o foco é o uso de capital social como instrumento de 

retorno para os indivíduos, o interesse gira em torno das seguintes avaliações: i) como certos 

grupos desenvolvem e mantem o capital social como um bem coletivo e ii) de que forma um 

bem coletivo aumenta as chances de vida dos membros do grupo. Lin (1999) atribui a três 

questões a possibilidade de retorno obtida.  

A primeira delas se relaciona à facilidade do fluxo de informações criada por laços 

estratégicos ou posições hierárquicas. Esses laços viabilizam um conjunto de informações para 

tomada de decisão, potencialmente podem alterar uma organização, seus agentes ou uma 

comunidade, além de reduzirem o custo de transação e facilitarem a alocação de recursos 

humanos (LIN,1999). 

A segunda questão relaciona-se à influência que os laços sociais possuem sobre agentes 

decisores (recrutadores ou supervisores de organizações) que influenciam o processo em que o 

ator esteja envolvido. Alguns laços sociais podem influenciar significativamente o processo 
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decisório, seja em função de suas localizações estratégicas (buracos estruturais), seja em função 

de posições que algum dos autores ocupa (autoridade ou capacidade de supervisão) (LIN,1999). 

Em terceiro lugar, os recursos dos laços sociais e suas relações entre indivíduos pode 

ser reconhecido pela organização ou seus agentes como uma credencial social individual, que 

traz como benefício maior acessibilidade do indivíduo a recursos disponíveis nas redes e 

relações sociais (LIN,1999).  

As relações sociais também se mostram relevantes para Granovetter (2007). Para o 

citado autor “... os comportamentos e as instituições [...] são tão compelidos pelas contínuas 

relações sociais que interpretá-los como sendo elementos independentes representa um grave 

mal-entendido” (GRANOVETTER, 2007).  

As relações pessoais e as redes provenientes destas relações são responsáveis pela 

criação de elementos como confiança e desencorajamento a ações que tenham por base má fé. 

Desta forma surge uma perspectiva que toma por base a preferência da maioria em efetuar 

transações com integrantes de reputação ao invés de confiar em uma moralidade generalizada 

ou outros dispositivos institucionais que evitem problemas. Na medida em que enganar o outro 

traz uma imagem negativa àquele que pratica o ato, os economistas identificaram que o 

incentivo voltado a ações que busquem não enganar terceiros é um custo atrelado aos danos à 

reputação pessoal (GRANOVETTER, 2007).  

De forma prática, quando se busca informações de terceiros toma-se por base a 

referência de um integrante que integre nossas redes relacionais e no qual tenhamos confiança, 

preferencialmente indagando a respeito da honestidade do terceiro que se pretende contratar. 

Esta informação é considerada mais consistente quando já tenha sido estabelecida uma 

negociação satisfatória entre o terceiro que se pretende contratar e aquele que fez a indicação 

(GRANOVETTER, 2007). 

Quando a indicação é dada com base em uma transação já efetuada, a informação é 

considerada mais efetiva uma vez que: i) é barata;  ii) aquele que informa tem maior confiança 

na informação já que a colheu pessoalmente, possuindo mais detalhes e precisão; iii) a 

existência de uma relação econômica duradoura entre indivíduos promove o desejo de manter 

uma imagem de “ser confiável” para que transações futuras não sejam desencorajadas; e iv) 

relações econômicas contínuas, a princípio, além da questão econômica, têm por base um 
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caráter social, onde estão presentes expectativas relacionadas a elementos como confiança e 

ausência de oportunismo (GRANOVETTER, 2007). 

Ainda que diversos autores apresentem estudos que exploram diferentes perspectivas do 

termo capital social, todos eles guardam em comum a busca pelo valor das redes sociais. Estas 

diferentes interpretações permitem a identificação de “... um número de temas e tensões que 

podem ajudar a diferenciar entre várias abordagens” (SCRIVENS e SMITH, 2013). 

  As principais áreas de tensão incluem: 

 Diferentes tipos de redes que são consideradas importantes fontes de capital social (por exemplo, 

família, círculos de amizade e conhecimento, redes de profissionais e de negócios, voluntária 

associações, etc.) e os tipos de relacionamento que mais importam (eg União / ponte / 

Vinculação, fortes vs. laços fracos, etc.) 

 A importância relativa das componentes estruturais / comportamentais de capital social (ou seja, 

as redes sociais e as atividades e comportamentos que contribuem para a sua criação e 

manutenção) e componentes intangíveis (isto é, normas, valores, atitudes e crenças). 

 A escala / tamanho de uma rede em que o capital social pode existir, ou seja; nível micro (família, 

escola, organizações, redes interpessoais), de nível meso (comunidades, bairros, negócios 

clusters), nível macro (regiões, países), ou já existente em vários níveis (SCRIVENS e SMITH, 

2013). 

Nahapiet e Ghoshal (1998), a partir de diferentes abordagens de capital social, em uma 

exploração focada na relação entre o capital social e a criação de capital intelectual, buscaram 

integrar as diversas abordagens. Definiram capital social em três dimensões distintas: estrutural, 

cognitiva e relacional. 

A partir perspectiva de Bourdieu (1986), os citados autores afirmam que as redes são 

um poderoso recurso voltado à realização da coesão social. A integração a uma rede de 

relacionamento confere ao participante, a princípio, uma credencial nos vários sentidos da 

palavra, permitindo a ele benefícios que não poderia obter caso não estivesse integrado a esta 

rede. Destacam ainda que grande parte deste capital estaria presente dentro de redes de 

conhecimento e reconhecimento mútuo (NAHAPIET e GHOSHAL, 1998).  

Segundo Nahapiet e Ghoshal (1998) o capital social é o somatório dos recursos, reais e 

potenciais, que são disponibilizados através das redes relacionais de um indivíduo ou 

coletividade. Benefícios como acesso privilegiado a informações e oportunidades decorrentes 

de contatos ou conexões existentes nas redes conforme apontado por Granovetter (1973) ou 

alguma forma de uma de status social ou reputação derivada do pertencimento a uma rede, 
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conforme apontado por Bourdieu (1986), também são destacadas pelos autores. O Quadro 07 

apresenta as três dimensões do capital social com suas características e formas de avaliação. 

Dimensão Característica Avaliação 

Estrutural faz referencia ao padrão de ligações 

existentes entre os atores, ou seja, com 

quem é estabelecida relação e a forma com 

que esta foi desenvolvida.  

a partir da identificação da presença ou a ausência 

de laços de rede entre os atores; configuração ou 

morfologia de rede, descrevendo o padrão de 

ligações (densidade, conectividade e hierarquia) e 

organização que é apropriada, identificando o 

propósito da criação e sua efetiva utilização 

 

 

 

Dimensão Característica Avaliação 

Relacional foca na descrição do tipo de relações 

pessoais desenvolvidas a partir do 

histórico de interações. Observa as 

relações particulares entre as pessoas e 

elementos como respeito e amizade, bem 

como a forma que estes fatores 

influenciam questões comportamentais 

como a sociabilidade, a aprovação e o 

prestígio. Relaciona-se aos bens que são 

criados e alavancados por meio de 

relações. 

Entre os elementos-chave desta dimensão 

destacam-se a confiança e confiabilidade  nas 

perspectivas abordadas por autores reconhecidos 

como Fukuyama (1995); Putnam (1993); normas e 

sanções (Coleman, 1990; Putnam, 1995), as 

obrigações e as expectativas (Burt,1992; Coleman. 

1990; Granovetter, 1985; Maws,1954), e a 

identidade e identificação (Hakansson & Snehota, 

1995; Merton, 1968). 

Cognitiva refere-se aos recursos que possibilitam 

representações partilhadas, interpretações 

e sistemas de significação entre as partes 

incluem a linguagem, códigos compartilhados e 

narrativas compartilhadas 

Quadro 07: Dimensões do Capital Social 

Adaptado de (Nahapiet e Ghoshal, 1998). 

 De acordo com Tsai e Ghoshal (2007), a dimensão estrutural do capital social é 

relacionada à interação social. A localização dos contatos do ator nesta estrutura possibilita a 

ele certas vantagens como a obtenção de postos de trabalho, informações, ou o acesso a certos 

recursos que são mais específicos.  

Os mesmos autores, ao comentar a dimensão relacional do capital social, destacam que 

esta dimensão, ao contrário da dimensão anterior, está relacionada aos ativos presentes nas 

relações existentes entre os integrantes, ou seja, a confiança, enquanto atributo de um 

relacionamento e a confiabilidade, enquanto atributo de um ator envolvido na relação. As 

relações frequentes entre os atores de uma rede estreitam as relações entre eles e facilitam não 

só a troca de informações entre eles, mas também a criação de um ponto de vista em comum. 

Com relação à posição de um ator na rede, segundo os citados autores, o fato de se ocupar uma 
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localização central em uma rede de interação social pode gerar a percepção em outros atores da 

rede de ser um integrante mais confiável (TSAI E GHOSHAL, 2007).  

A terceira dimensão do capital social, definida por Nahapiet e Ghoshal (1998) é 

denominada dimensão cognitiva. Esta está fundamentada em atributos como códigos ou 

paradigmas compartilhados. Estes elementos agem como facilitadores para criação de um 

entendimento comum relacionado a questões como metas coletivas e formas adequadas de 

atuação em um sistema social. Na visão dos autores, a visão compartilhada ou um conjunto de 

valores que sejam comuns são importantes em uma organização na medida em que auxiliam o 

desenvolvimento desta dimensão do capital social e consequentemente facilitam as ações 

individuais e de grupo que têm potencial para beneficiar toda a organização, bem desenvolver 

confiança entre os atores. O fato de um grupo compartilhar metas e objetivos confere a esse 

grupo uma característica que faz com que ele seja percebido como confiável (TSAI e 

GHOSHAL, 2007). 

Outro ponto destacado por Tsai e Ghoshal (2007) relaciona-se a ligação entre a 

dimensão cognitiva do capital social com a dimensão estrutural. Tomam por base a ideia de que 

a interação social é relevante tanto na formação de objetivos e valores quanto na partilha destes 

entre membros de uma organização. O processo de interação social, ao mesmo tempo em que 

permite o compartilhamento de linguagens, códigos, valores e práticas da organização, viabiliza 

a possibilidade de criação de um novo conjunto de valores ou novas visões dos valores 

existentes tendo por base os interesses comuns e entendimentos mútuos. 

Ainda que o capital social possa ser observado sob diferentes formas, características 

como a relação com algum aspecto da estrutura social e o fato de facilitarem as ações dos 

indivíduos dentro da uma estrutura são comuns a todos eles. Enquanto recurso sócio- estrutural, 

o capital social está ligado diretamente à existência de relação entre pessoas ou grupos. 

Diferente das outras formas de capital, o capital social é de propriedade do grupo que mantem 

o relacionamento, e não de um único integrante. Ainda que seja possível atribuir certo valor de 

uso ao capital social, sua troca não se dá com facilidade, as amizades e as obrigações não podem 

ser transmitidas de um integrante a outro como uma propriedade (NAHAPIET e GHOSHAL, 

1998).  

2.3.2. O capital social, a inovação, e a aprendizagem organizacional 
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 Tsai e Ghoshal (2007) examinaram de que forma o capital social afeta o 

funcionamento interno das empresas observando como ele contribui na sua capacidade de 

criação de valor, mais especificamente na forma de inovações. A partir de testes empíricos, os 

autores buscaram ampliar as perspectivas abordadas por Nahapiet e Ghoshal (1998). O 

resultado da pesquisa, de forma geral, reforça o argumento de que o capital social atua como 

facilitador na criação de valor. A análise dos autores, portanto, sugere que investimentos na 

criação de capital social criam valor.  

A aquisição de conhecimento efetuada pelas empresas sofre influência de fatores como 

o mercado e sua hierarquia, além do capital social regional acumulado, através de redes de 

interação e aprendizagem. Segundo Landry, Amara e Lamari (2002) “...os defensores da teoria 

do capital social, argumentam que as empresas têm capacidades para criar e compartilhar 

conhecimento e tal fato melhora as suas capacidades inovadoras”. A inovação não é um evento 

puramente relacionado ao desenvolvimento tecnológico que ocorre de forma isolada, mas sim 

um processo resultante de interações sociais, associado não só a evolução tecnológica, mas 

também pelas combinações de capitais intangíveis, em especial o capital social. A inovação 

resulta de um processo que tem por base “...o sucesso de interações e intercâmbio de 

conhecimentos que envolvem uma grande diversidade de atores em situações de 

interdependência” (LANDRY, AMARA E LAMARI, 2002).  

A busca pela solução de problemas, a presença de processos interativos formais e 

informais, tendo por base os relacionamentos de empresas com os diferentes atores de seu 

ambiente (KLINE e ROSENBERG, 1986), os processos de aprendizagem que ocorrem sob 

diversas perspectivas, ou seja, no processo de produção (learning-by-doing), de 

comercialização e uso (learning-by-using), na busca de novas soluções técnicas (learning-by-

searching) ou na interação com fontes externas (learning-by-interacting) (LEMOS, 1999), a 

utilização de fontes internas ou externas de conhecimento (DODGSON, 1991) e a troca de 

conhecimentos codificados e tácitos (PATEL e PAVITT, 1994) são outras características desta 

nova fase a serem destacadas (LANDRY, AMARA E LAMARI, 2002). 

Desta forma, o capital social é relevante não só no processo de criação de uma empresa, 

mas também para o desempenho econômico. Essa importância se destaca mais especificamente 

quando se trata do processo de aprendizado interativo voltado à competitividade e 

desenvolvimento. O aprendizado, percebido enquanto um processo contínuo, resulta da 
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interação entre diversos atores permitindo a “... aquisição de diferentes tipos de conhecimentos 

e habilidades por parte de agentes individuais e coletivos” (LASTRES et all, 2003). Grande 

parte destes conhecimentos não se encontra codificada, ou seja, não se encontra de forma 

explicita. Trata-se de conhecimento tácito que reside e se desenvolve a partir de “... em crenças, 

valores, know-how e habilidades de cada indivíduo e organização e provém do aprender 

fazendo, usando e interagindo” (LASTRES et all, 2003). 

A transferência destes conhecimentos não codificados necessita de contatos 

interpessoais constantes. Desta forma “...a própria capacidade de aprendizado interativo pode 

ser vista como parte importante do capital social” (LASTRES et all, 2003) que passa por duas 

suposições básicas: i) as relações exclusivamente de mercado não se mostram capazes de 

promover a interação entre os diferentes atores e o compartilhamento de informações e 

conhecimentos necessários ao processo de inovação e aprendizado; ii)  confiança, 

compromisso, redes e valores compartilhados agem positivamente nos processos de 

aprendizado, criação e compartilhamento de habilidades e conhecimentos (LASTRES et all, 

2003). 

Essas interações, que tem por base o conhecimento e as relações de confiança, existentes 

e geradas ao longo do tempo entre os diversos integrantes da rede, além dos benefícios mútuos 

obtidos nos processos relacionados à troca e cooperação, contribuem no processo de 

aprendizado, a partir das interações informais ou estruturadas entre os atores, acumulo de 

capacidades e construção da base de conhecimento da empresa conhecimentos (LASTRES et 

all, 2003). 

2.3.3.  Aprendizagem organizacional e Capacidades Tecnológicas 

A acumulação de capacidades e construção de conhecimento, observada por López, 

Peón e Ordás (2005) como parte do processo de aprendizagem organizacional, contribuem para 

o desenvolvimento de vantagens competitivas. Com o objetivo de examinar e avaliar a dinâmica 

de aprendizagem organizacional os citados autores desenvolveram e validaram uma escala de 

medida (Measurement Scale of Organizational Learning) e posteriormente analisaram a relação 

entre aprendizagem organizacional e o desempenho das empresas. 

Na perspectiva dos autores, que se alinha à visão de Nonaka e Takeuchi (2007), a 

aprendizagem organizacional pode ser definida a partir de quatro dimensões: a) aquisição de 
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conhecimento, originada de fontes externas ou do desenvolvimento interno; b) distribuição do 

conhecimento, processo que permite a distribuição do conhecimento entre os componentes da 

organização; c) interpretação do conhecimento, processo que trata da incorporação e 

compartilhamento de um conhecimento entre os integrantes da organização, e d) memória 

organizacional, que retrata o armazenamento de conhecimento com a finalidade de utilização 

no futuro (banco de dados, normas ou procedimentos). 

Os processos de aprendizagem tecnológica podem ser observados em três principais 

blocos: i) intra-organizacionais, ii) interempresariais e iii) interorganizacionais (FIGUEIREDO, 

2009).  

Os processos de aprendizagem intra-organizacionais podem ser observados sob duas 

óticas: i) aprendizagem externa ou alavancagem de conhecimentos através de mecanismos de 

aprendizagem externa e ii) aprendizagem interna que se relacionam a capacidades para desviar 

o conhecimento externo para dentro da empresa através de mecanismos externos de 

aprendizagem (FIGUEIREDO, 2009). 

Com relação aos mecanismos de aprendizagem externa, considerada como um dos 

principais meios de cathcing-up, pesquisas revelam que a aquisição de conhecimento não 

ocorre pela simples exposição das empresas a mercados abertos ou a transações de negócios, 

sendo necessários esforços intencionais e coordenados que permitam absorver diferentes tipos 

de conhecimentos necessários ao desenvolvimento das capacidades inovadoras. A criação de 

uma base interna de conhecimento também é um fator importante quando adotada esta 

estratégia. Em geral os principais mecanismos de aquisição relacionam-se a trabalhos com 

especialistas, treinamentos no exterior, assistência técnica, participação em conferências, etc 

(FIGUEIREDO, 2009). 

Os mecanismos de aprendizagem interna permitem que os indivíduos adquiram 

habilidades para executar as atividades da empresa. Esses mecanismos podem ser observados 

em diversas atividades como em estoques de conhecimentos existentes em treinamento externo 

ou contratação de especialistas; a partir de avanços na ciência e tecnologia mediante a 

participação de conferências, congressos ou treinamento avançado em universidades; por 

interação em ações relacionadas à solução de problemas com usuários e fornecedores ou 

consórcios tecnológicos; através de fornecedores internacionais quando são adquiridos 

conhecimentos em função do desenvolvimento de projetos acoplados ou solução de problemas 
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relacionados a produtos; a partir de empresas multinacionais e intragrupos, via ligações de 

produção e de inovação, aprendizagem reversa para inovação, dentre outras; por fusões e 

aquisições do exterior, tendo acesso a uma base de conhecimento suplementar (FIGUEIREDO, 

2009).  

Os processos interempresariais de aprendizagem apresentam relação com o 

fortalecimento de pequenas e médias empresas a fim de torna-las mais competitivas, 

especialmente no atendimento a empresas de maior porte. Permitem conhecer e entender “os 

vínculos de saber e aprendizagem tecnológica existentes entre empresas”. O método distingue 

os vínculos relacionados às transações de mercado de bens e serviços dos vínculos relacionados 

aos fluxos de saber. Posteriormente diferencia os vínculos relacionados ao uso de capacidades 

existentes daqueles que contribuem para gerar essa capacidade (FIGUEIREDO, 2009). 

Os processos interorganizacionais relacionam-se aos processos de aprendizagem 

existentes entre as empresas e demais atores do Sistema de Inovação que em geral são 

observados a partir de métricas relacionadas a ligações informais (contatos com professores, 

acesso a leitura especializada, a departamentos específicos, a equipamentos de universidades, 

etc), recursos humanos (recrutamento de recém graduados, cientistas, engenheiros, programas 

de treinamento, formação de times de trabalho, etc) e ligações formais (consultoria, análise e 

teste, contratos de pesquisa, intercâmbio com clientes e parceiros para desenvolvimento de 

projetos, desenvolvimento de protótipos, etc) (FIGUEIREDO, 2009). 

Outra forma de classificar os mecanismos de aprendizagem é quanto ao nível de 

abrangência em que ocorrem, podendo ser individuais ou organizacionais (FIGUEIREDO, 

2009). O aprendizado a nível individual, conforme Lemos (1999) pode ser observado em 

circunstâncias como:  

1. desenvolvimento de capacitações científicas, tecnológicas e organizacionais e 

esforços relacionados ao aprendizado com experiência própria no processo de 

produção (learning-by-doing),  comercialização e uso (learning-by-using);  

2. busca incessante de novas soluções técnicas nas unidades de pesquisa e 

desenvolvimento ou em instâncias menos formais (learning-by-searching) 

(LEMOS, 1999) 

Na perspectiva organizacional, o aprendizado pode ser visto em dois níveis: i) grupo ou 

projeto, que envolve treinamento de equipes, compartilhamento de solução de problemas e ii) 
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envolvendo toda empresa, como em projetos de certificação ou criação de procedimentos e 

rotinas técnicas (FIGUEIREDO, 2009). 

Estes mecanismos estão presentes na Escala de Mecanismos de Aprendizagem em 

Organizações (EMAO), construída e validada por Isidro Filho (2009), a partir da Measurement 

Scale of Organizational Learning proposta por López, Peón e Ordás (2005). Os resultados 

observados pelo autor indicaram que a Escala de Mecanismos de Aprendizagem em 

Organizações (EMAO) é  um “...instrumento válido e fidedigno para a realidade brasileira, e 

que pode ser utilizado para fins de pesquisa, diagnóstico e intervenção na área de aprendizagem 

em organizações” (ISIDRO FILHO, 2009).  

A EMAO é organizada em três blocos de processos: Aquisição interna e externa de 

conhecimentos, Compartilhamento de conhecimentos e Codificação e Controle de 

Conhecimentos. O Quadro 08 apresenta os processos de aprendizagem relacionados na EMAO, 

combinados com outros processos descritos por FIGUEIREDO (2009). 

Processos Descrição dos Itens 

Aquisição 

interna e externa 

de 

conhecimentos 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e grupos externos de pessoas 

tanto formais quanto informais. 

A empresa promove parcerias com outras organizações, universidades, escolas técnicas etc. 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de 

treinamento, visitas a outros departamentos, etc. 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas externos. 

A empresa promove e apoia inovações. 

Os membros da equipe participam de eventos externos (congressos, feiras, simpósios etc). 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por meio de catálogos ou e-mails 

arquivados de acordo com os assuntos aos quais pertencem. 

Compartilha-

mento de 

conhecimentos 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e experiências por meio de diálogos 

com os demais colegas de trabalho. 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho são aplicadas no dia-a-dia da 

equipe. 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da organização. 

São formados times de trabalho multifuncionais e multidisciplinares, Task-forces. 

Encontros são realizados para informar os funcionários a respeito das últimas inovações na 

empresa. 

A empresa informa seus funcionários a respeito de responsabilidades de outros colegas de 

trabalho e departamentos. 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o compartilhamento de melhores práticas 

entre as diferentes áreas de atividade. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 
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A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem sugestões internas dos demais 

membros. 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de tarefas e mudança de funcionários 

entre departamentos e funções. 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou unidades e atuam como elos entre 

elas. 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de projetos 

(nacionais) 

A empresa participa de atividades relacionada a desenvolvimento de protótipos. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de projetos 

(nacionais) 

 

 

 

Processos Descrição dos Itens 

Codificação e 

Controle de 

Conhecimentos 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de alguns tipos de redes (Lotus 

Notes, intranet etc.). 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a seus clientes. 

A organização tem bases de dados para armazenar suas experiências e conhecimentos. 

Quadro 08: Influência na trajetória de acumulação tecnológica e inovação em empresas 

Adaptado de López, Peón e Ordás (2005), Figueiredo (2009), Isidro Filho (2009).  

Todas essas ações relacionadas aos processos de aquisição interna e externa de 

conhecimentos, compartilhamento de conhecimentos e codificação e Controle de 

Conhecimentos permitem a empresa evoluir sua base de conhecimentos e aprimorar as 

capacidades tecnológicas internalizadas. 

2.3.4. Capacidades tecnológicas 

A capacidade tecnológica é um ativo intangível, em geral não representado no balanço 

das empresas, que serve como base para que as empresas realizem suas atividades de produção 

e inovação. Pode ser definida como o conjunto de recursos de natureza cognitiva, ou base de 

conhecimento, disponível para execução de tais atividades, devendo ser considerada a partir de 

duas perspectivas: capacidade para atividades de produção, que se subdivide em básica e 

avançada e capacidade inovadora, que pode ser básica, intermediária e avançada 

(FIGUEIREDO, 2009). 

Em países de economia emergente, em geral, as empresas necessitam, se quiserem 

alcançar a fronteira internacional do conhecimento, de maior agilidade no processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas do que as empresas de países desenvolvidos 
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(FIGUEIREDO, 2009). Processos permanentes de inovação são requisitos ainda mais 

relevantes em países emergentes, de produção intensiva em recursos naturais e com foco 

exportador, como é o caso do Brasil. Duas questões se mostram relevantes, a primeira delas 

relacionada a percepção dos componentes  nos quais reside a capacidade tecnológica  e a 

segunda referente aos seus processos de acumulação, que devem voltar-se não só para fontes 

de aprendizado interna, mas também para fontes externas (MARINHO, 2012; ARBIX e DE 

NEGRI, 2009). 

As trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas nas empresas possuem 

diferentes estágios, com diversos tipos de capacidades e velocidades de acumulação, podendo 

ser influenciadas por fatores como as políticas macroeconômicas ou setoriais, além de ações de 

organizações de apoio ao sistema de inovação. Os diversos fatores que influenciam as trajetórias 

de acumulação de capacidades tecnológicas nas empresas são mostrados na Figura 04.  

 

 

Figura 04: Influência na trajetória de acumulação tecnológica e inovação em empresas 

Adaptado de Figueiredo (2009) 

Política macroeconômica

Política Industrial/setorial

Organizações de apoio ao sistema de 
inovação

Normas, valores e crenças da 
coorporação

Comportamento da Liderança 
Corporativa

Velocidade de aprimoramento da performance técnico-econômica ao longo do tempo 
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Para Figueiredo (2009), a capacidade tecnológica é resultado da interação de quatro 

componentes a seguir identificados: i) sistemas técnico-físicos (capital físico): através de 

máquinas, equipamentos, banco de dados, software; ii) tecido e sistemas organizacionais e 

gerenciais (capital organizacional): através de rotinas, procedimentos, normas e processos 

administrativos; iii) pessoas (capital humano) através de experiências, habilidades, talentos, 

qualificação, ou seja, conhecimento tácito da equipe; iv) produtos e serviços. A Figura 05 ilustra 

a interação entre os componentes acima descritos. 

 

Figura 05: Componentes da capacidade tecnológica 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2009, p. 22) 

As capacidades acumuladas pelas empresas o são pela ótica, da produção ou da 

inovação. Enquanto a primeira se relaciona às capacidades de operação de rotina das empresas, 

ou seja, aos recursos relacionados à produção de bens e serviços, a segunda é ligada a criação, 

modificação ou aperfeiçoamento de produtos e processos, ou conforme Andrade, Brito, 

Figueiredo (2009) “...as capacidades inovadoras representam a incorporação de recursos 

adicionais e distintos que permitem a geração e o gerenciamento das mudanças tecnológicas de 

maneira autônoma”.  

A figura 06 ilustra as alternativas de distribuição de capacidades tecnológicas com foco 

no aprimoramento de performance das empresas. 

 

 

 

Capacidades 
Tecnológicas

Capital Físico: através de máquinas, 
equipamentos, banco de dados, software

Capital humano: através de 
experiências, habilidades, talentos, 

qualificação, ou seja, 
conhecimento tácito da equipe

Produtos e Serviços

Capital Organizacional: através 
de rotinas, procedimentos, 

normas e processos 
administrativos

Atividades de Produção: básico e 

avançado 

Atividades de inovação: básico, 

intermediário, avançado e fronteira 

internacional 

Capacidades Tecnológicas das Empresas 
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Figura 06: Capacidade Tecnológica e seus impactos 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2009, p. 24) 

O modelo apresentado no Quadro 09, adaptado de Figueiredo (2009), apresenta tipos e 

níveis de capacidades tecnológicas baseadas em produção, em empresas situadas em países em 

desenvolvimento, de inovação tardia, como é o caso brasileiro. 

Capacidades 

Baseadas em Produção 
Tipos e Níveis 

de 

Capacidades 

Exemplos 

Básico 

Unidades de produção baseadas em produção corrente. Equipes de operadores, 

engenheiros e técnicos realizando tarefas diárias dentro de graus aceitáveis de 

confiabilidade e eficiência para alcançar os requisitos dos mercados locais. Controle de 

qualidade intermitente e práticas organizacionais de produção para garantir o fluxo básico 

de produção. 

Avançado 

Aumento do número de operadores, técnicos, engenheiros e consultores especializados, 

altamente qualificados na operação de avançados sistemas de produção envolvendo 

sistemas de equipamentos de ponta, processos de alta precisão e alta velocidade (p.ex.; 

incluindo robótica), e produtos multitecnológicos para abastecer clientes e mercados. 

Sistemas de produção plenamente certificados por reconhecimento internacional de 

produção e meio ambiente (p.ex.; ISSO 9000:2000; TL 9000; processo totalmente livre de 

cloro). Unidades organizacionais especializadas em operações de produção (p.ex.; controle 

de qualidade, rotação de times de operadores, questões administrativas, manutenção 

preventiva e preditiva). 

Quadro 09: Níveis de capacidades Tecnológicas Básicas 

Adaptado de Figueiredo (2009) 

O modelo apresentado no Quadro 10, adaptado de Figueiredo (2009) apresenta tipos e 

níveis de capacidades tecnológicas inovadoras. 

Aprimoramento de performance ambiental, operacional e financeira 
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Capacidades 

Inovadoras 

Básico 

Unidades organizacionais especializadas de forma incipiente (não produção) dedicadas a 

adaptações em processos de produção, desenho de produtos e especificações componentes 

de equipamentos, processos de automação, software administrativo (p.ex.; 

unidades/departamentos de engenharia de processo e produto, centros de qualidade 

laboratórios para testes e análises, unidades de automação) geridas por gestores, 

engenheiros e técnicos em tempo integral. Centro de P&D informal, operado por um 

pequeno grupo de pesquisadores procedendo a experimentos iniciais, Rotinas e 

procedimentos organizacionais estabelecidos por diferentes áreas profissionais. 

Intermediário 

Unidades organizacionais atualizadas e altamente profissionais, especializadas em 

melhoria de processos, produtos e sistemas de equipamentos.  Centro de P&D atualizado 

e profissionalizado para redesenho de produtos e processos. Unidade de TIC especializada 

e atualizada (envolvendo um número de especialistas em TIC) dedicada a (i) melhorias de 

processos automatizados, existentes baseados em produção (linhas de produção, sistemas 

de equipamentos, salas de controle; (ii) processos organizacionais internos da empresa; iii) 

desenvolvimento de software para atender às necessidades da empresa. Número ampliado 

de engenheiros e técnicos especializados (com grau de mestrado e doutorado) alocados em 

diferentes unidades organizacionais. Número ampliado de gestores (profissionais treinados 

e avançadas técnicas/práticas de gerenciamento para solução de problemas e 

enquadramento de problemas (p.ex., 6 Sigma, gerenciamento de projetos) e também em 

marketing, logística e finanças. 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

Inovadoras 

Avançado 

Variedade de mecanismos deliberadamente para integrar e coordenar diferentes tipos de 

especialidades e bases de conhecimento encontradas em diferentes áreas funcionais dentro 

da empresas em outras organizações (p.ex., pessoas com conhecimento em ponte e 

habilidades em T; gestores com domínio em diversas línguas; times de trabalho formais e 

informais; gatekeepers tecnológicos). Sistemas ampliados para suportar a coordenação e 

integração de conhecimentos dentro e fora da empresa. Atividades de P&D conjunta com 

uma rede de parceiros locais e internacionais (fornecedores, principais usuários, 

competidores, institutos de pesquisa, universidades) para inovações próximas à fronteira 

mundial. Gerenciamento incipiente do sistema de propriedade intelectual (PI). 

Quadro 10: Níveis de capacidades Tecnológicas Inovadoras 

Adaptado de Figueiredo (2009) 

Nesta perspectiva uma empresa pode optar por estabelecer capacidades em apenas um 

dos tipos, ou seja, desenvolver uma estratégia voltada à produção ou à inovação ou apresentar-

se em diferentes níveis em cada uma delas, o que possibilita inúmeras combinações 

(FIGUEIREDO, 2009). 

Através das TICs, algumas economias em desenvolvimento têm construído capacidades 

tecnológicas inovadoras e melhorado o desempenho competitivo em áreas da indústria a nível 
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internacional.  A capacidade tecnológica é, no caso do setor de TIC, geralmente mensurada com 

base no Capability Maturity Model (CMM) do Software Engineering Institute (CMM-SEI), 

CarnegieMellon University (CMU). O modelo busca avaliar a maturidade de processamento de 

software de organização e identifica as práticas requeridas para o aumento de tal maturidade, 

entretanto diversos estudos apontaram que o CMM tem se mostrado limitado na mensuração 

de capacidades tecnológicas em organizações do setor de TIC (FIGUEIREDO, 2009).  

Figueiredo (2009) propõe um modelo alternativo denominado Métrica para avaliar 

capacidades tecnológicas em organizações de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

em economias em desenvolvimento. O modelo apresentado pelo autor permite a identificação 

de uma série de conjuntos de capacidades distribuídas pelas funções Engenharia de Software, 

Gestão de projetos, Produtos e Soluções e Ferramentas e Processos, que se subdividem em um 

primeiro momento em capacidades operacionais e inovadora e em diversos sub níveis, dois 

relacionados a capacidades tecnológicas de rotina e três outras relacionadas a capacidades 

tecnológicas inovadoras. O Quadro 11 apresenta as capacidades, distribuídas pelas funções para 

as atividades de rotina. 

 

Níveis de 

Capacidades 

Tecnológicas 

Atividades de Engenharia e Gestão de 

Projetos Produtos e 

soluções 

Ferramentas e 

processos Engenharia de 

Software 
Gestão de projetos 

Capacidades Tecnológicas de Rotina 

Nível 1 Básico 

Ferramentas básicas e 

tecnologias 

preexistentes de 

desenvolvimento de 

software.  Práticas de 

gestão incipientes.  

Ambiente instável para 

o desenvolvimento de 

software e atividades 

de P&D 

correlacionadas. 

Práticas internas de 

gestão de projetos 

informais e 

intermitentes. 

Imprevisibilidade de 

prazos, orçamentos, 

funcionalidade e 

qualidade do produto. 

Gestão de projetos 

realizada pelos 

clientes 

Replicação de 

especificações 

determinadas pelos 

clientes. Pequenas 

adaptações de 

tecnologias já 

existentes. 

Uso de ferramentas 

básicas de engenharia 

de software. 

Processos 

operacionais não 

formalizados. 

Técnicas de controle 

de qualidade 

incipientes. 
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Nível 2 Extra 

Básico 

Utilização e adaptação 

de tecnologias 

desenvolvidas por 

terceiros. Formalização 

das práticas básicas de 

engenharia de 

software. 

Gestão de projetos 

realizada informal- 

mente, com base nas 

práticas dos clientes. 

Padronização das 

fases básicas de um 

projeto (ex: 

planejamento, testes e 

desenvolvimento). 

Gestão de projetos 

abrangendo 

fornecedores e 

subcontratados.  

Atividades de 

reengenharia e 

cópia. Novas 

aplicações para 

tecnologias e 

produtos, visando 

ao atendimento das 

necessidades 

pontuais da 

empresa-cliente. 

 

Estruturação dos 

processos 

operacionais. 

Controle de 

documentos 

operacionais e 

gerenciais. Controle 

de instruções técnicas 

para projetos. Uso de 

canais de 

comunicação em 

redes compartilhadas. 

Quadro 11: Níveis de capacidades Tecnológicas de Rotina 

Adaptado de Figueiredo (2009) 

O Quadro 12 apresenta as capacidades relacionadas à inovação. 

Níveis de 

Capacidades 

Tecnológicas 

Atividades de Engenharia e Gestão de 

Projetos Produtos e 

soluções 

Ferramentas e 

processos Engenharia de 

Software 
Gestão de projetos 

Capacidades Tecnológicas de Inovação 

Nível 3 

Inovativo 

Básico 

Processos de 

desenvolvimento de 

software estruturados e 

padronizados. 

Interação com clientes 

e parceiros para 

desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

Integração das 

ferramentas da 

empresa com as 

utilizadas por clientes e 

parceiros.  

Planejamento e 

coordenação formal 

de projetos simples. 

Capacidade de gestão 

de projetos baseada 

na performance  de 

projetos anteriores. 

Capacidade de 

identificação dos 

riscos dos projetos. 

Sistemas de controle 

de documentação de 

projetos. Capacitação 

de gerentes de 

projeto. 

Processo de 

identificação das 

necessidades da 

empresa-cliente. 

Desenvolvimento 

de produtos e 

soluções para 

solucionar 

problemas 

específicos. 

Análise, definição e 

especificação de 

requisitos. 

Sistemas 

institucionais para 

integração de 

informações e dados 

(ex: base de projetos). 

Padronização do 

processo de 

desenvolvimento de 

software. Capacitação 

em metodologias de 

gestão de processos. 

Práticas operacionais 

orientadas por pré-

requisitos e 

especificações 

CMM2 

 

Níveis de 

Capacidades 

Tecnológicas 

Atividades de Engenharia e Gestão de 

Projetos 
Produtos e soluções 

Ferramentas e 

processos Engenharia de 

Software 
Gestão de projetos 

Capacidades Tecnológicas de Inovação 

Nível 4 

Intermediário 

Integração das 

ferramentas da 

empresa com as 

utilizadas por 

clientes e parceiros. 

Complementaridad

e das atividades de 

P&D para viabilizar 

o desenvolvimento 

de tecnologias 

inovadoras 

Gestão de projetos 

complexos, 

envolvendo áreas de 

especialização 

tecnológica 

complementares. 

Interação contínua 

entre gerentes de 

projeto do instituto e 

gerentes de projeto 

dos clientes. 

Documentação 

Tecnologias 

inovadoras visando 

ao mercado em 

potencial. Soluções 

complexas a partir da 

integração de áreas 

de especialização (ex: 

óptica, Java, 

reconhecimento de 

voz). 

Criação de novas 

unidades 

organizacionais. 

Fortalecimento das 

práticas de gestão de 

projetos. Gestão 

estratégica da 

qualidade; obtenção de 

certificações 

internacionais (ISO, 

PMP-PMI). Processos 

baseados em e 



67 
 

formal das fases do 

projeto em base de 

dados 

controlados por web 

intranet. Práticas 

operacionais orientadas 

por pré-requisitos e 

especificações CMM3 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Equipes 

multidisciplinares, 

rotativas, de alta 

especialização 

tecnológica. 

Soluções 

inovadoras em 

engenharia de 

software  e novas 

tecnologias a partir 

de  insights 

próprios. 

Desenvolvimento 

de software em 

conjunto com 

centros globais. 

Formalização da 

gestão de risco. 

Avaliação de 

performance  em 

projetos por meio de 

métricas quantitativas 

Interação com o 

mercado global. 

Desenvolvimento de 

produtos e soluções 

em tecnologias de 

última geração (ex: 

TV digital, PDAs, 

integração, telefonia 

celular – CDMA, 

TDMA, GSM, 

iDEN). 

Transformação 

(reengenharia) dos 

processos críticos da 

empresa. Ferramentas 

avançadas de gestão de 

processos. Normas e 

padrões de projetos 

próprios (ex: Prosces). 

Execução de projetos 

envolvendo gestão de 

processos globais e 

simultâneos. Práticas 

operacionais orientadas 

por pré-requisitos e 

especificações CMM4. 

Nível 6 

Avançado 

Centro de P&D de 

excelência mundial 

no desenvolvimento 

de novas 

tecnologias (ex:  

games, grid 

computing, 

messaging, iDEN) 

Gestão de projetos de 

classe mundial. 

Gerência de equipes 

fisicamente distantes. 

Capacidade pró- ativa 

de reconhecer 

fraquezas. Prevenção 

da ocorrência de 

falhas em processos e 

de defeitos em 

produtos 

Desenvolvimento de 

produtos e soluções 

de alta complexidade, 

com grande 

capacidade de 

personalização e 

adaptação para 

atender a 

necessidades ainda 

não identificadas via 

P&D (ex:  grid 

computing, 

convergência,  

software  zero 

defeito). Geração de 

spin-offs  em 

decorrência da 

elevada 

especialização 

tecnológica 

Aprimoramento 

contínuo dos processos 

e sistemas 

operacionais, tanto a 

partir de avanços 

incrementais nos 

processos existentes 

quanto a partir de 

novos métodos e 

tecnologias. Práticas 

operacionais orientadas 

por pré-requisitos e 

especificações 

Quadro 12: Níveis de capacidades Tecnológicas de Inovação 

Adaptado de Figueiredo (2009) 

O modelo de Figueiredo se alinha ao Manual de OSLO (2005) onde a capacidade de 

inovação e de absorção de novos conhecimentos e tecnologias podem ser influenciadas por 

elementos como as atividades de inovação, as bases de conhecimentos das empresas, as 

capacidades e a experiência acadêmica dos trabalhadores, a implementação de TICs e a 

proximidade com instituições públicas de pesquisa além da densidade de empresas inovadoras. 

As empresas, portanto, podem acumular gradativamente suas capacidades tecnológicas, 

a partir de processos de aprendizagem organizacional, tendo por objetivo alcançar a fronteira 

tecnológica existente ou até mesmo desloca-la a um novo patamar. Estes movimentos 
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relacionados ao alcance ou deslocamento da fronteira tecnológica constituem, respectivamente, 

as estratégias de cactching-up ou overtaking. Na medida em que sua acumulação tecnológica 

evolui, suas capacidades também evoluem passando, em função da estratégia adotada, de uma 

empresa de capacidades operacionais para capacidades inovadoras (FIGUEIREDO, 2009).   



69 
 

3. CAPÍTULO 3 - Metodologia 

Creswell (2010) compara a pesquisa a um projeto, composto de um conjunto de planos 

e procedimentos que trazem desde as suposições mais amplas até o detalhamento dos métodos 

de coleta e análise de dados. Além da seleção da abordagem da pesquisa, a organização da 

literatura se apresenta como uma das primeiras tarefas a ser desenvolvida pelo pesquisador, 

permitindo que ele compreenda de que forma seu trabalho irá contribuir com o conhecimento 

já gerado. Destaca-se que o mapa da literatura é uma ferramenta auxiliar no processo de revisão 

dos materiais bibliográficos e funciona como um resumo visual da pesquisa, permitindo 

observar de maneira geral a literatura existente (CRESWELL, 2010). 

A presente pesquisa foi estruturada a partir de círculos concêntricos de abrangência cada 

vez mais focada conforme mostra a Figura 07, partindo do Programa Tecnova, em escala 

nacional, e aplicando-se sucessivos filtros até o objeto central cuja elucidação era a missão da 

pesquisa. 

 

 

Figura 07: Foco da Pesquisa 

Fonte: Elaboração Própria 

A primeira etapa foi à identificação de um tópico que viesse a gerar resultado prático e 

proveitoso. O tópico escolhido foi “subvenção descentralizada voltada à inovação”, um tema 

atual e relevante face aos investimentos executados e em execução com recursos públicos em 

operações de crédito e subvenção à inovação, operados ou em operação, de forma 

descentralizada por todo país. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca entender o significado atribuído pelos 

empreendedores com relação ao capital social em suas diversas perspectivas, ou seja, estrutural, 

TECNOVA

Empresas  Selecionadas no 
TECNOVA Goiás

Empresas de TIC

Empresas vinculadas e não 
vinculadas a incubadoras

Percepção dos Gestores
das empresas
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cognitiva e relacional, no processo de desenvolvimento da inovação, em especial na 

acumulação de conhecimento.  

A estratégia de investigação adotada foi o estudo de caso múltiplo, com a intenção de 

explorar em profundidade a influência do capital social no processo de formação e 

desenvolvimento de projetos beneficiados no âmbito do Programa Tecnova. Para tanto, 

utilizou-se múltiplas fontes de evidências tais como pesquisas bibliográficas, documentos 

públicos como manuais, editais de subvenção, resultados dos processos de seleção, observações 

de campo, questionários aplicados aos gestores das empresas beneficiadas e entrevistas feitas 

aos gestores das empresas, da incubadora, da FINEP e da FAPEG. O Quadro 13 sintetiza as 

macro características do estudo. 

Indexadores/Etapas Descrição 

Identificação de tema de pesquisa Subvenção descentralizada voltada à inovação 

Necessidade de se iniciar a pesquisa Fragmentação da informação existente e necessidade de 

articulação para monitoramento e controle 

Motivadores do pesquisador Convergência entre interesse profissional, necessidade 

institucional e capacitação. 

Concepção Filosófica Construtivista - construção de significado a partir da 

experiência do indivíduo. Processo indutivo a partir de dados 

e informações coletadas em campo e da percepção do 

pesquisador. Questionários com perguntas mais abertas, 

observação e interpretação, entrevistas. 

Área de Conhecimento Engenharias 

Finalidade Pesquisa aplicada 

Objetivos Gerais Pesquisa explanatória 

Métodos Empregados Natureza dos dados – método qualitativo 

Ambiente de coleta – pesquisa de campo 

Grau de controle das variáveis - baixo 

Quadro 13: Resumo das Macro características do estudo 

Fonte: adaptado de CRESWELL, 2010 

Uma vez identificadas as macro características, iniciou-se a busca da literatura 

relacionada ao tópico, objetivando criar uma estrutura que consolide a importância do estudo, 

bem como referencial empírico para comparação dos resultados gerados na pesquisa com os 

resultados de outros pesquisadores, além de identificar eventuais lacunas na literatura ou a 

ampliação de estudos já elaborados (CRESWELL, 2010). 

Parte-se de um tripé de fontes de informações e avaliações constituído pela FINEP, 

pelos parceiros locais e pelos seus respectivos stakeholders.  A Figura 08 apresenta as principais 
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ações desenvolvidas no processo de escolha da amostra de empresas e levantamento de 

informações: 

Figura 08: Fluxo de fases do processo de pesquisa 

Fonte: elaboração própria 

Para analisar os processos de aquisição e transferência do conhecimento nas empresas, 

construiu-se, com base na Escala de Mecanismos de Aprendizagem em Organizações (EMAO) 

de López, Peón e Ordás (2005), combinada com outros processos descritos por FIGUEIREDO 

(2009) conforme Quadro 8, o Quadro 14 - “Incidência dos processos de aprendizagem 

organizacional”, contendo os padrões de priorização conforme a visão de gestores da FINEP 

ligados à elaboração e à operacionalização do programa. Os resultados representam os valores 

médios ponderados por três gestores ouvidos na pesquisa.  

AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE CONHECIMENTOS 

Descrição do Item 

Grau de Importância 

Prática para empresa 

que recebeu TECNOVA 

(1 a 5) 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e grupos externos de 

pessoas tanto formais quanto informais. 
4,67 

Fase 1

•Identificação do processo de seleção dos parceiros que iriam operar o Programa Tecnova;

• Avaliação do resultado da seleção e sua abrangência nacional;

•Identificação dos três primeiros parceiros a lançar os editais;

•Identificação do primeiro parceiro a efetuar contratações com as empresas;

•Identificação da previsão da alocação de recursos por área temática.

Fase 2

•Identificação de empresas selecionadas por área temática; 

•Identificação de participação de empresas ligadas a incubadoras de empresas no processo de 
seleção do Tecnova;

•Identificação de concentração em incubadora;

•Seleção das empresas e projetos apoiados a serem estudados.

Fase 3

•Entrevista com a incubadora para contato com as empresas;

•Entrevista com a FAPEG para contato com empresas não incubadas;

•Aplicação de questionário aos gestores das empresas;

•Entrevista com os gestores das empresas;

•Entrevista com gestores locais do programa;

•Entrevista com gestores do programa na FINEP.

Fase 4

•Avaliação dos dados coletados;

•Construção do documento contendo revisão da literatura e análise dos dados;

•Revisão do documento.
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AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE CONHECIMENTOS 

Descrição do Item 

Grau de Importância 

Prática para empresa 

que recebeu TECNOVA 

(1 a 5) 

A empresa promove parcerias com outras organizações, universidades, escolas 

técnicas etc. 
4,00 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos 

de treinamento, visitas a outros departamentos, etc. 
4,00 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas externos. 3,67 

A empresa promove e apoia inovações. 3,67 

Os membros da equipe participam de eventos externos (congressos, feiras, 

simpósios etc). 
3,67 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por meio de catálogos ou e-

mails arquivados de acordo com os assuntos aos quais pertencem. 
3,33 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 

Descrição do Item 

Grau de Importância 

Prática para empresa 

que recebeu TECNOVA 

(1 a 5) 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e experiências por meio 

de diálogos com os demais colegas de trabalho. 
3,67 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 3,00 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho são aplicadas no dia-

a-dia da equipe. 
4,00 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da organização. 4,00 

São formados times de trabalho multifuncionais e multidisciplinares, Task-forces. 3,67 

Encontros são realizados para informar os funcionários a respeito das últimas 

inovações na empresa. 
3,67 

A empresa informa seus funcionários a respeito de responsabilidades de outros 

colegas de trabalho e departamentos. 
4,00 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 3,67 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o compartilhamento de 

melhores práticas entre as diferentes áreas de atividade. 
4,00 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de 

projetos (internacionais) 
3,33 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de 

projetos (internacionais) 
4,00 

Funcionários da equipe a que pertenço coletam, classificam e distribuem sugestões 

internas dos demais membros. 
4,67 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de tarefas e mudança de 

funcionários entre departamentos e funções. 
4,33 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou unidades e atuam como 

elos entre elas. 
3,67 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de 

projetos (nacionais) 
3,33 

A empresa participa de atividades relacionada a desenvolvimento de protótipos. 3,33 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de 

projetos (nacionais) 
3,67 



73 
 

CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTOS 

Descrição do Item 

Grau de Importância 

Prática para empresa 

que recebeu TECNOVA 

(1 a 5) 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 3,67 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de alguns tipos de 

redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3,67 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a seus clientes. 4,33 

A organização tem bases de dados para armazenar suas experiências e 

conhecimentos. 
4,00 

Quadro 14 – Incidência dos processos de aprendizagem organizacional  

Fonte: Elaboração própria 

As informações de frequência de ocorrência de cada item do Quadro 14 foram coletadas 

a partir de questionário, no modelo da escala de Likert com 5 possibilidades, submetido aos 

gestores das empresas. O Quadro permitiu que fosse calculado o Índice de Prioridade das Ações 

de Aprendizagem nas Organizações (IPA), proposto por Isidro Filho (2006), indicando as 

principais ações a serem observadas pelas empresas. 

O IPA é calculado a partir da fórmula  

IPA = I x (5-O), onde 

I = Importância – atribuída para cada item pelos gestores da FINEP conforme Quadro 14 

O = Ocorrência – coletada a partir de questionário aplicado aos gestores das empresas 

5 = pontos máximos da escala de respostas que variam de 1 a 5 

Paralelamente foram observadas questões relacionadas ao capital social, nas 

perspectivas estrutural, relacional e cognitiva, a partir da adaptação de questões elaboradas por 

Borges (2007) e Camps e Marques (2013). O Quadro 15 consolida as informações relacionadas 

às diversas dimensões do capital social e fontes utilizadas para adaptação. 

Assunto Pergunta Fonte 

Capital Social 

Estrutural 

Processo de formação da Empresa – Redes de Apoio Borges, Filion e 

Simard (2008) 

Como sua empresa foi criada?  

Quem foi o maior responsável pela a sua criação (por 

exemplo sugestão de uma pessoa ou instituição) ? 

Em que tipos de atividades a empresa esteve ou esta 

envolvida? 

De que forma a empresa, ao longo de sua existência, mudou 

suas estruturas e propósitos?  

Borges (2007) 
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Assunto Pergunta Fonte 

Capital Social 

Estrutural 

Qual é a visão e a missão da empresa? Qual é o principal 

objetivo de sua empresa hoje? 

Que tipo de ajuda externa a empresa recebeu para seu 

desenvolvimento?  

Recebeu conselhos e / ou financiamento ou outro apoio do 

governo?  

Como você conseguiu esse apoio?  

Foi iniciado por quem?  

De que forma foi dado o apoio?  

Quais os benefícios e limitações a empresa tem obtido deste 

apoio? 

Borges (2007) 

Capital Social 

Relacional 

Qual a importância da confiança? Como ela é construída? 

A fim de cumprir as exigências do trabalho e do sucesso da 

empresa, que tipo de regras, normas ou obrigações são mais 

necessários? 

Quais são as suas metas pessoais nesta empresa? 

Camps e Marques 

(2013) 

Capital Social 

Cognitivo 

Qual é a visão da empresa? 

Qual é o objetivo de sua empresa hoje? 

Quais são os valores mais importantes da empresa? 

O que você acha sobre o compromisso? É importante para 

você? Por quê? 

Camps e Marques 

(2013) 

Quadro 15 – Questões relacionadas ao Capital Social 

Fonte: Elaboração própria 

Posteriormente foram observadas as competências e capacidades tecnológicas 

embarcadas na empresa na perspectiva elaborada por Figueiredo (2009) conforme Quadros 11 

e 12 disponíveis na revisão da literatura. Foram elencadas as funções Engenharia de Software, 

Gestão de Projetos, Produtos e Soluções, Ferramentas e Processos, e foi solicitado ao gestor 

que identificasse como cada uma das capacidades da empresa se situava no momento da coleta 

da informação. Para cada opção identificada ao gestor foi atribuída uma pontuação que, somada, 

permitiria a identificação do nível de maturidade em cada uma das funções avaliadas e o nível 

de maturidade global da empresa, sendo este considerado o somatório dos pontos obtidos em 

cada uma das funções.  

O Quadro 16 consolida as informações relacionadas às opções disponibilizadas ao 

gestor, a pontuação atribuída a cada uma das opções, o mínimo e máximo de pontuação em 

cada uma das funções e a proposta de nível de maturidade em relação ao tema aprendizagem 

organizacional/capital social. 
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Aprendizagem/ 

Capital Social 
Questões 

Pontos 

mínimos 

Pontos 

máximos 

Mínimo de pontos 

acumulados 

Máximo de pontos 

acumulados 

Aquisição 7 1 5 7 35 

Compartilhamento 17 1 5 17 105 

Codificação e 

Controle 
4 1 5 4 20 

Opções disponíveis no Questionário para o gestor escolher 

Opção 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

1 2 3 4 5 

Nível de Maturidade Alcançado 

Nível Pontos Acumulados 

Fraco 7 58 

Regular 59 115 

Bom 116 160 

Quadro 16 – Nível de Maturidade em Processos de Aprendizagem Organizacional/Capital Social 

Fonte: Elaboração própria 

O Quadro 17 consolida as informações relacionadas às opções disponibilizadas ao 

gestor, a pontuação atribuída a cada uma das opções e o mínimo e máximo de pontuação em 

cada uma das funções e a proposta de nível de maturidade em relação ao tema capacidades 

tecnológicas. 

Capacidades Questões 
Pontos 

mínimos 

Pontos 

máximos 

Mínimo de pontos 

acumulados 

Máximo de pontos 

acumulados 

Engenharia de Software 

N B - 1 e 2 - O 5 0 3 0 15 

N B/I/A - 3, 4, 5, 6 - I 8 0 3 0 24 

Gestão de Projetos 

N B - 1 e 2 - O 6 0 3 0 18 

N B/I/A - 3, 4, 5, 6 - I 14 0 3 0 42 

Produtos e soluções 

N B - 1 e 2 - O 4 0 3 0 12 

N B/I/A - 3, 4, 5, 6 - I 9 0 3 0 27 

Ferramenta e Processos 

N B - 1 e 2 - O 7 0 3 0 21 

N B/I/A - 3, 4, 5, 6 - I 15 0 3 0 45 
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Opções disponíveis no Questionário para o gestor escolher 

Opção 
Não se Aplica Ausente Incipiente Presente Dominado 

Pontos Atribuídos 0 0 1 2 3 

Nível de Maturidade Alcançado 

Funções  Níveis Pontos Acumulados 

Engenharia de Software 

Básico 0 - 15 

Intermediário 16 - 27 

Avançado 28 - 39 

Gestão de projetos 

Básico 0 - 18 

Intermediário 19 - 42 

Avançado 43 - 60 

Produtos e soluções 

Básico 0 - 12 

Intermediário 13 -27 

Avançado 28 - 39 

Ferramenta e Processos 

Básico 0 - 21 

Intermediário 22 - 45 

Avançado 46 - 66 

Quadro 17 – Nível de Maturidade em Processos de Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Elaboração própria 

Notas: 1) NB – Nível Básico, 2) NI – Nível Intermediário Superior, 3) NA – Nível Avançado, 4) O – Operacional, 

5) I – Inovadora,  

O Quadro 18 consolida as informações relacionadas à pontuação atribuída a cada uma 

das funções e a proposta de nível de maturidade geral em relação ao tema capacidades 

tecnológicas. 

Funções  Níveis 
Pontos 

Acumulados 
Geral Nível 

Pontos 

Acumulados 

Pontos Gerais 

Engenharia 

de Software 

Básico 0 - 15 

Capacidades 

Básico 

0 - 15 

0 - 66 
Intermediário 16 - 27 0 - 18 

Avançado 28 - 39 0 - 12 

Gestão de 

projetos 

Básico 0 - 18 0 - 21 

Intermediário 19 - 42 

Intermediário 

16 - 27 

67 - 141 
Avançado 43 - 60 19 - 42 

Produtos e 

soluções 

Básico 0 - 12 13 -27 

Intermediário 13 -27 22 - 45 

Avançado 28 - 39 

Avançado 

28 - 39 

142 - 204 Ferramenta e 

Processos 

Básico 0 - 21 43 - 60 

Intermediário 22 - 45 28 - 39 

Avançado 46 - 66 46 - 66 

Quadro 18 – Nível de Maturidade em Processos de Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Elaboração própria 
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Para classificação relacionada à maturidade, foi considerado como limite superior do 

nível básico o valor máximo de pontos acumulados em práticas operacionais para cada uma das 

funções. Como limite mínimo do nível intermediário, foi considerado o limite máximo da escala 

imediatamente anterior acrescido de 1 ponto e como máximo da escala tomou-se a pontuação 

classificada entre os níveis Inovativo Básico e Intermediário. O nível avançado segue a mesma 

lógica anterior utilizando-se os dados capturados nos níveis Intermediário Superior e Avançado. 

 A fim de analisar o posicionamento das empresas com relação ao par 

aprendizagem/capital social versus capacitação, construiu-se esquema de quadrantes ordenados 

conforme a pontuação coletada nas dimensões aprendizagem/capital social (eixo horizontal) e 

capacitação (eixo vertical). Tendo em vista que os requisitos para participar do programa 

exigiam certo grau de maturidade, por tratar-se de empresas de base tecnológica, participantes 

de redes de inovação, selecionadas a partir de critérios rigorosos definidos em atendimento a 

políticas públicas, tomou-se como ponto de origem dos quadrantes o valor 70 para 

aprendizagem/capital social e 80 para capacitação. 

Considerando que o presente trabalho, sendo de natureza técnico-científica, tem como 

desdobramento a publicação de seus resultados sob a forma de dissertação e que o autor é 

empregado público, mais especificamente da empresa responsável pelo Programa tratado neste 

trabalho, foram tomadas as seguintes precauções em seguimento ao que estabelece a norma N-

RHM-028/15-FINEP: i) as informações utilizadas ou são de acesso público ou foram colhidas 

pelos instrumentos desenvolvidos na pesquisa; ii) a publicação do trabalho foi custeada pelo 

próprio autor, não havendo nenhum tipo de patrocínio ou remuneração de  pessoa física ou 

jurídica que eventualmente apresente interesse em decisão do autor ou de órgão colegiado do 

qual este participe; iii) as ideias e opiniões contidas neste trabalho são de responsabilidade 

exclusiva do autor, portanto,  não representam a posição oficial de nenhum dos órgão ou 

entidades que eventualmente tenham prestado informações ou a qual este autor esteja 

vinculado. 
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Capítulo 4: O Estudo de Caso do TECNOVA - Goiás 

Neste capítulo é apresentado o Programa Tecnova, que é parte do Plano Inova Empresa, 

sua característica e objetivos, seus principais resultados iniciais a nível nacional. Em seguida, 

será apresentado o TECNOVA Goiás, a partir do qual será feita a análise de resultados e 

performance de empresas vinculada à área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

4.1.  O Programa Tecnova  

O Programa Tecnova foi lançado pela FINEP em 2012, através de uma carta convite 

que buscava selecionar parceiros estaduais capacitados a captar, selecionar, contratar e 

acompanhar projetos de inovação tecnológica, bem como repassar recursos da Subvenção 

Econômica e promover o desenvolvimento da inovação no país.  

Os objetivos centrais do programa são apoiar a inovação com recursos de subvenção 

econômica a micro e pequenas empresas; alcançar e reforçar a estruturação e a consolidação 

dos Sistemas Estaduais de Inovação em consonância com as estratégias do Sistema Nacional 

de Inovação; possibilitar a otimização, integração e descentralização, aumentando a 

capilaridade dos programas de concessão de subvenção às microempresas e empresas de 

pequeno porte (FINEP, 2013-EDITAL).  

 As instituições participantes da proposta foram indicadas pelos respectivos governos 

estaduais, tendo sido selecionada apenas uma proposta por Estado. A carta convite permitiu 

que, na qualidade de proponente, participasse qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta de qualquer esfera de governo ou entidade privada sem fins lucrativos 

que poderia ser representada por Fundação de Apoio, responsável pela execução gerencial e 

financeira do projeto. Também foram permitidas a participação de instituições executoras e 

intervenientes.  

Ficaram responsáveis pelo repasse de recursos totais FINEP, estimados em R$ 

190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), além de recursos dos estados, na ordem de 

R$ 89.500.000,00 (oitenta e nove milhões e quinhentos mil reais) visando apoiar 

financeiramente projetos de inovação em microempresas e empresas de pequeno porte.  

A Figura 09 apresenta o macro processo com as etapas de operacionalização do 

Programa Tecnova . 
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Figura 09 -  Etapas Do Programa Tecnova  

Fonte: Manual do Programa Tecnova  

A cada uma das etapas é atribuído um conjunto de indicadores de caráter declaratório. 

No total são 38 (trinta e oito) itens de controle a serem encaminhados junto aos relatórios 

técnicos financeiros. Com relação aos indicadores, podem ser observados no Manual do 

Programa Tecnova, os objetivos atrelados a cada um deles. O Quadro 19 mostra os indicadores 

de desempenho associados a cada etapa do macro fluxo. 

Etapa Descrição Indicadores 

Captação e Fomento 

tornar conhecido o programa, 

despertar o interesse e atrair 

empresas candidatas à ação de 

Subvenção Econômica 

Número de Ações de Divulgação,  

Número de Empresas Pré-Cadastradas,  

Número de Empresas Inscritas,  

Percentual de Inscrição,  

Abrangência Estadual,  

Número de Empresas Pré-Cadastradas Oriundas de 

Incubadoras de Estados,  

Número de Empresas Inscritas de Incubadoras do Estado,  

Percentual de Inscrição das Incubadoras do Estado,  

Número de Parceiros Atuantes na Captação, 

Distribuição Percentual dos projetos inscritos em relação aos 

temas estratégicos. 

Avaliação e Seleção 

processo de avaliação dos projetos 

encaminhados pelas empresas, da 

expertise das equipes envolvidas, 

bem como do processo de seleção 

realizado pelo agente operacional 

Número de Empresas Reprovadas,  

Distribuição Número de Empresas selecionadas em relação 

à Equipe de Agente Operacional, 

Distribuição Percentual dos projetos selecionados em 

relação aos temas estratégicos,  

Número de pareceristas utilizados no processo de avaliação 

e seleção,  

Número de projetos avaliados,  

Percentual de Aprovação de Projetos Distribuídos, 

Número de Empresas em relação à Equipe de Pareceristas,  

Percentual de Deferimento de Recursos,  

Distribuição Percentual dos projetos aprovados em relação 

aos temas estratégicos,  

Distribuição Percentual dos projetos aprovados em relação 

aos temas estratégicos. 

Contratação 

vinculada  a efetivação da 

contratação das empresas, 

verificando as possíveis perdas entre 

a seleção e a efetiva contratação 

Número de Empresas Contratadas,  

Percentual de Conhecimento Prévio das Empresas 

Contratadas,  

Percentual de Reprovação Abrangência Estadual,  

Percentual de Contratação em Relação à Meta do Parceiro,  

Distribuição de Empresas Contratadas em relação à equipe 

do Parceiro 

Acompanhamento 

Voltado para avaliar o grau de 

cumprimento dos planos de 

trabalhos propostos, bem como o 

grau de relacionamento entre o 

agente e as empresas 

Percentual de Empresas Tecnova com patamar mínimo de 

cumprimento do plano de trabalho,  

Percentual de Empresas Beneficiadas por Outros Programas 

da FINEP antes ou após aprovação no Tecnova, 

Percentual de Empresas Investidas após Tecnova  

Percentual de Crescimento Médio de Faturamento após o 

Tecnova,  

Número de Postos de Trabalho Gerados,  

Número de Patentes e Demais Registros Requeridos por 

Empresas Tecnova,  

Captação e Fomento Avaliação e Seleção Contratação Acompanhamento
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Etapa Descrição Indicadores 

Taxa de Mortalidade das Empresas Tecnova,  

Grau de Internacionalização das Empresas Tecnova,  

Aumento da Base de Produtos,  

Nível de Satisfação das Empresas Tecnova com os Parceiros 

Quadro 19 – Indicadores de desempenho associados a cada etapa do Macro fluxo 

Fonte: Adaptado do Manual do Programa Tecnova – Parte 1, (2013) 

Desta forma observa-se que há uma ampla coleta de dados, que passa por informações 

relacionadas às atividades dos parceiros nos processos anteriores à contratação do projeto, 

dados da empresa, sua evolução e perspectivas futuras, bem como suas dificuldades 

relacionadas à execução do projeto. O levantamento destas informações fica sob 

responsabilidade principal do Parceiro Estadual que encaminha ciclicamente à FINEP como 

visto anteriormente. 

O processo de seleção de parceiros estaduais teve como resultado a escolha de 21 

entidades estaduais, distribuídas pelos diversos Estados, a exceção de São Paulo. O Quadro 20 

apresenta um resumo dos recursos FINEP, recursos de contrapartida e metas de contratação de 

projetos relacionados à subvenção econômica. 

Estado Recurso FINEP 

(Milhões de Reais) 

Recursos de Contrapartida do 

Estado 

(Milhões de Reais) 
Meta de Contratação 

Alagoas  6  2 25 

Amazonas  9  4,5 45 

Bahia  9  4,5 45 

Ceará  9  4,5 30 

Distrito Federal  9  4,5 45 

Espírito Santo  9  4,5 40 

Goiás  9  4,5 45 

Maranhão  3  1,0 13 

Mato Grasso do Sul  1  0,5 75 

Mato Grosso  3,6  1,8 6 

Minas Gerais  9  6 32 

Pará  7,2  3,6 30 

Paraíba  9  4,5 40 

Paraná  15  7,5 75 

Pernambuco  9  4,5 45 

Estado Recurso FINEP 

(Milhões de Reais) 

Recursos de Contrapartida do 

Estado 

(Milhões de Reais) 
Meta de Contratação 

Rio de Janeiro  15  10 75 
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Rio Grande do 

Norte 
 2,7  0,9 20 

Rio Grande do Sul  15  10 75 

Santa Catarina  15  7,5 75 

Sergipe  1,5  0,5 8 

Tocantins  6,55  2,18 32 

Quadro 20 - Resumo dos recursos FINEP -  Programa Tecnova 

Fonte: Elaboração própria a partir de Camargo (2015) 

O primeiro Estado a lançar o edital foi Santa Catarina, seguido pelo Estado de Goiás, 

sendo este último o primeiro a efetuar as contratações e liberações de recursos. Com relação à 

demanda de recursos alguns Estados apresentam uma demanda superior àquela originalmente 

contratada, indicando possível cadastro de reserva ou demanda para outras formas de 

financiamento à inovação. 

DEMANDA EXCEDENTE DE RECURSOS 

Estado Demanda Mérito (R$) Demanda Contratada (R$) Demanda Excedente (R$) 

Goiás 42.645.150,52 13.500.000,00 29.145.150,52 

Santa 

Catarina 
45.560.492,27 20.078.449,88 22.482.042,39 

Quadro 21 – Demanda Excedente de Recursos dos Estados de Goiás e Santa Catarina – Programa Tecnova 

Fonte: elaboração própria a partir de Camargo (2015) 

Os estados de Santa Catarina e Goiás apresentam algumas características particulares 

em seus processos quando observados os demais resultados. Foram os primeiros estados a 

lançarem seus editais, efetuarem as contratações e liberações de recursos às empresas, além de 

apresentarem as maiores demandas excedentes, ou seja, apresentam o maior número de projetos 

voltados à inovação, com mérito e não contratados por falta de recursos. 

4.2. O Tecnova em Goiás  

O Tecnova em Goiás é operado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás - FAPEG, instituição indicada pelo Governo do Estado, e que possui centralidade na rede 

dos atores de inovação. Esta centralidade é resultado de relações frequentes e facilitam não 

apenas a troca de informações, mas também a criação de perspectiva comum e a construção de 

confiança na rede, conforme Tsai e Ghoshal (2007). Com base em informações obtidas de 

gestores da FAPEG, construiu-se uma representação gráfica da posição desta instituição em 

relação aos demais atores do sistema regional de inovação, conforme a Figura 10. 
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Figura 10 - Posição da FAPEG em relação aos demais atores do sistema regional de inovação 

Fonte: Elaboração Própria 

Os recursos do programa foram distribuídos, no Tecnova Goiás, por sete áreas 

temáticas, nas proporções apontadas na tabela 01. 

ÁREA TEMÁTICA % de RECURSOS VALOR EM MILHÕES 

DE REAIS 

Agronegócio 10 1,350 

Biotecnologia e Nanotecnologia 15 2,025 

Energias Alternativas 10 1,350 

Fármacos e Medicamentos 10 1,350 

Máquinas e Equipamentos 15 2,025 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 10 1,350 

Tecnologia da Informação e Comunicação 30 4,050 

Tabela 01 – Alocação de recursos – Tecnova Goiás 

Elaboração própria – Base Chamada Pública FAPEG 007/2013 

Em função da distribuição de recursos observa-se concentração predominante nas áreas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, Máquinas e Equipamentos, Biotecnologia e 

Nanotecnologia. Ao todo, 139 empresas submeteram 170 projetos, ou seja, algumas empresas 

foram responsáveis pela submissão de mais de uma proposta. Estes foram avaliados nas fases 

de submissão, enquadramento, mérito e contratação. Cada uma das fases tem por objetivo a 

identificação da pertinência da proposta e da capacidade do proponente, sendo avaliada sob os 

pontos de vista técnico, financeiro e jurídico. De forma geral, no processo de seleção são 

avaliados pontos como associação da proponente com outras empresas, estágio de 

desenvolvimento do produto/processo a ser desenvolvida, capacitação técnica da equipe 
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executora, além da adequação da infraestrutura, do orçamento e do cronograma físico do projeto 

e da metodologia adotada. 

As principais atividades relacionadas a cada uma das fases encontram-se descrita no 

Quadro 22. 

FASE Principal atividade Forma Resultado Responsável 

Submissão 

Nesta fase a empresa deveria 

encaminhar proposta através de 

formulário eletrônico e sistema próprio 

da FAPEG. Posteriormente as 

informações deveriam ser 

complementadas em meio físico. 

Eletrônico e 

Físico 

Projetos 

Submetidos 
Empresa 

Avaliação de 

Requisitos 

Formais 

Nesta fase são identificados os 

seguintes pontos: elegibilidade das 

empresas, atendimento aos valores 

limites solicitados, aos valores mínimos 

de  contrapartida, e ao prazo máximo de 

execução, respeito à data limite de 

encaminhamento do FAP e 

documentação em meio físico. 

Avaliação de 

documentação e 

registro destas em 

sistema. 

Projetos 

enquadrados 
FAPEG 

Avaliação de 

Mérito 

Avaliação da proposta por comitê 

especialista conforme critérios pré-

estabelecidos. 

Avaliação e 

manifestação 

quanto a 

requisitos 

técnicos, jurídicos 

e financeiros 

Projetos com 

mérito 

FAPEG 

Visita Técnica 

Prévia a 

Contratação 

Fase opcional. A critério da FAPEG 

poderiam ter sido visitadas empresas 

antes da contratação. 

Avaliação das 

condições da 

empresa. 

FAPEG 

Contratação Fase em que os contratos são assinados 
Assinatura de 

contrato 

Projetos 

contratados 

FAPEG e 

Empresa 

Quadro 22 – Etapas Processo de seleção - Tecnova Goiás 

Fonte: Elaboração própria 

Com relação aos resultados apresentados, em termos quantitativos, dos 170 projetos 

apresentados apenas 35 foram contratados, sinalizando a existência de uma demanda reprimida 

qualificada de projetos de inovação no Estado, conforme o Quadro 23.  

Número de projetos 

submetidos 

Número de projetos 

enquadrados 

Número de projetos com 

mérito 

Número de projetos 

contratados 

170 128 89 35 

Quadro 23 – Número de projetos por fase – Tecnova Goiás 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Resultados da Chamada Pública 07/2013 -  FAPEG (2013) 

A tabela abaixo indica que a maior concentração de propostas tem sua origem na área 

de Tecnologia da Informação e Comunicação e Máquinas e Equipamentos. Tal fato é 

condizente com a proposta do edital, que apresenta concentração de recursos nestas áreas. 
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Entretanto a terceira área de maior concentração de recursos, Biotecnologia e Nanotecnologia, 

foi superada em número de propostas encaminhadas pela área de Agronegócio. 

ÁREA TEMÁTICA 
Projetos 

encaminhados 

% de Projetos 

encaminhados 

Projetos 

Contratados 

% Projetos 

Contratados 

Agronegócio 15 8,82 4 2,35 

Biotecnologia e 

Nanotecnologia 
8 4,71 2 1,18 

Energias Alternativas 3 1,76 0 0,00 

Fármacos e Medicamentos 4 2,35 0 0,00 

Máquinas e Equipamentos 21 12,35 6 3,53 

Meio Ambiente e Recursos 

Naturais 
9 5,29 5 2,94 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação 
110 64,71 18 10,59 

Total 170 100% 35 20,59% 

Tabela 02 - Alocação de recursos – Projetos contratados - Tecnova Goiás 
Fonte: Elaboração Própria 

 Dos 18 projetos aprovados e contratados relacionados à área de TIC, seis projetos 

apresentam ligação com incubadoras de empresas, dos quais cinco apresentam vínculo com o 

PROINE - Programa de Incubação de Empresas da Universidade Federal de Goiás. 

4.3. Tecnologia da Informação e Comunicação no Tecnova Goiás 

 A área de tecnologia da informação e comunicação monstra sua relevância no âmbito 

estadual e do Programa Tecnova não apenas pelo número de projetos submetidos, mas também 

pelo seu dinamismo e pelo nível de articulação empresarial. Outra questão refere-se ao caráter 

de transversalidade deste segmento, com possibilidade de impactar sobre a competitividade de 

outros setores do sistema local de inovação. 

 Por esta razão, o estudo de caso concentrou seu foco sobre estas empresas, selecionando 

5 delas para avaliação das quais 3 apresentaram vínculo com incubadora de empresa, mais 

especificamente com o PROINE e duas não apresentaram vínculo com processo de incubação. 

O PROINE, operacionalmente, é um programa de prestação de serviços que foca na 

geração de novas empresas e empreendimentos tecnológicos inovadores. Da mesma forma seus 

objetivos estão alinhados com o apoio ao desenvolvimento de soluções intensivas em 

conhecimentos que busquem a promoção e desenvolvimento local e regional, que tenham por 
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base a transferência de conhecimentos e tecnologias desenvolvidos preferencialmente na 

Universidade Federal de Goiás - UFG.  

Além do apoio a empreendedores, o PROINE atua também no suporte ao 

desenvolvimento de outras incubadoras da rede goiana de incubação como incubadora 

coordenadora em projetos apoiados pela FINEP (Programa Nacional de Incubadoras – PNI) e 

como incubadora Nucleadora, responsável pela coordenação do projeto de reposicionamento 

do modelo de atuação das incubadoras goianas, visando ampliar a capacidade das mesmas em 

processos relacionados à geração sistemática de empreendimentos inovadores e de sucesso. 

 

4.4. As empresas estudadas 

Para efeito de análise, separaram-se as empresas em dois grupos. No primeiro deles, 

com 3 empresas, tomou-se aquelas ligadas a incubadora, com origens e trajetórias tecnológicas 

similares. No outro grupo, com 2 empresas, estudou-se aquelas com origens independentes a 

fim de obter um maior repertório de possibilidades de perfis. 

Foram utilizados questionários e visitas às empresas para coleta de informações com 

seus gestores. O foco da análise era investigar questões relativas ao capital social, às 

capacidades tecnológicas embarcadas nas empresas, seus produtos atuais e projeto aprovado no 

âmbito do Programa Tecnova, bem como processos de aquisição e compartilhamento de 

conhecimento. A seguir será apresentada cada uma das empresas isoladamente. 

4.4.1. Empresa A 

 

Visão Geral, vínculos com atores de inovação 

Este tópico apresenta o primeiro conjunto de informações relacionadas à Empresa A, 

trazendo uma visão geral da empresa, onde são observados pontos relacionados à sua criação, 

formação de equipe, grupos de redes que apoiaram a empresa em suas diversas etapas e 

processo de incubação.  

A Empresa A foi criada em 2002, a partir de iniciativa dos próprios empreendedores 

motivados pelos seus conhecimentos sobre os produtos e serviços que viriam a produzir. As 
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principais atividades da empresa são o desenvolvimento de software, a gestão de processos de 

negócios, pesquisa e desenvolvimento.  

Trata-se de uma empresa de pequeno porte, independente, portanto não estando 

vinculada a qualquer grupo econômico. Com relação a seu corpo funcional, possui em seu 

quadro 17 funcionários e 3 sócios totalizando 20 integrantes. No desenvolvimento dos projetos 

conta com profissionais certificados ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e 

profissionais com título/certificação CBPP® (Certified Business Process Professional) emitido 

pela ABPMP (Association of Business Process Management Professionals). 

A empresa implantou um Sistema de Gestão da Qualidade com base no modelo NBR 

ISO 9001/2000, demonstrando sua atenção à dimensão da qualidade no seu negócio. As 

atividades relacionadas a desenvolvimento e suporte contam com processos claramente 

definidos, pautados em melhoria contínua e baseados em normas como MPSBr e ITIL, além de 

seguir referências como o PMBOK e CBOK.  

Os principais produtos/serviços comercializados pela empresa são (i) Sistema Eficiente 

- Sistema de Gestão de Processos; (ii) Portais e Intranet - projeto, implantação e manutenção de 

portais e intranets, bem como suporte completo à gestão; (iii) Desenvolvimento de Softwares / 

Fábrica de Software. 

A empresa possui vínculo com o PROINE, na qualidade de empresa graduada. Com 

apoio da incubadora, sua estrutura física foi alterada para suportar o crescimento da empresa, 

bem como o aprofundamento de suas práticas de gestão. A participação na incubadora 

contribuiu também para o desenvolvimento da rede de relacionamento da empresa permitindo 

(i) oportunidades de interação com outros empresários e atores econômicos; (ii) oportunidades 

de interação com a universidade; (iii) desenvolvimento de novas linhas de produtos e (iv) 

obtenção de novos conhecimentos ou o aprimoramento dos já existentes. Ao contrário do que 

se poderia supor, para os empreendedores proprietários, a utilização da marca da universidade, 

bem como o networking com profissionais qualificados que ela poderia propiciar ou a 

ampliação de mercados, não são considerados fatores relevantes. 

 A Figura 11 permite a identificação visual dos principais pontos retratados pelo 

gestor. 
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Figura 11 - Percepção do Gestor com relação ao papel da incubadora no desenvolvimento da rede  relacional da 

empresa 

Fonte: Elaboração do autor  

A Empresa A busca consolidar articulações com os atores locais de inovação. Nesta 

perspectiva ela participa da Comunidade Tecnológica de Goiás (Comtec) e foi ganhadora do 

prêmio Bolsa Gestão Empresarial 2004 promovido pelo SEBRAE e Instituto Euvaldo Lodi - 

IEL. Ao longo de sua trajetória como empresa incubada participou de editais de seleção pública, 

tendo captado dois projetos de subvenção econômica (PAPPE e TECNOVA) da 

FINEP/FAPEG. Com relação aos benefícios e limitações decorrentes dos apoios recebidos, o 

gestor indicou que estes permitiram à empresa chegar até o desenvolvimento do produto, não 

apoiando, no entanto, seu desdobramento até a produção comercial em escala. 

Conforme visto na revisão de literatura, o processo de criação de empresa, de um modo 

geral, pode ser dividido em quatro etapas, a partir do modelo elaborado por Borges, Filion e 
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Simard (2008), a saber: iniciação, preparação, lançamento e consolidação. Cada etapa, por sua 

vez, pode ser subdividida em um conjunto próprio de atividades observadas no Quadro 05. 

Como era requisito básico para participação no Programa Tecnova estar constituída 

como empresa há pelo menos 6 meses, pode-se esperar que as empresas selecionadas 

estivessem no mínimo nas fases de Lançamento ou Consolidação do referido modelo. Foram 

levantadas, por isso, as informações dos principais atores que contribuíram para o 

desenvolvimento destas etapas. Para tanto, estes atores foram classificados em redes da seguinte 

maneira: (i) rede tecnológica (professores, estudantes, laboratórios); (ii) rede de suporte 

(empregados da incubadora, consultores, SEBRAE); (iii) rede de financiamento (agências de 

financiamento, bancos, anjos financeiros); (iv) rede de negócios (clientes, fornecedores, 

parceiros comerciais) e (v) outras redes (pais, outros parentes).  

A partir das respostas encaminhadas durante a coleta de dados observaram-se os 

seguintes resultados: 

ATIVIDADES DA ETAPA LANÇAMENTO REDE IMPLICADA 

Constituição legal da empresa. Não indicado 

Desenvolvimento do primeiro produto ou serviço. Rede tecnológica e Rede de financiamento 

Contratação de empregados. Rede tecnológica, Rede de suporte e  Rede de 

financiamento 

Realização da primeira venda. Rede de negócios 

ATIVIDADEAS DA ETAPA CONSOLIDAÇÃO REDE IMPLICADA 

Novas rodadas de financiamento Não indicado  

Promoção e Comercialização Rede de negócios 

Operação e Produção Rede tecnológica 

Gestão da nova Empresa Rede tecnológica e Rede de suporte 

Quadro 24 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa 
Fonte: Elaboração do autor 

Verifica-se que em ambas as etapas, as redes tecnológica, de suporte e de negócios estão 

presentes em pelo menos uma das atividades. Em se tratando de projetos de inovação é de se 

esperar que as redes tecnológica e de suporte se mostrem presentes na atividade relacionada à 

contratação de pessoal, quando nada, por serem fontes de informação quanto a disponibilidade 

um estoque de recursos humanos e competências necessárias. A rede de financiamento, por sua 

vez, além de participar da atividade de desenvolvimento do primeiro produto ou serviço, se 

mostrou relevante também na contratação de empregados. Tal fato pode estar relacionado a 

duas ordens de questões. A primeira delas aponta para a importância do custo de pessoal em 

estrutura de projetos de inovação, particularmente nas empresas da área de TIC, visto que a 
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atividade é intensiva em recursos humanos. A segunda questão, ligada a anterior, estaria 

relacionada à insipiente estrutura de capital das MPEs para fazer frente aos custos de projetos 

de inovação, necessitando, por vezes, utilizar recursos de subvenção econômica para custear 

equipes de desenvolvimento de novos produtos. 

A participação em redes e grupos, conforme visto na revisão da literatura, relaciona-se 

ao conceito de capital social, definido “(...) como conjunto de recursos enraizados nas redes 

sociais que são acessíveis e utilizados pelos indivíduos nas suas ações (LIN, 1999)”. De forma 

geral o capital social pode ser visto em três dimensões, estrutural, relacional e cognitiva 

(NAHAPIET e GHOSHAL, 1998). Tsai e Ghoshal (2007) associam interação social à dimensão 

estrutural do capital social, nesta perspectiva os contatos do ator e sua localização na estrutura 

da rede possibilitam a ele certas vantagens como a obtenção de informações ou acesso a 

recursos que são mais específicos. Esta visão se alinha à perspectiva de Lin (1999) que percebe 

a participação em redes e grupos como ação motivada pela possibilidade de obtenção de algum 

retorno ou lucro para os indivíduos ou para o grupo que eles integram. 

O Quadro 25 aprofunda, de forma consolidada, a visão do capital social estrutural da 

Empresa A, mais especificamente com relação às perspectivas relacionadas à configuração e às 

ligações de rede. 
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Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa A 

Ligações de rede 

Como sua empresa foi criada? 

 

De que forma a empresa, ao longo 

de sua existência, mudou suas 

estruturas e propósitos? 

3 graduados em Ciência da Computação 

pela UFG resolveram montar a empresa 

ao concluírem a graduação. 

 

A empresa modificou sua estrutura com 

apoio da Incubadora (PROINE), 

modificou a estrutura física para suportar 

o crescimento e aprofundou a gestão da 

empresa. 

Dimensão Estrutural 

Item Item Item 

Configuração de Rede 

Quais os principais atores que 

auxiliaram a empresa na fase de 

lançamento e consolidação? 

i) tecnológica (professores, estudantes, 

laboratórios),  

ii) suporte (Empregados da incubadora, 

consultores, SEBRAE),  

iii) financiamento (agências de 

financiamento, bancos, anjos financeiros)  

As ligações da rede 

Que tipo de ajuda externa a 

empresa recebeu para seu 

desenvolvimento? 

Por meio da Incubadora e por meio de 

recurso financeiro não reembolsável 

(PAPPE e TECNOVA) proveniente de 

submissão de projeto junto à FAPEG e 

FINEP 

As ligações de rede 

Com relação à ideia do negócio e do 

projeto apresentado para o Tecnova 

foi solicitado indicar origem da 

ideia. 

Dos conhecimentos do empreendedor 

sobre o setor de atividade, sobre o produto 

ou serviço e de conversas com potenciais 

clientes 

Quadro 25 – Capacidade Social - Estrutural 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Desta forma, no caso da Empresa A, observa-se que a mobilização de contatos para a 

formação da empresa aconteceu inicialmente na universidade, a partir de articulação entre 

estudantes do curso de ciência da computação. A universidade, a partir de seu programa de 

incubação, desempenhou importante papel nas diversas fases da empresa, destacando-se no 

auxílio para captação de recursos financeiros não reembolsáveis (PAPPE e TECNOVA). 

Observa-se também que as redes tecnológica, de suporte, de negócios e de financiamento 

assumem relevância, conforme comentado anteriormente, nas fases de lançamento e de 
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consolidação da empresa. Portanto, o capital social, em sua perspectiva estrutural contribuiu 

nas fases de lançamento e consolidação da Empresa A. 

Projeto de Inovação apresentado no Programa Tecnova 

O projeto proposto pela Empresa A intitula-se “Plataforma eficiente: maior eficiência e 

produtividade às empresas brasileiras e ao setor público por meio de plataforma como serviço”. 

Trata-se de um produto novo para o mercado nacional, embora já exista no mercado 

internacional. No bojo de seu desenvolvimento, a empresa implementou inovações 

organizacionais, com destaque para a implantação da ferramenta de gestão MPSBr (Melhoria 

do Processo de Software Brasileiro), de forma a melhor atender normas de certificação. 

Segundo o gestor, o produto permitirá o registro de propriedade intelectual em favor da 

empresa.  

O conhecimento do empreendedor sobre o setor de atividade, aliado à sua competência 

tecnológica, tiveram importante papel na formulação da ideia original para o desenvolvimento 

do projeto. Além disso, o networking produzido a partir de conversações com parceiros e outros 

atores locais também influenciou a decisão final pelo desenvolvimento do projeto, ratificando 

a importância do capital social em sua perspectiva estrutural. A Empresa A optou por 

desenvolver o projeto apresentado no âmbito do Programa Tecnova a partir de competências 

internas de seus pesquisadores, aliadas a treinamentos em tecnologias específicas na intenção 

de reduzir a dependência de consultores externos.  

Processos de aquisição, compartilhamento, codificação e controle de conhecimentos  

A capacidade tecnológica é um ativo intangível fundamental para que as empresas 

realizem suas atividades de produção e inovação. Sua aquisição, na perspectiva apontada por 

López, Peón E Ordás (2005), se faz por meio de processos e mecanismos de aprendizagem, 

tanto internos quanto externos à organização, que se relacionam à aquisição, ao 

compartilhamento e à codificação e controle de conhecimentos.  

Para esta pesquisa foram utilizados vinte e oito itens divididos entre processos de 

aquisição, compartilhamento, codificação e controle de conhecimento adaptados a partir dos 

trabalhos de López, Peón E Ordás (2005), Isidro Filho (2009) e Figueiredo (2009). 

Paralelamente foram observadas questões relacionadas ao capital social, nas perspectivas 

http://www.devmedia.com.br/implementando-o-mps-br-nivel-g-revista-engenharia-de-software-magazine-53/26289
http://www.devmedia.com.br/implementando-o-mps-br-nivel-g-revista-engenharia-de-software-magazine-53/26289
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estrutural, relacional e cognitiva, a partir da adaptação de questões elaboradas por Borges 

(2007) e Camps e Marques (2013). Posteriormente foram observadas as competências e 

capacidades tecnológicas embarcadas na empresa, tendo por base Figueiredo (2009) e foi 

identificado o nível de maturidade em cada um dos conjuntos de capacidades avaliados.  

A seguir são comentados os diversos aspectos observados na Empresa A, tendo por base 

a percepção do gestor vis a vis a expectativa de gestores da FINEP quanto a aspectos 

relacionados à aprendizagem organizacional e capital social. Na sequência são examinados os 

tipos e níveis de capacidades tecnológicas embarcadas na empresa, tendo por base o modelo 

elaborado por Figueiredo (2009), conforme Quadro 14, disponível na revisão da literatura. 

Além disso, é identificado o nível de maturidade para cada uma das funções observadas, ou 

seja, atividades de engenharia de software, de gestão de projetos, de produtos e soluções e de 

ferramentas e processos. 

No caso da Empresa A dois mecanismos de aquisição de conhecimento ocorrem 

frequentemente, sendo o primeiro deles a identificação, pela empresa, de experts ou assuntos 

específicos por meio de catálogos e da sua estrutura interna de registro e recuperação de 

informações e o segundo é a promoção e apoio às inovações. 

Em menor frequência, estão também presentes mecanismos de aquisição tais como o 

incentivo aos funcionários para participar de redes e grupos externos, tanto formais quanto 

informais, a promoção de parcerias com organizações, universidades, escolas técnicas ou 

congêneres, a manutenção de contato com profissionais e especialistas externos, a oferta de 

oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc., além da participação dos membros da equipe em eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios). 

O Quadro 26 apresenta a consolidação das informações em função da frequência com 

que foi indicada pelo gestor. 

Frequência Situação 

Às vezes 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e grupos externos de 

pessoas tanto formais quanto informais. 

A empresa promove parcerias com outras organizações, universidades, escolas 

técnicas etc. 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas externos. 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de 

treinamento, visitas a outros departamentos, etc. 



93 
 

Os membros da equipe participam de eventos externos (congressos, feiras, simpósios 

etc). 

Frequentemente 

A empresa promove e apoia inovações. 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por meio de catálogos ou e-mails 

arquivados de acordo com os assuntos aos quais pertencem. 

Quadro 26 – Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimentos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da avalição das respostas apresentadas pelo gestor (I) em relação à expectativa 

dos gestores da FINEP (O), conforme o Quadro 14 foi possível identificar o índice de prioridade 

de ações de aprendizagem para cada uma das atividades de aquisição interna e externa de 

conhecimento, estando estas relacionadas no Quadro 27. 

AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e 

grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 
4,67 3 9,33 

A empresa promove parcerias com outras organizações, 

universidades, escolas técnicas etc. 
4,00 3 8,00 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais como 

programas internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc. 

4,00 3 8,00 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas 

externos. 
3,67 3 7,33 

A empresa promove e apoia inovações. 3,67 4 3,67 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 
3,67 3 7,33 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por meio 

de catálogos ou e-mails arquivados de acordo com os assuntos 

aos quais pertencem. 

3,33 4 3,33 

Quadro 27 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Aquisição de conhecimentos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Figura 12 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 27.  
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Figura 12 - Percepção do Gestor com relação ao papel da incubadora no desenvolvimento da rede  relacional da 

empresa 

Fonte: Elaboração do autor 

Observa-se que nas práticas relacionadas tanto à promoção e apoio à inovação quanto à 

identificação de experts ou assuntos específicos, a empresa supera as expectativas. Nas demais 

práticas o gap para atingimento das expectativas é relativamente baixo com exceção da prática 

sistemática de incentivo por parte da empresa para que seus funcionários participem de redes e 

grupos externos de pessoas, considerada relevante e, portanto, identificada como ação 

prioritária. As práticas com IPA acima de sete necessitam ser revistas, pois contribuem para 

ampliação de contatos e a criação de vantagens como obtenção de informações ou acesso a 

recursos mais específicos.  

Outro ponto abordado na pesquisa relaciona-se à presença de práticas de 

compartilhamento de conhecimento e a dimensão relacional do capital social, que tem por foco 

as relações pessoais desenvolvidas a partir de interações e temas como confiança, normas e 

identificação (LASTRES et all, 2002). No caso da Empresa A é possível observar que das 

dezessete práticas apontadas para classificação foi indicado que sete delas sempre estão 

presentes no dia a dia da empresa, oito ocorrem às vezes e duas nunca ocorrem.   

Das práticas frequentes, destacam-se aquelas ligadas a comunicação interpessoal tais 

como a transparência de informações e um ambiente propício ao trabalho em equipe e 

desenvolvimento de um senso comum, conforme ao Quadro 28.   
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Frequência Situação 

Frequentemente 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e experiências por meio de 

diálogos com os demais colegas de trabalho. 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 

Novas ideais e abordagens sobre o desempenho no trabalho são aplicadas no dia-a-dia da 

equipe. 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da organização. 

Encontros são realizados para informar os funcionários a respeito das últimas inovações na 

empresa. 

A empresa informa seus funcionários a respeito de responsabilidades de outros colegas de 

trabalho e departamentos. 

São formados times de trabalho multifuncionais e multidisciplinares, Task-forces. 

Quadro 28 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se novamente resultados e expectativas para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento, construiu-se o Quadro 29. 

 

  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

3,67 4 3,67 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 3,00 4 3,00 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 
4,00 4 4,00 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 
4,00 4 4,00 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 
3,67 4 3,67 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 
3,67 4 3,67 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

4,00 4 4,00 

Quadro 29 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Compartilhamento de 

conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 A Figura 13 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 29. 
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Figura 13 - Percepção do Gestor com relação ao papel da incubadora no desenvolvimento da rede  relacional da 

empresa 

Fonte: Elaboração do autor 

Aqui se observa que, de forma geral, as práticas consideradas frequentes pelo gestor ou 

se equiparam ou superam a expectativa dos gestores do programa na FINEP. Particularmente, 

cabe ressaltar o trabalho em equipe como destaque que produz e intensifica relações de 

confiança entre os diversos integrantes da rede, além de servir de base para interação, trazendo 

benefícios aos processos relacionados à troca e cooperação. Desta forma, age como facilitador 

nos processos de compartilhamento de conhecimento e formação de senso comum. Esta 

perspectiva corrobora a afirmação de Tsai e Ghoshal (2007), para quem as relações frequentes 

no trabalho em equipe facilitam não só a troca de informações, mas também a criação de um 

ponto de vista em comum. 

O Quadro 30 apresenta as práticas de compartilhamento do conhecimento consideradas 

relevantes no modelo, mas ausentes ou com frequência baixa na empresa estudada. 
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Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem sugestões internas dos demais 

membros. 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de tarefas e mudança de funcionários entre 

departamentos e funções. 
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A empresa tem mecanismos formais que garantem o compartilhamento de melhores práticas 

entre as diferentes áreas de atividade. 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou unidades e atuam como elos entre elas. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de projetos 

(nacionais) 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de projetos 

(nacionais) 

A empresa participa de atividades relacionadas a desenvolvimento de protótipos. 

Nunca 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 

Quadro 30 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se os resultados e expectativas, para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento que não foram consideradas frequentes pelo gestor, 

construiu-se o Quadro 31. 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 3,67 3 7,33 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

4,00 3 8,00 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 
3,33 1 13,33 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 
4,00 1 16,00 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 
4,67 3 9,33 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

4,33 3 8,67 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas. 
3,67 3 7,33 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 
3,33 3 6,67 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 
3,33 3 6,67 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 
3,67 3 7,33 

Quadro 31 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Compartilhamento de 

conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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A Figura 14 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 31. 

Figura 14- Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP  

Fonte: Elaboração do autor 

Ações relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, identificadas em menor 

frequência pelo gestor, como as descritas na Figura 14, caracterizam uma baixa permeabilidade 

de pessoas e informações na empresa como um todo. É o que pode ser verificado na baixa 

ocorrência de atividades como falta de rodízio de tarefas e mudanças de funcionários entre 

departamentos e funções, falta de compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas ou a falta de participação em intercâmbios com clientes ou parceiros para o 

desenvolvimento de projetos.  

Essa carência pode comprometer o desenvolvimento de ativos presentes nas relações 

existentes entre os integrantes, ou seja, a confiança, enquanto atributo de um relacionamento e 

a confiabilidade, enquanto atributo de um ator envolvido na relação que são, na visão de Tsai e 

Ghoshal (2007), elementos da dimensão relacional do capital social. Neste sentido buscou-se a 

percepção do gestor quanto aos elementos confiança, normas e identificação, a fim de 

aprofundar a questão do capital social em sua perspectiva relacional. O Quadro 32 consolida a 

percepção do gestor da empresa. 
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Dimensão Relacional 

Item Pergunta Resposta da Empresa A 

Confiança 
Qual a importância da confiança? Como ela 

é construída? 

A confiança estabelece laços mais fortes 

entre as pessoas e também entre empresa 

que são constituídas por pessoas. Manter 

sólidos seus valores e expor seu respeito 

pelas pessoas e pelo ambiente que você faz 

parte ajuda a construir a confiança. 

Normas 

A fim de cumprir as exigências do trabalho 

e do sucesso da empresa, que tipo de regras, 

normas ou obrigações são mais necessários? 

Manter o foco e comprometimento. 

 

Identificação 
Quais são suas metas pessoais nesta 

empresa? 

Construir uma empresa com alcance 

mundial. 

Construir um produto que torne mais 

eficiente os processos do mundo. 

Tornar-me um executivo de sucesso. 

Quadro 32 – Dimensão Relacional do Capital Social 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Destaca-se que a confiança foi apresentada como item relevante no âmbito da empresa, 

sendo percebida pelo gestor como básica para o estabelecimento de laços mais fortes não só 

entre as pessoas, mas também entre estas e a empresa. 

O terceiro processo analisado trata da codificação e controle do conhecimento. No caso 

presente foram avaliadas quatro práticas em conjunto com a dimensão cognitiva do capital 

social visto que, para Tsai e Ghoshal (2007), esta dimensão está fundamentada em atributos 

como códigos ou paradigmas compartilhados. Desta forma foram observadas questões como a 

definição da visão, missão e objetivos organizacionais, identificação dos valores mais 

importantes da empresa, percepção da importância dos temas compromisso, disponibilidade e 

atualização de bases de dados no âmbito da empresa.  

Estes elementos agem como facilitadores para criação de um entendimento comum 

relacionado a questões como metas coletivas e formas adequadas de atuação em um sistema 

social. Para os autores, a visão compartilhada ou um conjunto de valores que sejam comuns são 

importantes na medida em que auxiliam o desenvolvimento do capital social e 

consequentemente facilitam as ações individuais e de grupo que têm potencial para beneficiar 

toda organização, além de desenvolver a confiança entre os atores. O fato de um grupo 

compartilhar metas e objetivos permite a ele desenvolver características que fazem com que 

seja percebido como mais confiável (TSAI e GHOSHAL, 2007). 

A Empresa A frequentemente disponibiliza para sua equipe bases de dados atualizadas 

para consulta, sejam estas relacionadas a assuntos de forma geral ou a clientes. Também foi 
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possível observar que a empresa conta com bases internas para armazenamento de 

conhecimentos e experiências e utiliza, na mesma frequência, alguns tipos de redes como Lotus 

Notes ou intranet para consulta às bases de dados. O Quadro 33 consolida as informações 

disponibilizadas pelo gestor, estando estas práticas relacionadas à codificação e controle do 

conhecimento. 

Frequência Situação 

Frequentemente 

As bases de dados utilizadas pela são atualizadas. 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de alguns tipos de 

redes (Lotus Notes, intranet etc.). 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a seus clientes 

A organização tem bases de dados para armazenar suas experiências e 

conhecimentos. 

Quadro 33 – Frequência da ocorrência de praticas de codificação e controle do conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Calculando-se o IPA para os processos de Codificação e Controle de Conhecimentos, 

construiu-se o Quadro 34. 

 

 

CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 3,67 4 3,67 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3,67 4 3,67 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes 

a seus clientes. 
4,33 4 4,33 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
4,00 4 4,00 

Quadro 34 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Codificação e Controle de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Todas as práticas relacionadas à codificação e controle de conhecimento apresentam 

baixo desvio com relação ao valor atribuído pelos gestores da FINEP. Pode-se perceber que 

estas práticas se relacionam às bases de dados utilizadas pela empresa, sua atualização e a 

possibilidade de acesso às mesmas. A partir destas bases é viabilizada não só a incorporação e 
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desenvolvimento de conhecimentos no âmbito da empresa, mas também a disseminação de 

códigos ou paradigmas a serem compartilhados.  

Os principais direcionadores da empresa, relacionados à dimensão cognitiva do capital 

social, ou seja, visão, missão, objetivos organizacionais e valores da empresa, além da 

percepção do gestor quanto ao item compromisso encontram-se consolidados no Quadro 35. 

Dimensão Cognitiva 

Item Pergunta Resposta Empresa A 

Visão e Missão da empresa 

Qual é a visão da empresa? 

 

 

 

 

Qual é a missão da empresa? 

Visão 

Tornar mais eficientes os processos do 

mundo 

Missão 

Prover soluções tecnológicas que tornem 

mais eficientes os processos das 

organizações. 

Objetivos organizacionais 

 

Qual é o objetivo de sua 

empresa hoje? 

Principal objetivo 

Continuar o projeto de inovação com foco 

em Gestão de Processos e torná-lo 

escalável. 

Valores 
Quais são os valores mais 

importantes da empresa? 

Perseverança, coragem, justiça, cuidado 

com as pessoas e busca constante de 

conhecimento e melhoria. 

Compromisso 

O que você acha sobre o 

compromisso? É importante 

para você? Por quê? 

Compromisso é fundamental. Ter 

compromisso me mantém focado em meus 

objetivos. 

Quadro 35 – Capacidade Social - Cognitivo 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Percebe-se clareza nas definições da visão e missão da empresa bem como em seus 

objetivos organizacionais. Seus valores apontam para busca de melhoria contínua e valores 

éticos. Na percepção do gestor o compromisso é percebido como fator fundamental no âmbito 

da empresa. 

O Quadro 36 consolida informações relacionadas às diversas perspectivas do capital 

social e a influência destas perspectivas no âmbito da Empresa A. 
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Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Estrutural 

Tamanho da Rede 

Obtenção informações, ou o 

acesso a certos recursos que são 

mais específicos. 

Ideia do Negócio, Ideia do novo 

Produto/Processo, 

Conhecimento de fontes de 

financiamento, contratação de 

pessoal. 

Configuração de 

Rede 

As ligações da 

rede 

Relacional 

Confiança 

Estreitamento das relações, 

maior facilidade para a troca de 

informações entre participantes e 

criação de um ponto de vista em 

comum. 

 

Compartilhamento de  

conhecimentos e experiências 

com colegas de trabalho, 

trabalho em equipe, formação 

de times de trabalho 

multifuncionais e 

multidisciplinares, task forces e 

realização de encontros com o 

objetivo de disseminar as 

últimas inovações da empresa 

 

Normas 

Identificação 

Cognitiva 

Visão e Missão 

da empresa 

Códigos ou paradigmas 

compartilhados. Agindo como 

facilitadores para criação de um 

entendimento comum 

relacionado a metas coletivas e 

formas adequadas de atuação em 

um sistema social.  

Facilitam as ações individuais e 

de grupo apresentando potencial 

em beneficiar toda organização e 

o desenvolvimento da confiança 

entre os atores. 

Visão, missão e valores 

claramente definidos. 

Utilização de bases de dados 

utilizadas atualizadas e com 

sistema de consulta 

informatizado seja com relação 

à empresa, clientes ou 

experiências e conhecimentos 

adquiridos. 

Objetivos 

organizacionais 

Valores 

Compromisso 

Quadro 36 – Capacidade Social - Consolidado 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Capacidades Tecnológicas e Nível de Maturidade 

Como observado na revisão da literatura, as teorias evolucionárias colocam em destaque 

a presença de dificuldades na codificação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, que 

levam a imperfeições em sua transferência. A mitigação destas dificuldades passa por esforços 

focados no acumulo de capacidades científicas, técnicas e organizacionais, que proporcionam 

aumentos de produtividade e eficiência (NETTO, ANTUNES, VAINSTOK, 2001).  

Figueiredo (2009) identifica dois conjuntos de capacidades tecnológicas que são 

estoques de recursos acumulados pela empresa ao longo do tempo. O primeiro deles se 

relaciona ao desenvolvimento de atividades operacionais, ou seja, aquelas que se relacionam à 

produção com certo grau de eficiência. O segundo conjunto, relacionado às atividades de 

inovação, são aquelas capacidades voltadas à mudança tecnológica. 
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Estas capacidades são incorporadas na empresa a partir dos processos de aprendizagem, 

anteriormente observados e discutidos, sob a influência das diversas perspectivas do capital 

social, conforme Figura 15. 

 

Figura 15: Influência do capital social na aprendizagem organizacional e acúmulo de capacidades 

Fonte: Elaboração própria 

Para o caso em estudo, foram levantadas informações relacionadas a quatro funções 

tecnológicas: (i) Engenharia de Software; (ii) Gestão de Projetos; (iii) Produtos e Soluções e 

(iv) Ferramentas e Processos, conforme proposto no Capítulo 3 – Metodologia. Estas funções 

foram avaliadas em seis diferentes níveis, dois deles relacionados às capacidades tecnológicas 

de rotina e quatro outros relacionados às capacidades tecnológicas de inovação. A partir destas 

informações foi apurado o total de pontos acumulados em cada função, conforme Quadro 17, 

disponível na Metodologia, e identificado o respectivo nível de maturidade para cada função.  

O Quadro 37 apresenta a consolidação das informações da Empresa A relacionadas às 

capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software. 

 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Ferramentas básicas e tecnologias preexistentes de desenvolvimento de 

software.  
Dominado 

Práticas de gestão. Presente 

Ambiente instável para o desenvolvimento de software e atividades de 

P&D correlacionadas. 
Ausente 

Nível 2 Extra 

Básico 

Utilização e adaptação de tecnologias desenvolvidas por terceiros.  Incipiente 

Formalização das práticas básicas de engenharia de software. Dominado 

Quadro 37 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Capital Social

Processos de Aprendizagem Organizacional

Acumulação de Capacidades Tecnológicas

Aprimoramento da 
performance/Inovação
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Das cinco capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software, a Empresa A 

domina duas, uma outra encontra-se apenas presente, uma quarta é incipiente e a última 

relacionada está ausente.  

O Quadro 38 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação, que por sua vez são ligadas à criação, modificação ou 

aperfeiçoamento de produtos e processos, conforme visto anteriormente. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Processos de desenvolvimento de software estruturados e padronizados.  Presente 

Interação com clientes e parceiros para desenvolvimento de novas 

tecnologias.  Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Integração das ferramentas da empresa com as utilizadas por clientes e 

parceiros.  
Presente 

Complementaridade das atividades de P&D para viabilizar o 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 
Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Equipes multidisciplinares, rotativas, de alta especialização tecnológica.  Incipiente 

Soluções inovadoras em engenharia de software e novas tecnologias a partir 

de insights próprios.  
Incipiente 

Desenvolvimento de software em conjunto com centros globais. Ausente 

Nível 6 Avançado Centro de P&D de excelência mundial no desenvolvimento de novas 

tecnologias (ex: games, grid computing, messaging, iDEN). 
Ausente 

Quadro 38 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da análise do Quadro 38 observa-se que quatro das oito capacidades estão 

presentes, concentradas nos níveis inovativo básico e intermediário, duas delas, relativas ao 

nível intermediário superior, estão em estágio incipiente, e outras duas, relacionadas ao nível 

intermediário superior e nível avançado, estão ausentes.  

O Gráfico 01 busca representar as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Engenharia de Software de forma consolidada, apresentado o número de 

capacidades incorporadas em função de sua situação, ou seja, não aplicável, ausente, incipiente, 

presente ou dominada. 
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Gráfico 01 – Capacidade tecnológica relacionada à Engenharia de Software 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas em Engenharia de 

Software, observou-se que a Empresa A acumula 19 pontos dos 39 possíveis, apontando para 

um nível intermediário de maturidade nesta função. 

O Quadro 39 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina na função Gestão de Projetos. 

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Práticas internas de gestão de projetos informais e intermitentes.  Ausente 

Imprevisibilidade de prazos, orçamentos, funcionalidade e qualidade do 

produto. 
Ausente 

Gestão de projetos realizada pelos clientes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Gestão de projetos realizada informalmente, com base nas práticas dos 

clientes.  
Presente 

Padronização das fases básicas de um projeto (ex: planejamento, testes e 

desenvolvimento). Presente 

Gestão de projetos abrangendo fornecedores e subcontratados. Presente 

Quadro 39 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Quatro das seis capacidades tecnológicas de rotina estão presentes e duas outras delas 

ausentes, observando-se maior concentração em práticas relacionadas ao nível extra básico.  

O Quadro 40 apresenta as informações relacionadas às capacidades tecnológicas de 

inovação na função Gestão de Projetos. Observa-se que treze das catorze capacidades 

encontram-se presentes e apenas uma delas foi considerada ausente pelo gestor, sendo esta 

última relacionada ao nível avançado, mais especificamente a gestão de projetos de classe 

mundial.  
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Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 

Inovativo Básico 

Planejamento e coordenação formal de projetos simples. Presente 

Capacidade de gestão de projetos baseada na performance de projetos 

anteriores. 
Presente 

Capacidade de identificação dos riscos dos projetos. Presente 

Sistemas de controle de documentação de projetos. Presente 

Capacitação de gerentes de projeto. Presente 

Nível 4 

Intermediário 
Gestão de projetos complexos, envolvendo áreas de especialização 

Tecnológica complementares. 
Presente 

Interação contínua entre gerentes de projeto da empresa e gerentes de 

projeto dos clientes. 
Presente 

Documentação formal das fases do projeto em base de dados. Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Formalização da gestão de risco. Presente 

Avaliação de performance em projetos por meio de métricas quantitativas. Presente 

Nível 6 

Avançado 
Gestão de projetos de classe mundial. Ausente 

Gerência de equipes fisicamente distantes. Presente 

Capacidade proativa de reconhecer fraquezas. Presente 

Prevenção da ocorrência de falhas em processos e de defeitos em produtos. Presente 

Quadro 40 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 02 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Gestão de Projetos de forma consolidada. 

Gráfico 02 – Capacidade tecnológica relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Da mesma forma que se procedeu com relação às capacidades tecnológicas relacionadas 

à função Engenharia de Software, buscou-se apurar o total de pontos acumulados pela empresa 
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na função Gestão de Projetos. Observou-se que a Empresa A acumula 34 pontos dos 60 

possíveis, tendo por base o Quadro 16, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Com base no levantamento efetuado das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina para função Produtos e Soluções construiu-se o Quadro 41.  

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Replicação de especificações determinadas pelos clientes. Presente 
Pequenas adaptações de tecnologias já existentes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Atividades de reengenharia e cópia. Presente 
Novas aplicações para tecnologias e produtos, visando ao atendimento das 

necessidades pontuais da empresa-cliente. 
Presente 

Quadro 41 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que as quatro capacidades tecnológicas de rotina foram consideradas 

presentes pelo gestor da empresa. Da mesma forma procedeu-se com as capacidades 

tecnológicas inovadoras relacionadas à função Produtos e Soluções, tendo como resultado o 

Quadro 42. 

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 

Inovativo Básico 

Processo de identificação das necessidades da empresa-cliente. Presente 

Desenvolvimento de produtos e soluções para solucionar problemas 

específicos. 
Presente 

Análise, definição e especificação de requisitos. Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Tecnologias inovadoras visando ao mercado em potencial. Presente 

Soluções complexas a partir da integração de áreas de especialização (ex: 

óptica, Java, reconhecimento de voz). 
Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Interação com o mercado global Ausente 

Desenvolvimento de produtos e soluções em tecnologias de última geração 

(ex: TV digital, PDAs, integração, telefonia celular – CDMA, TDMA, GSM, 

iDEN). 

Ausente 

Nível 6 

Avançado 

Desenvolvimento de produtos e soluções de alta complexidade, com grande 

capacidade de personalização e adaptação para atender a necessidades ainda 

não identificadas via P&D (ex: grid computing, convergência, software zero 

defeito). 

Ausente 

Geração de spin-offs em decorrência da elevada especialização tecnológica. Incipiente 

Quadro 42 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Diferente da situação anterior, onde se observava a presença de todas as capacidades, 

no caso das capacidades tecnológicas de inovação, apenas quatro das nove estão presentes. Três 

delas relacionadas ao nível inovativo básico e uma relacionada ao nível intermediário. As outras 

cinco capacidades, ou foram consideradas pelo gestor ausentes, duas do nível intermediário 
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superior e uma do nível avançado, ou foram consideradas incipientes, uma do nível 

intermediário e outra do nível avançado. 

A Gráfico 03 apresenta as Capacidades Tecnológicas, de rotina e de Inovação, 

vinculadas a Produtos e Soluções, de forma consolidada. 

Gráfico 03 – Capacidade tecnológica relacionada à Produtos e Soluções 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Partindo destas informações, foi apurado o total de pontos relacionados às capacidades 

tecnológicas na função Produtos e Soluções, observando-se que a Empresa A acumula 18 

pontos dos 39 possíveis, situando-a, portanto, em um nível intermediário de maturidade. 

O quarto e último grupo observado de capacidades tecnológicas se relaciona à função 

Ferramentas e Processos.  Na sequência serão apresentadas as consolidações das respostas 

relacionadas às capacidades tecnológicas de rotina e inovação para esta função.  

O Quadro 43 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Uso de ferramentas básicas de engenharia de software. Presente 

Processos operacionais não formalizados. Presente 
Técnicas de controle de qualidade incipientes. Presente 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 2 

Extrabásico 

Estruturação dos processos operacionais. Presente 
Controle de documentos operacionais e gerenciais. Presente 
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Controle de instruções técnicas para projetos. Presente 
Uso de canais de comunicação em redes compartilhadas. Presente 

Quadro 43 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com base nas informações consolidadas no Quadro 43 observa-se que todas as 

capacidades de rotina foram consideradas presentes pelo gestor. 

O Quadro 44 complementa o levantamento relacionado à perspectiva da função 

Ferramentas e Processos, consolidando as informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Padronização do processo de desenvolvimento de software. Presente 

Capacitação em metodologias de gestão de  processos. Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e Especificações 

CMM2. 
Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Criação de novas unidades organizacionais. Ausente 

Fortalecimento das práticas de gestão de projetos. Presente 

Gestão estratégica da qualidade; obtenção de certificações 

internacionais (ISO, PMP-PMI). 
Presente 

Processos baseados em e controlados por web intranet. Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM3. 
Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Transformação (reengenharia) dos processos críticos da empresa. Incipiente 

Ferramentas avançadas de gestão de processos. Presente 

Normas e padrões de projetos próprios (ex: Prosces). Incipiente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM4. 
Ausente 

Execução de projetos envolvendo gestão de processos globais e 

simultâneos. 
Incipiente 

Nível 6 Avançado Aprimoramento contínuo dos processos e sistemas operacionais, tanto a 

partir de avanços incrementais nos processos existentes quanto a partir 

de novos métodos e tecnologias. 

Incipiente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações. Presente 

Quadro 44 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Observa-se que oito das quinze capacidades estão presentes, distribuídas pelos diversos 

níveis. Duas delas encontram-se ausentes e se relacionam aos níveis intermediário e 

intermediário superior. Outras cinco, distribuídas entre os níveis intermediário, intermediário 

superior e avançado, se apresentam em estágio incipiente. 

O Gráfico 04 representa as Capacidades Tecnológicas, de Rotina e de Inovação, 

vinculadas à função Ferramentas e Processos de forma consolidada. 
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Gráfico 04 – Capacidade tecnológica relacionada à Ferramentas e Processos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas acumuladas na 

função Ferramentas e Processos, observou-se que a Empresa A acumula 35 pontos dos 66 

possíveis, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Conforme pode ser observado no Quadro 17 disponível na metodologia, o somatório 

dos pontos acumulados em aprendizagem organizacional/capital social e funções tecnológicas 

possibilitam a identificação de níveis de maturidade para cada uma das variáveis. Em uma 

perspectiva geral pode-se observar que a Empresa A acumulou 93 dos 140 pontos relacionados 

às ações voltadas a aprendizagem organizacional/capital social e 106 pontos relacionados às 

quatro funções tecnológicas avaliadas. 

O Quadro 45 apresenta o resumo dos resultados observados. 

Empresa A Aprendizagem Organizacional/ Capital Social Capacidade Tecnológica 

Total de 

Pontos 
93 106 

Função 

Aquisição 

Interna e 

Externa 

Conhecimento 

Compartilhamento 

Conhecimento 

Codificação e 

Controle 

Conhecimento 
Engenharia 

de 

Software 

Gestão 

de 

Projetos 

Produtos 

e 

Soluções 

Ferramentas 

e Processos 

Capital Social 

Estrutural 

Capital Social 

Relacional 

Capital Social 

Cognitivo 

Pontos por 

Função 
23 54 16 19 34 18 35 

Quadro 45 – Resumo da pontuação da empresa A 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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O Gráfico 05 representa a interseção entre as pontuações totais acumuladas em 

Capacidades Tecnológicas e ações relacionadas à Aprendizagem Organizacional/Capital 

Social. 

Gráfico 05 – Aprendizagem Organizacional/Capital Social versus Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Tal situação posiciona a empresa no Quadrante 1, apontando para um nível de 

capacidades tecnológicas classificado como intermediário e um nível de aprendizagem 

organizacional/capital social regular.   

Nesta circunstância, sugere-se que a empresa monitore e adeque suas capacidades 

tecnológicas e ações de aprendizagem organizacional/capital social, em especial aquelas 

marcadas por uma baixa permeabilidade de pessoas e informações, relacionadas aos processos 

de (i) aquisição de conhecimento, como por exemplo, o incentivo de seus funcionários na 

participação de redes e grupos externos, tanto formais quanto informais e a promoção parcerias 

com outras organizações, universidades, escolas técnicas; (ii) compartilhamento de 

conhecimento, representados pelo compartilhamento de objetivos comuns pelos membros das 

equipes e a existência de mecanismos formais que garantam o compartilhamento de melhores 

práticas entre as diferentes áreas de atividade; (iii) codificação e controle de conhecimento, 

presentes na utilização de bases de dados atualizadas de seus clientes.  
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4.4.2. Empresa B 

Visão Geral, vínculos com atores de inovação 

Este tópico busca apresentar o primeiro conjunto de informações relacionado à Empresa 

B contendo uma visão geral da empresa, onde são observados pontos relacionados à sua criação, 

formação de equipe, grupos de redes que apoiaram a empresa em suas diversas etapas e 

processo de incubação.  

A Empresa B foi criada em 2007, a partir de iniciativa dos próprios empreendedores 

motivados pelas suas atividades de iniciação científica. As principais atividades da empresa 

estão relacionadas a soluções técnicas personalizadas ou de assinatura para Esportes e Saúde. 

Trata-se de uma micro empresa, independente, portanto não estando vinculada a 

qualquer grupo econômico. Com relação a seu corpo funcional apresenta em seu quadro 12 

funcionários e 3 sócios totalizando 15 integrantes.   

É especializada no desenvolvimento e comercialização de tecnologias em software que 

auxiliam na valorização de profissionais e empresas, assim como na conscientização e incentivo 

aos usuários dos serviços do Esporte e da Saúde.  

Dentre os serviços disponibilizados pela empresa destaca-se a possibilidade de 

profissionais, independente da área de especialização, estruturar procedimentos técnicos 

(protocolos) das áreas da saúde, da estética, do esporte ou do lazer, transformando estes 

procedimentos em um aplicativo. Os aplicativos desenvolvidos podem integrar um acervo geral 

de produtos da empresa ou um acervo particular de um profissional. No primeiro caso os 

sistemas produzidos são comercializados pela própria empresa, ficando disponíveis ao público 

em geral. No segundo caso o acesso aos sistemas só é possível para pessoas ou empresas 

convidadas por pelo idealizador. Assim, a partir fornecimento de informações técnicas ou 

operacionais da área de atuação do idealizador a empresa cria, distribui e fornece suporte 

técnico aos usuários e até comercializa a solução. 

Apresenta vínculo com o PROINE, na qualidade de empresa graduada. Com apoio da 

incubadora, sua estrutura física foi alterada para suportar o crescimento da empresa, bem como 

ocorreu o aprofundamento de suas práticas de gestão. A participação da incubadora contribuiu 

no desenvolvimento da rede de relacionamento da empresa permitindo (i) aproveitamento da 
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credibilidade da universidade, (ii) oportunidades de interação com a universidade, (iii) o 

desenvolvimento de novas linhas de produtos (iv) obtenção de novos conhecimentos ou o 

aprimoramento dos já existentes e (v) estabelecimento de contato com profissionais 

qualificados. Ao contrário do que se poderia supor, para os empreendedores proprietários, o 

networking com outros empresários e atores econômicos que ela poderia propiciar ou a 

ampliação de mercados, não são fatores relevantes. 

A Figura 16 permite a identificação visual dos principais pontos retratados pelo gestor. 

Figura 16 - Percepção do Gestor com relação ao papel da incubadora no desenvolvimento da rede  relacional da 

empresa 

Fonte: Elaboração do autor 

A Empresa B busca consolidar articulações com os atores de inovação. Ao longo de sua 

trajetória submeteu projetos junto a entidades tanto de natureza pública quanto privada, sendo 

contemplada em sete editais de fomento não-reembolsável, recebendo premiações, recursos ou 

consultorias. Dentre as premiações destacam-se o prêmio Intel Corporation®, o prêmio FINEP 

de Inovação de 2011, por aval da FINEP/ANPROTEC no Seed Forum 2012 e a conquistou a 

chancela oficial do Ministério do Esporte para promoção do país em função da Copa de 2014 e 
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dos Jogos Olímpicos de 2016. Com relação aos benefícios e limitações decorrentes dos apoios 

recebidos, o gestor indicou que estes permitiram o pagamento de salários da equipe de 

desenvolvimento, entretanto, quando se trata de bolsa, informa que os valores são pré-fixados 

e descompassados com o mercado. Destaca também que a maior parte dos recursos não 

reembolsáveis não apoia o acesso ao mercado e quando, eventualmente, o apoio é permitido, 

este é cortado pelos avaliadores. 

Foram levantadas as informações dos principais atores que contribuíram no 

desenvolvimento das etapas de lançamento e consolidação da Empresa B. A partir das respostas 

encaminhadas durante a coleta de dados observam-se os seguintes resultados: 

ATIVIDADES DA ETAPA LANÇAMENTO RESULTADOS 

Constituição legal da empresa. Não indicado 

Desenvolvimento do primeiro produto ou serviço. Não indicado 

Contratação de empregados. Rede tecnológica; Rede de suporte; Rede de 

negócios e Rede de financiamento 

Realização da primeira venda. Não indicado 

ATIVIDADEAS DA ETAPA CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS 

Novas rodadas de financiamento Rede tecnológica; Rede de suporte; Rede de 

negócios e Rede de financiamento 

Promoção e Comercialização Rede de suporte e Rede de negócios 

Operação e Produção Rede de suporte e Rede de negócios 

Gestão da nova Empresa Rede de suporte e Rede de negócios 

Quadro 46 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que em ambas as etapas, as redes tecnológica, de suporte e de negócios estão 

presentes. Em se tratando de projetos de inovação é de se esperar que as redes tecnológica e de 

suporte se mostrem presentes na atividade relacionada à contratação de pessoal, quando nada 

por serem fontes de informação quanto a disponibilidade de recursos humanos e competências 

necessárias. A rede de financiamento, por sua vez, além de participar da atividade de 

desenvolvimento do primeiro produto ou serviço, se mostrou relevante também na contratação 

de empregados. Tal fato pode estar relacionado a duas ordens de questões. A primeira delas 

aponta para a importância do custo de pessoal em estrutura de projetos de inovação, 

particularmente nas empresas da área de TIC. A segunda questão, ligada a anterior, estaria 

relacionada à fragilidade financeira das MPEs para fazer frente aos custos de projetos de 

inovação, necessitando utilizar recursos de subvenção econômica para custear equipes de 

desenvolvimento de novos produtos. 
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O Quadro 47 aprofunda, de forma consolidada, a visão do capital social estrutural da 

Empresa B, mais especificamente acerca com relação às perspectivas relacionadas à 

configuração e às ligações de rede. 

Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa B 

Ligações de rede 

 

Como sua empresa foi criada? 

 

De que forma a empresa, ao longo 

de sua existência, mudou suas 

estruturas e propósitos? 

Em decorrência de atividades de iniciação 

científica de dois dos sócios. 

 

Não mudou. 

Configuração de Rede 

Quais os principais atores que 

auxiliaram a empresa na fase de 

lançamento e consolidação? 

i) Rede tecnológica (professores, estudantes, 

laboratórios),  

ii) Rede de suporte (Empregados da 

incubadora, consultores, SEBRAE),  

iii) Rede de financiamento (agências de 

financiamento, bancos, anjos financeiros),  
iv) Rede de negócios (clientes, fornecedores, 

parceiros comerciais) 

As ligações da rede 

Que tipo de ajuda externa a 

empresa recebeu para seu 

desenvolvimento? 

Tanto as estratégias, quanto as tecnologias 

inovadoras propostas pela empresa B foram 

reconhecidas pela vitória em 7 editais de 

fomento não-reembolsável, além de 

premiações da Intel Corporation® e do 

Prêmio FINEP de Inovação de 2011, por aval 

da FINEP/ANPROTEC no Seed Forum 2012 

e também pela conquista da chancela oficial 

do Ministério do Esporte para promoção do 

país em função da Copa de 2014 e dos Jogos 

Olímpicos de 2016, o que qualifica Requisito 

Tecnologia como promotora oficial do 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 

A imprensa também a qualifica como uma das 

mais inovadoras em mais de 30 coberturas. 

As ligações de rede 

Com relação à ideia do negócio e do 

projeto apresentado para o Tecnova 

foi solicitado indicar origem da 

ideia. 

Em ambos os casos é indicada a origem dos 

conhecimentos do empreendedor sobre o 

setor de atividade, sobre o produto ou serviço 

e com relação à ideia do projeto apresentado 

incluiu conversas com potenciais clientes. 

Quadro 47 – Capacidade Social - Estrutural 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Desta forma, no caso da Empresa B, observa-se que a mobilização de contatos para a 

formação da empresa se deu inicialmente na universidade, a partir de atividades de iniciação 

científica de dois dos sócios. A universidade, a partir de seu programa de incubação, se mostrou 

importante nas diversas fases da empresa destacando-se o aproveitamento da credibilidade e as 

oportunidades de interação com a universidade, para o desenvolvimento de novas linhas de 

http://requisito.com.br/arquivos/certificado-seedforum-finep-anprotec-19161214.jpg
http://requisito.com.br/arquivos/certificado-seedforum-finep-anprotec-19161214.jpg
http://requisito.com.br/arquivos/chancela-ministerio-esporte-2101073.jpg
http://requisito.com.br/arquivos/chancela-ministerio-esporte-2101073.jpg


116 
 

produtos, para obtenção de novos conhecimentos ou o aprimoramento dos já existentes e o 

estabelecimento de contato com profissionais qualificados. Observa-se também que as redes de 

suporte e de negócios assumem relevância, conforme comentado anteriormente, na fase de 

consolidação da empresa. Portanto, o capital social, em sua perspectiva estrutural, contribuiu 

nas fases de lançamento e consolidação da Empresa B.  

Projeto de Inovação apresentado no Programa Tecnova 

O projeto proposto pela Empresa B intitula-se “Plataforma vida - solução colaborativa 

para criação de aplicativos para saúde e esporte”. Trata-se de um produto novo para o novo para 

o mercado regional e nacional. No bojo de seu desenvolvimento, a empresa implementou 

inovações de processo, mais especificamente ao desenvolvimento de novos processos 

tecnológicos na empresa e mudança significativa na estrutura organizacional, em práticas de 

marketing e implementação de ferramentas de gestão com o objetivo de atendimento a normas 

de certificação, mais especificamente MPSBr (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) 

de forma a melhor atender normas de certificação. Segundo o gestor da empresa o produto não 

permitirá o registro de propriedade intelectual em favor da empresa.  

O conhecimento do empreendedor sobre o setor de atividade, aliado à sua competência 

tecnológica, tiveram importante papel na formulação da ideia original para o desenvolvimento 

do projeto. Além disso, o networking produzido a partir de conversações com potenciais 

clientes também influenciaram a decisão final pelo desenvolvimento do projeto ratificando a 

importância do capital social em sua perspectiva estrutural. 

O desenvolvimento do novo produto conta com suporte externo, podendo estas 

referências e respectivas intensidades de contato ser observadas na Figura 17. 

Figura 17 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Gestor 
Empresa 

"B"

UFG
PUC

http://www.devmedia.com.br/implementando-o-mps-br-nivel-g-revista-engenharia-de-software-magazine-53/26289
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Observa-se com base na Tabela 3 maior intensidade entre a gestão da empresa e a 

Universidade Federal de Goiás. 

FUNÇÃO/CARGO DA PESSOA GRUPO/INSTITUIÇÂO A QUE 

PERTENCE 

INTENSIDADE 

(escala de 1 (baixa) a 5 (alta) 

Gestor Empresa 5 

A UFG 4 

B PUC 3 

Tabela 03 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

 

Processos de aquisição, compartilhamento codificação e controle de conhecimentos 

No caso da Empresa B três mecanismos de aquisição de conhecimento sempre ocorrem, 

sendo o primeiro deles a promoção de parcerias com outras organizações, universidades ou 

similares. Outros mecanismos de aquisição de conhecimento sempre presentes na organização 

são a manutenção de contato com profissionais e especialistas externos e o apoio a inovações.  

Em menor frequência, estão também presentes mecanismos de aquisição tais como o 

incentivo aos funcionários para participar de redes e grupos externos de pessoas tanto formais 

quanto informais, a identificação de especialistas ou assuntos por catálogos ou emails, a oferta 

de oportunidades de aprendizagem em programas internos de treinamento e visitas a outros 

departamentos ou a participação dos membros da equipe em eventos externos (congressos, 

feiras, simpósios). 

O Quadro 48 apresenta a consolidação das informações em função da frequência com 

que foi indicada pelo gestor.  

Frequência 

Número de classificadas 

com a frequência 

relacionada 

Situação 

Sempre 3 

A empresa promove parcerias com outras 

organizações, universidades, escolas técnicas etc. 

A empresa mantém contato com profissionais e 

especialistas externos. 

A empresa promove e apoia inovações. 

Frequentemente 3 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, 

tais como programas internos de treinamento, visitas a 

outros departamentos, etc. 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 
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Frequência 

Número de classificadas 

com a frequência 

relacionada 

Situação 

Frequentemente 3 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos 

por meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo 

com os assuntos aos quais pertencem. 

Às vezes 1 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de 

redes e grupos externos de pessoas tanto formais 

quanto informais. 

Quadro 48 – Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimentos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da avalição das respostas apresentadas pelo gestor (I) em relação à expectativa 

dos gestores da FINEP (O), conforme o Quadro 14, foi possível identificar o índice de 

prioridade de ações de aprendizagem para cada uma das atividades de aquisição interna e 

externa de conhecimento, estando estas relacionadas no Quadro 49. 

AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e 

grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 

4,67 3 9,33 

A empresa promove parcerias com outras organizações, 

universidades, escolas técnicas etc. 

4,00 5 0,00 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais como 

programas internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc. 

4,00 4 4,00 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas 

externos. 

3,67 5 0,00 

A empresa promove e apoia inovações. 
3,67 5 0,00 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 

3,67 4 3,67 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por meio 

de catálogos ou e-mails arquivados de acordo com os assuntos 

aos quais pertencem. 

3,33 4 3,33 

Quadro 49 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Aquisição de conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Figura 18 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 49.  
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Figura 18 - Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimento em relação à expectativa da FINEP 

Fonte: Elaboração do autor 

Observa-se que nas práticas relacionadas tanto à promoção e apoio à inovação, à 

promoção de parcerias com universidades ou similares, à participação de eventos externos e 

manutenção de contatos com profissionais e especialistas externos quanto à identificação de 

experts ou assuntos específicos, a empresa supera as expectativas. Nas demais práticas 

observam-se duas situações: existência e inexistência de gap. A primeira delas relacionada às 

práticas sistemáticas de incentivo por parte da empresa para que seus funcionários participem 

de redes e grupos externos de pessoas observa-se a existência de gap. A segunda, relacionada 

às ações internas de aprendizado, reflete a inexistência de gap. Desta forma, a práticas 

sistemáticas de incentivo para que os funcionários participem de redes e grupos externos de 

pessoas é a única prática com IPA acima do esperado e que, portanto, necessita ser revista pois 

contribui para ampliação de contatos e a criação de vantagens como obtenção de informações 

ou acesso a recursos mais específicos. 

Da mesma forma que na empresa A, aqui também se observou a presença de práticas de 

compartilhamento de conhecimento e a dimensão relacional do capital social, que tem por foco 

as relações pessoais desenvolvidas a partir de interações e temas como confiança, normas e 

identificação.  
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No caso da empresa B é possível observar que das 17 práticas apontadas para 

classificação foi indicado que 8 delas sempre estão presentes no dia a dia da empresa,  7 ocorrem 

frequentemente e 2 raramente. Das práticas frequentes, destacam-se aquelas ligadas a 

comunicação interpessoal tais como a transparência de informações e um ambiente propício ao 

trabalho em equipe e desenvolvimento de um senso comum, conforme ao Quadro 50.   

Frequência Número de 

classificadas com a 

frequência 

relacionada 

Situação 

Sempre 8 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

Quadro 50 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se novamente resultados e expectativas para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento, construiu-se o Quadro 51.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item   

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 

4,67 5 0,00 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 

3,33 5 0,00 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 
3,00 5 0,00 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 

4,00 5 0,00 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 

4,00 5 0,00 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 

3,67 5 0,00 
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COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 

3,67 5 0,00 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

4,00 5 0,00 

Quadro 51 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Aqui se observa que, de forma geral, as práticas que sempre são observadas pelo gestor 

superam as expectativas dos gestores do programa na FINEP. Particularmente, cabe ressaltar o 

trabalho em equipe como destaque uma vez que produz e intensifica relações de confiança entre 

os diversos integrantes da rede, além de servir de base para interação, trazendo benefícios aos 

processos relacionados à troca e cooperação. Desta forma, age como facilitador nos processos 

de compartilhamento de conhecimento e formação de senso comum. Novamente aqui, fica 

corroborada a afirmação de Tsai e Ghoshal (2007), para quem as relações frequentes no trabalho 

em equipe facilitam não só a troca de informações, mas também a criação de um ponto de vista 

em comum.  

A Figura 19 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 51. 

Figura 19 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP  

Fonte: Elaboração do autor 
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O Quadro 52 apresenta as práticas de compartilhamento do conhecimento consideradas 

relevantes no modelo, mas frequentes ou raramente observadas na empresa estudada. 

Frequência Número de 

classificadas com a 

frequência 

relacionada 

Situação 

Frequentemente 7 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 

Raramente 2 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 

Quadro 52 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se os resultados e expectativas, para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento que não foram consideradas sempre presentes pelo gestor, 

construiu-se o Quadro 53.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 
3,67 4 3,67 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas 

de atividade. 

4,00 4 4,00 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 

3,33 2 10,00 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 

4,00 2 12,00 
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COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de tarefas 

e mudança de funcionários entre departamentos e funções. 

4,33 4 4,33 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou unidades 

e atuam como elos entre elas. 

3,67 4 3,67 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 

3,33 4 3,33 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

3,67 4 3,67 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 

3,67 4 3,67 

Quadro 53– IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Figura 20 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 53. 

Figura 20 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP 
Fonte: Elaboração do autor 
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A empresa participa intercâmbio com

parceiros para o desenvolvimento de

projetos (nacionais)

Esperado Empresa

Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento

x 

Percepção de Gestores da FINEP
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Ações relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, identificadas em menor 

frequência pelo gestor, como as descritas na Figura 20, caracterizam uma baixa permeabilidade 

de pessoas e informações na empresa como um todo. É o que pode ser verificado na baixa 

ocorrência de atividades como falta de rodízio de tarefas e mudanças de funcionários entre 

departamentos e funções, falta de compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas ou a falta de participação em intercâmbios com clientes ou parceiros para o 

desenvolvimento de projetos.  

Essa carência pode comprometer o desenvolvimento de ativos presentes nas relações 

existentes entre os integrantes, ou seja, a confiança, enquanto atributo de um relacionamento e 

a confiabilidade, enquanto atributo de um ator envolvido na relação que são, na visão de Tsai e 

Ghoshal (2007), elementos da dimensão relacional do capital social. Neste sentido buscou-se a 

percepção do gestor quanto aos elementos confiança, normas e identificação, a fim de 

aprofundar a questão do capital social em sua perspectiva relacional. O Quadro 54 consolida a 

percepção do gestor da empresa. 

Dimensão Relacional 

Item Pergunta Resposta da Empresa B 

Confiança 
Qual a importância da confiança? 

Como ela é construída? 
Muito grande. Com exemplos. 

Normas 

A fim de cumprir as exigências do 

trabalho e do sucesso da empresa, que 

tipo de regras, normas ou obrigações 

são mais necessários? 

Dedicação total 

Identificação 
Quais são suas metas pessoais nesta 

empresa? 

Ser reconhecido como um dos mais bem-

sucedidos e inovadores empreenderes do Brasil. 

Quadro 54 – Capital Social - Relacional 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Destaca-se que a confiança foi apresentada como relevante no âmbito da empresa sendo 

sua construção percebida pelo gestor como fruto de exemplos dados aos funcionários. A 

dedicação enquanto elemento relacionado ao sucesso da empresa é fortemente destacado.  

O terceiro processo analisado trata da codificação e controle do conhecimento. A 

Empresa B frequentemente disponibiliza bases de dados atualizadas para consulta, sejam estas 

relacionadas a assuntos de forma geral ou a clientes. Também foi possível observar que a 

empresa conta com bases internas para armazenamento de conhecimentos e experiências e 
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utiliza, na mesma frequência, alguns tipos de redes como Lotus Notes ou intranet para consulta 

às bases de dados. O Quadro 55 consolida as informações disponibilizadas pelo gestor, estando 

estas práticas relacionadas à codificação e controle do conhecimento. 

Frequência Situação Número de 

ocorrências 

Sempre 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 

3 
A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a 

seus clientes 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 

Frequentemente As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 1 

Quadro 55 – Frequência da ocorrência de praticas de codificação e controle do conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Calculando-se o IPA para os processos de Codificação e Controle de Conhecimentos, 

construiu-se o Quadro 56. 

CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 3,67 4 3,67 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3,67 5 0,00 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes 

a seus clientes. 
4,33 5 0,00 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
4,00 5 0,00 

Quadro 56– IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – codificação e controle de 

conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Todas as práticas relacionadas à codificação e controle de conhecimento superam a 

expectativa relacionada ao valor atribuído pelos gestores da FINEP. Pode-se perceber que estas 

práticas se relacionam às bases de dados utilizadas pela empresa, sua atualização e a 

possibilidade de acesso a elas. A partir destas bases é viabilizada não só a incorporação e 

desenvolvimento de conhecimentos no âmbito da empresa, mas também a disseminação de 

códigos ou paradigmas a serem compartilhados.  

Os principais direcionadores da empresa, relacionados à dimensão cognitiva do capital 

social, ou seja, visão, missão, objetivos organizacionais e valores da empresa, além da 
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percepção do gestor quanto ao elemento compromisso encontram-se consolidados no Quadro 

57. 

Dimensão Cognitiva 

Item Pergunta Resposta Empresa B 

Visão e Missão da empresa 

 

Qual é a visão da empresa? 

 

 

 

 

 

 

Qual é a missão da empresa? 

Visão 

Ser reconhecida como a mais inovadora e 

preparada do seu segmento para potencializar a 

contribuição do Esporte e da Qualidade de Vida 

no Trabalho no desenvolvimento 

socioeconômico nacional e empresarial até 

2016. 

Missão 

Promover a Ciência aplicada ao Esporte e à 

Saúde por meio da Tecnologia da Informação 

(TI). 

Objetivos organizacionais 
Qual é o objetivo de sua 

empresa hoje? 
Não indicado. 

 

Valores 
Quais são os valores mais 

importantes da empresa? 
Inovação e respeito pela equipe. 

Compromisso 

O que você acha sobre o 

compromisso? É importante 

para você? Por quê? 

Compromisso é a causa pela qual invisto na 

empresa. Tive várias outras oportunidades e 

escolhi ficar por acreditar que o que fazemos é 

de fato relevante. 

Quadro 57 – Capacidade Social - Cognitivo 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Percebe-se clareza nas definições da visão e missão da empresa bem como em seus 

objetivos organizacionais. Seus valores da empresa apontam para inovação e valores éticos. Na 

percepção do gestor quanto o compromisso este é percebido como fundamental e motivador.  

O Quadro 58 consolida informações relacionadas às diversas perspectivas do capital 

social e a influência destas perspectivas no âmbito da Empresa B. 

Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Estrutural 

Tamanho da Rede 

Obtenção informações, ou o 

acesso a certos recursos que 

são mais específicos. 

Ideia do Negócio, Ideia do novo 

Produto/Processo, Conhecimento de fontes 

de financiamento, contratação de pessoal, 

novas rodadas de financiamento, promoção, 

comercialização, operação, produção e 

gestão da empresa. 

Configuração de 

Rede 

As ligações da 

rede 
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Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Relacional 

Confiança 

Estreitamento das relações, 

maior facilidade para a troca 

de informações entre 

participantes e criação de um 

ponto de vista em comum 

O trabalho em equipe, a constante 

informação dos objetivos da organização, 

bem como das responsabilidades de outros 

colegas de trabalho e departamentos aos 

funcionários, a promoção de encontros para 

informar os funcionários a respeito das 

últimas inovações na empresa, a 

participação da empresa em atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de 

protótipos são práticas comuns na empresa, 

a coleta, classificação e distribuição 

sugestões internas pelos funcionários, além 

da formação de times de trabalho 

multifuncionais e multidisciplinares ou 

task-forces, além da aplicação, no dia-a-dia 

das equipes de trabalho, de novas ideias e 

abordagens sobre o desempenho no 

trabalho são sempre observadas.  

Normas 

Identificação 

Cognitiva 

Visão e Missão da 

empresa 

Códigos ou paradigmas 

compartilhados. Agindo 

como facilitadores para 

criação de um entendimento 

comum relacionado a metas 

coletivas e formas 

adequadas de atuação em um 

sistema social.  

Facilitam as ações 

individuais e de grupo 

apresentando potencial em 

beneficiar toda organização 

e o desenvolvimento da 

confiança entre os atores. 

Visão, missão e valores claramente 

definidos. Utilização de bases de dados 

utilizadas atualizadas e com sistema de 

consulta informatizado seja com relação à 

empresa, clientes ou experiências e 

conhecimentos adquiridos. 

Objetivos 

organizacionais 

Valores 

Compromisso 

Quadro 58– Capacidade Social - Consolidado 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Capacidades Tecnológicas e Nível de Maturidade 

O Quadro 59 apresenta a consolidação das informações da Empresa B relacionadas às 

capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Ferramentas básicas e tecnologias preexistentes de desenvolvimento de 

software.  

Dominado 

 

Práticas de gestão. Presente 

Ambiente instável para o desenvolvimento de software e atividades de 

P&D correlacionadas. 

Ausente 

 

Nível 2 Extra 

básico 

Utilização e adaptação de tecnologias desenvolvidas por terceiros.  Presente 

Formalização das práticas básicas de engenharia de software. Dominado 

Quadro 59 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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Das cinco capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software, a Empresa B 

domina duas, outras duas encontram-se apenas presente, uma última relacionada está ausente.  

O Quadro 60 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação, que por sua vez são ligadas à criação, modificação ou 

aperfeiçoamento de produtos e processos, conforme visto anteriormente. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Processos de desenvolvimento de software estruturados e padronizados.  Dominado 

Interação com clientes e parceiros para desenvolvimento de novas 

tecnologias.  

Incipiente 

Nível 4 

Intermediário 

Integração das ferramentas da empresa com as utilizadas por clientes e 

parceiros.  

Incipiente 

Complementaridade das atividades de P&D para viabilizar o 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 

Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Equipes multidisciplinares, rotativas, de alta especialização tecnológica.  Presente 

Soluções inovadoras em engenharia de software e novas tecnologias a 

partir de insights próprios.  

Dominado 

Desenvolvimento de software em conjunto com centros globais. Incipiente 

Nível 6 Avançado Centro de P&D de excelência mundial no desenvolvimento de novas 

tecnologias (ex: games, grid computing, messaging, iDEN). 

Presente 

Quadro 60 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da análise do Quadro 60 observa-se que duas das oito capacidades estão 

dominadas, uma delas relacionada ao nível inovativo básico e outra ao intermediário superior, 

duas outras capacidades estão presentes, relacionadas aos níveis intermediário superior e 

avançado. As outras quatro encontram-se em estágio incipiente, distribuídas pelos níveis 

inovativo básico, intermediário e intermediário superior.  

O Gráfico 06 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Engenharia de Software de forma consolidada, apresentado o número de 

capacidades incorporadas em função de sua situação, ou seja, não aplicável, ausente, incipiente, 

presente ou dominada. 
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Gráfico 06 – Capacidade tecnológica relacionada à Engenharia de Software 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O total de pontos das respostas apresentadas pelo gestor da Empresa B relacionadas às 

capacidades tecnológicas em Engenharia de Software indica a acumulação de 26 pontos dos 39 

possíveis, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

O Quadro 61 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina na função Gestão de Projetos. 

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Práticas internas de gestão de projetos informais e intermitentes.  Ausente 

Imprevisibilidade de prazos, orçamentos, funcionalidade e qualidade do 

produto. 
Ausente 

Gestão de projetos realizada pelos clientes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Gestão de projetos realizada informalmente, com base nas práticas dos 

clientes.  
Ausente 

Padronização das fases básicas de um projeto (ex: planejamento, testes e 

desenvolvimento). 
Ausente 

Gestão de projetos abrangendo fornecedores e subcontratados. Presente 

Quadro 61 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Quatro das seis capacidades tecnológicas de rotina estão ausentes e duas outras delas 

presentes, distribuídas de igual forma entre os níveis básico e extra básico.  

O Quadro 62 apresenta as informações relacionadas às capacidades tecnológicas de 

inovação na função Gestão de Projetos. Observa-se que treze das catorze capacidades 

1

4

2 2

0

3

6

Capacidade Tecnológica - Engenharia de Software

Não se Aplica Ausente Incipiente Presente Dominado

Rotina

Inovação
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encontram-se presentes e apenas uma delas foi considerada em estágio incipiente pelo gestor, 

sendo esta última relacionada ao nível avançado, mais especificamente a pro atividade no 

reconhecimento de fraquezas.  

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Planejamento e coordenação formal de projetos simples. Presente 

Capacidade de gestão de projetos baseada na performance de projetos 

anteriores. 
Presente 

Capacidade de identificação dos riscos dos projetos. Presente 

Sistemas de controle de documentação de projetos. Presente 

Capacitação de gerentes de projeto. Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Gestão de projetos complexos, envolvendo áreas de especialização 

Tecnológica complementares. 
Presente 

Interação contínua entre gerentes de projeto da empresa e gerentes de 

projeto dos clientes. 
Presente 

Documentação formal das fases do projeto em base de dados. Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Formalização da gestão de risco. Presente 

Avaliação de performance em projetos por meio de métricas quantitativas. Presente 

Nível 6 

Avançado 
Gestão de projetos de classe mundial. Presente 

Gerência de equipes fisicamente distantes. Presente 

Capacidade proativa de reconhecer fraquezas. Incipiente 

Prevenção da ocorrência de falhas em processos e de defeitos em produtos. Presente 

Quadro 62 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 07 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Gestão de Projetos de forma consolidada. 

Gráfico 07 – Capacidade tecnológica relacionada a Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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O total de pontos das respostas apresentadas pelo gestor da Empresa B relacionadas às 

capacidades tecnológicas em gestão de projetos indica a acumulação de 31 pontos dos 60 

possíveis de serem acumulados, tendo por base o Quadro 15 o da metodologia, apontando para 

um nível intermediário de maturidade. 

Com base no levantamento efetuado das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina para função Produtos e Soluções construiu-se o Quadro 63.  

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Replicação de especificações determinadas pelos clientes. Presente 
Pequenas adaptações de tecnologias já existentes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Atividades de reengenharia e cópia. Presente 
Novas aplicações para tecnologias e produtos, visando ao atendimento das 

necessidades pontuais da empresa-cliente. 
Presente 

Quadro 63 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que as quatro capacidades tecnológicas de rotina foram consideradas 

presentes pelo gestor da empresa. Da mesma forma procedeu-se com as capacidades 

tecnológicas inovadoras relacionadas à função Produtos e Soluções, tendo como resultado o 

Quadro 64. 

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 

Inovativo 

Básico 

Processo de identificação das necessidades da empresa-cliente. Presente 

Desenvolvimento de produtos e soluções para solucionar problemas 

específicos. 
Presente 

Análise, definição e especificação de requisitos. Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Tecnologias inovadoras visando ao mercado em potencial. Presente 

Soluções complexas a partir da integração de áreas de especialização (ex: 

óptica,Java, reconhecimento de voz). 
Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Interação com o mercado global. Incipiente 

Desenvolvimento de produtos e soluções em tecnologias de última geração 

(ex: TV digital, PDAs, integração, telefonia celular – CDMA, TDMA, GSM, 

iDEN). 

Presente 

Nível 6 

Avançado 

Desenvolvimento de produtos e soluções de alta complexidade, com grande 

capacidade de personalização e adaptação para atender a necessidades ainda 

não identificadas via P&D (ex: grid computing, convergência, software zero 

defeito). 

Presente 

 

Geração de spin-offs em decorrência da elevada especialização tecnológica. Presente 

Quadro 64 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Próximo da situação anterior, onde se observava a presença de todas as capacidades, no 

caso das capacidades tecnológicas de inovação, oito das nove estão presentes. Apenas uma das 

capacidades está em estágio incipiente, relacionada ao nível intermediário superior. 
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O Gráfico 08 apresenta as capacidades tecnológicas, de rotina e de Inovação, vinculadas 

à Produtos e Soluções de forma consolidada. 

Gráfico 08 – Capacidade tecnológica relacionada a Produtos e Soluções 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Partindo destas informações, foi apurado o total de pontos relacionados às capacidades 

tecnológicas na função Produtos e Soluções, observando-se que a Empresa B acumula 25 

pontos dos 39 possíveis, situando-a, portanto, em um nível intermediário de maturidade. 

O quarto e último grupo de capacidades tecnológicas observado relaciona-se à função 

Ferramentas e Processos.  Na sequência serão apresentadas as consolidações das respostas 

relacionadas às capacidades tecnológicas de rotina e inovação para esta função.  

O Quadro 65 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Uso de ferramentas básicas de engenharia de software. Dominado 

Processos operacionais não formalizados. Incipiente 

Técnicas de controle de qualidade incipientes. Incipiente 

Nível 2 

Extrabásico 

Estruturação dos processos operacionais. Dominado 

Controle de documentos operacionais e gerenciais. Incipiente 

Controle de instruções técnicas para projetos. Incipiente 

Uso de canais de comunicação em redes compartilhadas. Dominado 

Quadro 65 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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Com base nas informações consolidadas no Quadro 64 observa-se que das sete 

capacidades de rotina três foram consideradas dominadas pelo gestor, distribuídas pelos dois 

níveis de maturidade. As demais foram consideradas em estágio incipiente. 

O Quadro 66 complementa o levantamento relacionado à perspectiva da função 

Ferramentas e Processos, consolidando as informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Padronização do processo de desenvolvimento de software. Presente 

Capacitação em metodologias de gestão de  processos. Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e Especificações 

CMM2. 
Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Criação de novas unidades organizacionais. Ausente 

Fortalecimento das práticas de gestão de projetos. Presente 

Gestão estratégica da qualidade; obtenção de certificações internacionais 

(ISO, PMP-PMI). 
Presente 

Processos baseados em e controlados por web intranet. Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM3. 
Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Transformação (reengenharia) dos processos críticos da empresa. Presente 

Ferramentas avançadas de gestão de processos. Presente 

Normas e padrões de projetos próprios (ex: Prosces). Não se 

aplica 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM4. 

Ausente 

 

Execução de projetos envolvendo gestão de processos globais e 

simultâneos. 

Não  se 

aplica 

Nível 6 Avançado Aprimoramento contínuo dos processos e sistemas operacionais, tanto a 

partir de avanços incrementais nos processos existentes quanto a partir de 

novos métodos e tecnologias. 

Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações. Presente 

Quadro 66 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Observa-se que dez das quinze capacidades estão presentes distribuídas pelos diversos 

níveis. Duas delas encontram-se ausentes e se relacionam aos níveis intermediário e 

intermediário superior. Outra, relacionada ao nível intermediário está em estágio incipiente e 

as últimas duas, distribuídas entre os níveis, intermediário superior e avançado, foram 

consideradas não aplicáveis. 

O Gráfico 09 representa as Capacidades Tecnológicas, de Rotina e de Inovação, 

vinculadas à função Ferramentas e Processos de forma consolidada. 
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Gráfico 09 – Capacidade tecnológica a Ferramentas e Processos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas acumuladas na 

função Ferramentas e Processos, observou-se que a Empresa B acumula 34 pontos dos 66 

possíveis, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Conforme pode ser observado no Quadro 16 disponível na metodologia, o somatório 

dos pontos acumulados em aprendizagem organizacional/capital social e funções tecnológicas 

possibilitam a identificação de níveis de maturidade para cada uma das variáveis. Em uma 

perspectiva geral pode-se observar que a Empresa B acumulou 121 dos 140 pontos relacionados 

às ações voltadas a aprendizagem organizacional/capital social e 117 pontos relacionados às 

quatro funções tecnológicas avaliadas. 

O Quadro 67 apresenta o resumo dos resultados observados. 

Empresa B Aprendizagem Organizacional/ Capital Social Capacidade Tecnológica 

Total de 

Pontos 
121 117 

Função 

Aquisição 

Interna e 

Externa 

Conhecimento 

Compartilhamento 

Conhecimento 

Codificação e 

Controle 

Conhecimento 
Engenharia 

de 

Software 

Gestão 

de 

Projetos 

Produtos 

e 

Soluções 

Ferramentas 

e Processos 

Capital Social 

Estrutural 

Capital Social 

Relacional 

Capital Social 

Cognitivo 

Pontos por 

Função 
30 72 19 27 31 25 34 

Quadro 67 – Resumo da pontuação da Empresa B 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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O Gráfico 10 representa a interseção entre as pontuações totais acumuladas em 

Capacidades Tecnológicas e ações relacionadas à Aprendizagem Organizacional/Capital 

Social.  

Gráfico 10 – Aprendizagem Organizacional/Capital Social versus Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

Tal situação posiciona a empresa no Quadrante 2, apontando para um nível de 

capacidades tecnológicas classificado como intermediário e um nível de aprendizagem 

organizacional/capital social bom.  

Nesta circunstância, sugere-se que a empresa monitore e adeque prioritariamente suas 

capacidades tecnológicas e posteriormente as ações de aprendizagem organizacional/capital 

social, em especial aquelas marcadas por uma baixa permeabilidade de pessoas e informações, 

relacionadas aos processos de (i) aquisição de conhecimento, como por exemplo, o incentivo 

de seus funcionários na participação de redes e grupos externos, tanto formais quanto informais; 

(ii) compartilhamento de conhecimento, representados pelo a participação de intercâmbio com 

clientes e parceiros para o desenvolvimento de projetos (internacionais) e os programas internos 

de rodízios de tarefas  e mudança de funcionários entre departamentos; (iii) codificação e 

controle de conhecimento, presentes a manutenção de  bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
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4.4.3. Empresa C 

 

Visão Geral, vínculos com atores de inovação 

 Este tópico busca apresentar o primeiro conjunto de informações relacionado à 

Empresa C apresentando uma visão geral da empresa, onde são observados pontos relacionados 

à sua criação, formação de equipe, grupos de redes que apoiaram a empresa em suas diversas 

etapas e processo de incubação.  

A Empresa C foi criada em 2005 e reativada em 2011, a partir de iniciativa, motivada 

pela identificação de oportunidade de mercado, do sócio minoritário do Grupo Siagri Sistemas, 

um grupo que tem 17 anos de mercado, especializado no desenvolvimento de softwares e 

serviços voltados ao atendimento de necessidades exclusivas do agronegócio, responsável pelo 

atendimento de 800 grupos agrícolas por todo País. As principais atividades da nova empresa 

estão relacionadas ao desenvolvimento de softwares e realização de serviços voltados a 

soluções de integração de dados. 

 Trata-se uma micro empresa vinculada a grupo econômico. Com relação a seu corpo 

funcional, 15 funcionários e 2 sócios totalizando 17 integrantes. Desde sua concepção, 

apresenta forte cultura de P, D & I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). Sua equipe é 

composta de jovens talentos que buscam mestrado ou doutorado, trabalhando no dia a dia com 

o questionamento e a curiosidade de grandes pesquisadores. O crescimento natural apresentou 

como resultado alterações estruturais que podem ser observadas na contratação de mais pessoas 

e na adequação do ambiente de trabalho para acomodá-las. 

 Dentre os serviços disponibilizados pela empresa destacam-se as soluções de integração 

de canais do agronegócio e PQL – Painel da Qualidade do Leite. 

Apresenta vínculo com o PROINE na qualidade de empresa graduada. Com o apoio da 

incubadora se mostrou relevante no desenvolvimento da rede de relacionamento da empresa, 

na geração de oportunidade de interação com a universidade e no aproveitamento da 

credibilidade da universidade. A participação na incubadora contribuiu também no 

desenvolvimento de novas linhas de produtos, para a obtenção de novos conhecimentos ou o 

aprimoramento dos já existentes e o estabelecimento de contato com profissionais qualificados. 
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Ao contrário do que se poderia supor, para os empreendedores proprietários, a ampliação de 

mercados para produtos existentes não se mostrou relevante. 

 A Figura 21 permite a identificação visual dos principais pontos retratados pelo 

gestor. 

Figura 21 - Percepção do Gestor com relação ao papel da incubadora no desenvolvimento da rede  relacional da 

empresa 

Fonte: Elaboração do autor 

  

A Empresa C busca consolidar articulações com os atores de inovação. Nesta 

perspectiva desenvolve suas atividades com grande apoio de pesquisadores renomados em 

universidades como a UFG e Universidade de São Paulo - USP (Escola Politécnica) e, segundo 

informado pelo gestor, realiza projetos de pesquisa audaciosos. Ao longo de sua trajetória como 

empresa incubada participou de editais de seleção pública, tendo captado dois projetos de 

subvenção econômica da FINEP/FAPEG. Com relação a benefícios e limitações dos apoios 

recebidos, não foram apontados pelo gestor benefícios ou limitações relevante, destacando-se 

apenas a disponibilização de recursos financeiros para as bolsas. 
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 A partir das respostas encaminhadas durante a coleta de dados observam-se os 

seguintes resultados: 

ATIVIDADES DA ETAPA LANÇAMENTO REDE IMPLICADA 

Constituição legal da empresa. Não indicado 

Desenvolvimento do primeiro produto ou serviço. Não indicado 

Contratação de empregados. Não indicado 

Realização da primeira venda. Não indicado 

ATIVIDADEAS DA ETAPA CONSOLIDAÇÃO REDE IMPLICADA 

Novas rodadas de financiamento Rede de financiamento 

Promoção e Comercialização Rede de financiamento 

Operação e Produção Rede de financiamento 

Gestão da nova Empresa Rede de financiamento 

Quadro 68 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa 
Fonte: Elaboração do autor 

Verifica-se que na etapa de lançamento o apoio à empresa não contou com suporte com 

relação aos atores indicados. Já na etapa de consolidação apenas a rede de financiamento se 

mostra relevante, estando presente em todas as atividades. Tais resultados podem estar 

relacionados ao fato de tratar-se de uma spin off empresarial. Em se tratando de projetos de 

inovação é de se esperar que as redes tecnológica e de suporte se mostrem presentes na atividade 

relacionada à contratação de pessoal, quando nada por serem fontes de informação quanto a 

disponibilidade de recursos humanos e competências necessárias. 

O Quadro 69 aprofunda, de forma consolidada, a visão do capital social estrutural da 

Empresa C, mais especificamente acerca com relação às perspectivas relacionadas à 

configuração e às ligações de rede. 

Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa C 

Ligações de rede 

Como sua empresa foi criada? 

 

De que forma a empresa, ao longo 

de sua existência, mudou suas 

estruturas e propósitos? 

Foi criada pelo Grupo Siagri Sistemas à partir 

de uma oportunidade de mercado. 

 

A empresa mudou sua estrutura com o 

crescimento natural, contratando mais 

pessoas e adequando seu ambiente de trabalho 

para acomodá-las. 

Configuração de Rede 

Quais os principais atores que 

auxiliaram a empresa na fase de 

lançamento e consolidação? 

Rede de financiamento (agências de 

financiamento, bancos, anjos financeiros) na 

fase de consolidação. 
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Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa C 

As ligações da rede 

Que tipo de ajuda externa a 

empresa recebeu para seu 

desenvolvimento? 

Captou dois projetos de subvenção 

econômica da FINEP/FAPEG, através da 

participação em editais de pesquisa não 

reembolsáveis. O principal benefício 

apontado relaciona-se a obtenção de recursos 

financeiros para pagamento de  bolsas. 

As ligações de rede 

Com relação à ideia do negócio e do 

projeto apresentado para o Tecnova 

foi solicitado indicar origem da 

ideia. 

A ideia é originada dos conhecimentos do 

empreendedor sobre o setor de atividade. 

Quadro 69 – Capacidade Social - Estrutural 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Desta forma, no caso da Empresa C, observa-se que a mobilização para sua formação 

se deu a partir do Grupo SIAGRI. A participação no processo de seleção de apoio a projetos na 

modalidade de subvenção econômica auxiliou no em seu desenvolvimento, entretanto, a redes 

de financiamento é percebida pelo gestor com grande relevância em especial na fase de 

consolidação da empresa. Portanto, o capital social, em sua perspectiva estrutural, contribuiu 

especialmente na fase de consolidação da Empresa C. 

Projeto de Inovação apresentado no Programa Tecnova   

O projeto proposto pela Empresa C intitula-se “AFAD - avaliação funcional de animais 

digital - visão computacional para o melhoramento genético de animais”. Trata-se de um 

produto novo para os mercados regional e nacional, não sendo observado também no mercado 

internacional. No bojo de seu desenvolvimento, a empresa promoverá mudanças na estrutura 

organizacional, nas práticas de marketing, na implementação de ferramentas de gestão com o 

objetivo de atendimento a normas de certificação ou de orientações estratégicas corporativas 

novas ou com mudanças substanciais. Segundo o gestor da empresa o produto permitirá registro 

de patentes relacionadas a produtos e/ou processos e/ou propriedade intelectual em favor da 

empresa.  

O conhecimento do empreendedor sobre o setor de atividade, aliado à sua competência 

tecnológica, tiveram importante papel na formulação da ideia original para o desenvolvimento 

do projeto.  

O desenvolvimento do novo produto conta com suporte externo, podendo estas 

referências e respectivas intensidades de contato ser observadas na Figura 22. 



140 
 

 

 
 

Figura 22 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Observa-se maior intensidade entre um dos gestores e a Universidade Federal de Goiás 

e Consultor da Qualitas tendo por base o Tabela 04. 

FUNÇÃO/CARGO DA PESSOA GRUPO/INSTITUIÇÂO A 

QUE PERTENCE 

INTENSIDADE 

(escala de 1 (baixa) a 5 (alta) 

Professor INF/Pesquisador UFG 5 

Professor INF/Pesquisador UFG 4 

Aluno INF/Pesquisador UFG 1 

Consultor/Pesquisador Qualitas 5 

Consultor/Pesquisador Qualitas 4 

Consultor/Pesquisador Qualitas 4 

Professor FACE/Pesquisador UFG 3 

Aluno FACE/Pesquisador UFG 2 

Tabela 04 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Processos de aquisição, compartilhamento, codificação e controle de conhecimentos  

No caso da Empresa C quatro mecanismos de aquisição de conhecimento sempre 

ocorrem, sendo o primeiro deles a promoção de parcerias com outras organizações, 

universidades, escolas técnicas ou congêneres. Outros mecanismos de aquisição sempre 

utilizados pela organização são a manutenção de contato com profissionais e especialistas 

Gestor Empresa 
"C"

Qualitas

UFG

FACE
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externos, a promoção e apoio às inovações e a oferta de oportunidades de aprendizagem, tais 

como programas internos de treinamento, visitas a outros departamentos, etc.  

Em menor frequência, estão também presentes mecanismos de aquisição tais como a 

participação dos membros da equipe em eventos externos (congressos, feiras, simpósios), além 

do incentivo aos funcionários para participar de redes e grupos externos de pessoas tanto 

formais quanto informais e da identificação pela empresa de experts ou assuntos específicos 

por meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo com os assuntos aos quais pertencem.  

O Quadro 70 apresenta a consolidação das informações em função da frequência com 

que foi indicada pelo gestor. 

Frequência Número de classificadas 

com a frequência 

relacionada 

Situação 

Às vezes 2 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de 

redes e grupos externos de pessoas tanto formais 

quanto informais. 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos 

por meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo 

com os assuntos aos quais pertencem. 

Frequentemente 1 
Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 

Sempre 4 

A empresa promove parcerias com outras 

organizações, universidades, escolas técnicas etc. 

A empresa mantém contato com profissionais e 

especialistas externos. 

A empresa promove e apoia inovações. 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, 

tais como programas internos de treinamento, visitas 

a outros departamentos, etc. 

Quadro 70 – Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimentos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da comparação entre as respostas apresentadas pelo gestor da empresa e a 

importância relacionada a cada uma das práticas na perspectiva de gestores da FINEP que 

acompanham o Programa Tecnova, conforme o Quadro 14, foi possível identificar o índice de 

prioridade relacionado a cada uma das atividades de aquisição interna e externa de 

conhecimento, estando estas relacionadas no Quadro 71. 
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AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes 

e grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 

4,67 3 9,33 

A empresa promove parcerias com outras organizações, 

universidades, escolas técnicas etc. 

4,00 5 0,00 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais 

como programas internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc. 

4,00 5 0,00 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas 

externos. 

3,67 5 0,00 

A empresa promove e apoia inovações. 
3,67 5 0,00 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 

3,67 4 3,67 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por 

meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo com os 

assuntos aos quais pertencem. 

3,33 3 6,67 

Quadro 71 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Aquisição de conhecimento 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Observa-se que a empresa supera as expectativas seja na prática relacionada à promoção 

de parcerias com outras organizações, universidades, escolas técnicas ou congêneres, ou nos 

demais mecanismos de aquisição sempre utilizados pela organização como a manutenção de 

contato com profissionais e especialistas externos, a promoção e apoio às inovações e a oferta 

de oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de treinamento, visitas a 

outros departamentos, etc. Nas demais o gap para atingimento das expectativas é relativamente 

baixo, com exceção da prática sistemática de incentivo por parte da empresa para que seus 

funcionários participem de redes e grupos externos de pessoas, considerada relevante e, 

portanto, é identificada como ação prioritária. As práticas com IPA acima de sete necessitam 

ser revistas, pois contribuem para ampliação de contatos e a criação de vantagens como 

obtenção de informações ou acesso a recursos mais específicos.  

A Figura 23 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 71.  
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Figura 23 - Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimento em relação à expectativa da FINEP 

Fonte: Elaboração do autor 

A presença de práticas de compartilhamento de conhecimento e a dimensão relacional 

do capital social, que tem por foco as relações pessoais desenvolvidas a partir de interações e 

temas como confiança, normas e identificação, também foram observadas conforme as 

empresas anteriormente analisadas. 

No caso da Empresa C é possível observar que das dezessete práticas apontadas para 

classificação foi indicado que dez delas sempre estão presentes no dia a dia da empresa, duas 

frequentemente, quatro ocorrem às vezes e uma nunca ocorre. Das práticas frequentes, 

destacam-se aquelas ligadas a comunicação interpessoal tais como a transparência de 

informações e um ambiente propício ao trabalho em equipe e desenvolvimento de um senso 

comum, conforme ao Quadro 72.   

Frequência Número de 

classificadas com a 

frequência 

relacionada 

Situação 

Sempre 10 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 
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Frequência Número de 

classificadas com a 

frequência 

relacionada 

Situação 

Sempre 10 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

Funcionários da equipe a participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais). 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 

Quadro 72 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se novamente resultados e expectativas para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento, construiu-se o Quadro 73.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 
3,67 5 0 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

3,67 5 0 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 3,00 5 0 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 
4,00 5 0 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 
3,67 5 0 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

4,00 5 0 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas. 
3,67 5 0 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais). 
3,33 5 0 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 
3,67 5 0 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 
3,33 5 0 

Quadro 73 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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A Figura 24 traz a representação gráfica relacionada ao cruzamento das respostas 

apresentadas pelo gestor da empresa e a importância relacionada a cada uma das práticas na 

perspectiva de gestores da FINEP.  

Figura 24 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP 

Fonte: Elaboração do autor 

Aqui observa-se que, de forma geral, as práticas consideradas sempre presentes pelo 

gestor ou superam à expectativa dos gestores do programa na FINEP. Particularmente, cabe 

ressaltar o trabalho em equipe como destaque que produz e intensifica relações de confiança 

entre os diversos integrantes da rede, além de servir de base para interação, trazendo benefícios 

aos processos relacionados à troca e cooperação. Desta forma, age como facilitador nos 

processos de compartilhamento de conhecimento e formação de senso comum. Assim, fica 

confirmada a afirmação de Tsai e Ghoshal (2007), para quem as relações frequentes no trabalho 

em equipe facilitam a troca de informações e a criação de um ponto de vista em comum. 

O Quadro 74 consolida as respostas apresentadas pelo gestor em frequências 

consideradas abaixo das anteriores. 
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a respeito de responsabilidades de

outros colegas de trabalho e

departamentos.

Funcionários da equipe participam de

outras equipes ou unidades e atuam

como elos entre elas.

A empresa participa de intercâmbio

com clientes para o desenvolvimento

de projetos (internacionais)

A empresa participa de intercâmbio

com parceiros para o

desenvolvimento de projetos

(nacionais)

A empresa participa de atividades

relacionadas a desenvolvimento de

protótipos.

Esperado Empresa

Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento

x 

Percepção de Gestores da FINEP
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Frequência Número de 

classificadas com a 

frequência 

relacionada 

Situação 

Frequentemente 2 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 

Às vezes 4 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais). 

Nunca 1 
São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 

Quadro 74 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se os resultados e expectativas, para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento que não foram consideradas frequentes pelo gestor, 

construiu-se o Quadro 75.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 
3,67 1 14,68 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

4,00 3 8,00 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

4,00 3 8,00 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 
4,00 3 8,00 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 
4,67 4 4,67 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

4,33 3 8,67 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 
3,33 3 6,67 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 
4,00 4 4,00 

Quadro 75 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) - Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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A Figura 25 traz a representação gráfica relacionada ao cruzamento das respostas 

apresentadas pelo gestor da empresa que tiveram resultado abaixo da perspectiva da 

importância relacionada a cada uma das práticas de gestores da FINEP e a citada importância.  

 
Figura 25 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP 

Fonte: Elaboração do autor 

Ações relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, identificadas em menor 

frequência pelo gestor, como as descritas na Figura 25, caracterizam uma baixa permeabilidade 

de pessoas e informações na empresa como um todo. É o que pode ser verificado na baixa 

ocorrência de atividades como a existência de práticas relacionadas à coleta, à classificação e à 

distribuição de sugestões internas, o desenvolvimento de programas internos de rodízio de 

tarefas e mudanças de funcionários entre departamentos e funções, a presença de mecanismos 

formais que garantam o compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas, bem 

como a participação em intercâmbios com clientes ou parceiros para o desenvolvimento de 

projetos, além do compartilhamento de novas ideias e abordagens sobre o desempenho no 

trabalho e a formação de times de trabalho foram identificadas como prioritárias, em especial 

as relacionada a times de trabalho multifuncionais e multidisciplinares. 
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A empresa tem mecanismos formais

que garantem o compartilhamento de

melhores práticas entre as diferentes

áreas de atividade.

A empresa participa intercâmbio com

parceiros para o desenvolvimento de

projetos (internacionais)

Funcionários da equipe a que pertenço

coletam, classificam e distribuem

sugestões internas dos demais

membros.

A empresa desenvolve programas

internos de rodízio de tarefas e

mudança de funcionários entre

departamentos e funções.

São formados times de trabalho

multifuncionais e multidisciplinares,

Task-forces.

A empresa participa de intercâmbio

com clientes para o desenvolvimento

de projetos (nacionais)

Novas ideias e abordagens sobre o

desempenho no trabalho são aplicadas

no dia-a-dia de minha equipe

Esperado Empresa

Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento

x 

Percepção de Gestores da FINEP
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Essa carência pode comprometer o desenvolvimento de ativos presentes nas relações 

existentes entre os integrantes, ou seja, a confiança, enquanto atributo de um relacionamento e 

a confiabilidade, enquanto atributo de um ator envolvido na relação que são, na visão de Tsai e 

Ghoshal (2007), elementos da dimensão relacional do capital social. Neste sentido buscou-se a 

percepção do gestor quanto aos elementos confiança, normas e identificação, a fim de 

aprofundar a questão do capital social em sua perspectiva relacional. 

O Quadro 76 consolida a percepção do gestor da empresa quanto a estes elementos. 

Dimensão Relacional 

Item Pergunta Resposta da Empresa C 

Confiança 
Qual a importância da confiança? Como ela 

é construída? 

Confiança é a base do bom relacionamento. 

Ela é construída com transparência, prazos 

cumpridos e qualidade na entrega. 

Normas 

A fim de cumprir as exigências do trabalho e 

do sucesso da empresa, que tipo de regras, 

normas ou obrigações são mais necessários? 

Sem resposta direta, entretanto indica a 

existência de um código de conduta 

interno. 

Identificação 
Quais são suas metas pessoais nesta 

empresa? 

Obter o resultado esperado no 

planejamento estratégico. 

Quadro 76 – Capital social Relacional 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Destaca-se que a confiança é relevante no âmbito da empresa sendo percebida pelo 

gestor como elemento básico para o um bom relacionamento, construída a partir da 

transparência, do cumprimento de prazos e de entregas com qualidade. 

O terceiro processo analisado trata da codificação e controle do conhecimento. A 

Empresa C sempre disponibiliza para sua equipe bases de dados atualizadas para consulta, 

sejam estas relacionadas a assuntos de forma geral ou a clientes. Também foi possível observar 

que a empresa utiliza, na mesma frequência, alguns tipos de redes como Lotus Notes ou intranet 

para consulta às bases de dados e em menor conta com bases internas para armazenamento de 

conhecimentos e experiências. O Quadro 77 consolida as informações disponibilizadas pelo 

gestor, estando estas práticas relacionadas à codificação e controle do conhecimento. 

Frequência Situação Número de 

ocorrências 

Sempre 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 

3 As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 

 

Frequência Situação Número de 

ocorrências 
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Sempre 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a 

seus clientes 

Frequentemente 
A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
1 

Quadro 77 – Frequência da ocorrência de praticas de codificação e controle do conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Calculando-se o IPA para os processos de Codificação e Controle de Conhecimentos, 

construiu-se o Quadro 78. 

CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item Qualificação Pontuação "IPA=Ix(5-O)” 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 3,67 5 0 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3,67 5 0 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes 

a seus clientes. 
4,33 5 0 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
4,00 4 4,00 

Quadro 78 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Codificação e Controle de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A maior parte das práticas relacionadas à codificação e controle de conhecimento supera 

a expectativa com relação ao valor atribuído pelos gestores da FINEP, com exceção de uma 

delas, relacionada ao armazenamento de experiências e conhecimentos, que apresenta baixo 

desvio. Pode-se perceber que estas práticas se relacionam às bases de dados utilizadas pela 

empresa, sua atualização e a possibilidade de acesso a elas. A partir destas bases é viabilizada 

não só a incorporação e desenvolvimento de conhecimentos no âmbito da empresa, mas também 

a disseminação de códigos ou paradigmas a serem compartilhados.  

Os principais direcionadores da empresa, relacionados à dimensão cognitiva do capital 

social, ou seja, visão, missão, objetivos organizacionais e valores da empresa, além da 

percepção do gestor quanto ao elemento compromisso encontram-se consolidados no Quadro 

79. 
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Dimensão Cognitiva 

Item Pergunta Resposta Empresa C 

Visão e Missão da empresa 

Qual é a visão da empresa? 

 

 

Qual é a missão da empresa? 

Visão: Ser reconhecida até 2017 como uma 

importante fornecedora mundial de 

tecnologia da Informação para integração de 

dados produzindo soluções inovadoras para a 

integração cadeias produtivas e 

compartilhamento de informações entre 

indústrias e seus canais 

 

Missão: Potencializar nossos clientes, agentes 

de atuação global, fornecendo soluções 

estratégicas de Tecnologia da Informação que 

sejam inovadoras, confiáveis, simples e de 

grande valor agregado 

Objetivos organizacionais 
Qual é o objetivo de sua 

empresa hoje? 

Objetivo principal: conquistar clientes de 

escala mundial 

Valores 
Quais são os valores mais 

importantes da empresa? 

Respeito ao próximo, destacando 

colaboradores, clientes, parceiros e respeito 

ao Meio Ambiente. 

Valores 
Quais são os valores mais 

importantes da empresa? 

Busca permanente por um mundo melhor, 

mais justo, inclusivo e sustentável. 

O incentivo à criatividade, simplicidade e 

inovação, é a nossa obsessão. 

Sustentar nossa permanente busca da 

qualidade em nossos processos, serviços e 

produtos. 

Valorizar a carreira dos profissionais de nossa 

equipe estimulando o aprendizado contínuo, a 

certificação e obtenção de títulos. 

Compromisso 

O que você acha sobre o 

compromisso? É importante 

para você? Por quê? 

Sim compromisso assumido deve ser 

cumprido. 

Quadro 79 – Capacidade Social - Cognitivo 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Percebe-se clareza nas definições da visão e missão da empresa bem como em seus 

objetivos organizacionais. Seus valores da empresa apontam para busca de inovação, melhoria 

contínua e valores éticos. Na percepção do gestor o compromisso é percebido como elemento 

fundamental. 

O Quadro 80 consolida informações relacionadas às diversas perspectivas do capital 

social e a influência destas perspectivas no âmbito da Empresa C. 

 

 



151 
 

 

Dimensões do 

Capital Social 

Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Estrutural 

Tamanho da Rede 

Obtenção informações, ou o 

acesso a certos recursos que 

são mais específicos 

Foi criada pelo Grupo Siagri Sistemas 

à partir de uma oportunidade de 

mercado. 

A empresa mudou sua estrutura com 

o crescimento natural, contratando 

mais pessoas e adequando seu 

ambiente de trabalho para acomodá-

las. 

Rede de financiamento (agências de 

financiamento, bancos, anjos 

financeiros) na fase de consolidação. 

Captou dois projetos de subvenção 

econômica da FINEP/FAPEG, 

através da participação em editais de 

pesquisa não reembolsáveis. 

Configuração de 

Rede 

As ligações da 

rede 

Relacional 

Confiança 

Estreitamento das relações, 

maior facilidade para a troca 

de informações entre 

participantes e criação de um 

ponto de vista em comum 

A confiança é relevante no âmbito da 

empresa, sendo percebida pelo gestor 

como elemento básico para o um bom 

relacionamento, construída a partir de 

transparência, prazos cumpridos e 

qualidade na entrega que seguem 

normas e necessitam da identificação 

dos participantes com este modelo e 

entre si. 

Normas 

Identificação 

Cognitiva 

Visão e Missão 

da empresa 

Códigos ou paradigmas 

compartilhados. Agindo como 

facilitadores para criação de 

um entendimento comum 

relacionado a metas coletivas e 

formas adequadas de atuação 

em um sistema social. 

Facilitam as ações individuais 

e de grupo apresentando 

potencial em beneficiar toda 

organização e o 

desenvolvimento da confiança 

entre os atores. 

Visão, missão e valores claramente 

definidos. Utilização de bases de 

dados utilizadas atualizadas e com 

sistema de consulta informatizado 

seja com relação à empresa, clientes 

ou experiências e conhecimentos 

adquiridos. 

Objetivos 

organizacionais 

Valores 

Compromisso 

Quadro 80 – Capacidade Social - Consolidado 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Capacidades Tecnológicas e Nível de Maturidade 

O Quadro 81 apresenta a consolidação das informações da Empresa C relacionadas às 

capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Ferramentas básicas e tecnologias preexistentes de desenvolvimento de 

software.  
Dominado 

Práticas de gestão. Dominado 

Ambiente instável para o desenvolvimento de software e atividades de 

P&D correlacionadas. 

Não se 

Aplica 
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Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 2 Extra 

básico 

Utilização e adaptação de tecnologias desenvolvidas por terceiros.  Dominado 

Formalização das práticas básicas de engenharia de software. Dominado 

Quadro 81 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Das cinco capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software, a Empresa C 

quatro, uma outra e a última, relacionada foi considerada não aplicável pelo gestor.  

O Quadro 82 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação, que por sua vez são ligadas à criação, modificação ou 

aperfeiçoamento de produtos e processos, conforme visto anteriormente. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Básico Processos de desenvolvimento de software estruturados e padronizados.  Dominado 

Interação com clientes e parceiros para desenvolvimento de novas 

tecnologias.  
Dominado 

Nível 4 

Intermediário 

Integração das ferramentas da empresa com as utilizadas por clientes e 

parceiros.  
Dominado 

Complementaridade das atividades de P&D para viabilizar o 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 
Dominado 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Equipes multidisciplinares, rotativas, de alta especialização tecnológica.  Incipiente 

Soluções inovadoras em engenharia de software e novas tecnologias a 

partir de insights próprios.  
Dominado 

Desenvolvimento de software em conjunto com centros globais. Não se 

Aplica 

Nível 6 Avançado Centro de P&D de excelência mundial no desenvolvimento de novas 

tecnologias (ex: games, grid computing, messaging, iDEN). 
Dominado 

Quadro 82 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da análise do Quadro 82 observa-se que seis das oito capacidades estão 

dominadas, distribuídas pelos diversos níveis, uma outra, relativa ao nível intermediário 

superior, está em estágio incipiente, e a última, relacionadas ao mesmo nível, estão foi 

considerada não aplicável.  

O Gráfico 11 busca representar as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Engenharia de Software de forma consolidada, apresentado ao lado de cada 

elemento o número de capacidades incorporadas em função de sua situação, ou seja, não 

aplicável, ausente, incipiente, presente ou dominada. 
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Gráfico 11 – Capacidade tecnológica relacionada à Engenharia de Software 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas em Engenharia de 

Software, observou-se que a Empresa C acumula 31 pontos dos 39 possíveis, apontando para 

um nível intermediário de maturidade nesta função. 

O Quadro 83 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina na função Gestão de Projetos. 

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico 
Práticas internas de gestão de projetos informais e intermitentes. 

Não se 

Aplica 

Imprevisibilidade de prazos, orçamentos, funcionalidade e qualidade do 

produto. 

Não se 

Aplica 

Gestão de projetos realizada pelos clientes 
Não se 

Aplica 
Nível 2 

Extrabásico 

Gestão de projetos realizada informalmente, com base nas práticas dos 

clientes. 

Não se 

Aplica 
Padronização das fases básicas de um projeto (ex: planejamento, testes e 

desenvolvimento). 

Não se 

Aplica 

Gestão de projetos abrangendo fornecedores e subcontratados. 
Não se 

Aplica 
Quadro 83 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

As seis capacidades tecnológicas de rotina foram consideradas pelo gestor da Empresa 

C como não aplicáveis.  

1 1 1
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Capacidade Tecnológica - Engenharia de Software

Não se Aplica Ausente Incipiente Presente Dominado
Rotina

Inovação
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O Quadro 84 apresenta as informações relacionadas às capacidades tecnológicas de 

inovação na função Gestão de Projetos. Observa-se que sete das catorze capacidades 

encontram-se dominadas, quatro outras estão presentes, em ambos os casos, distribuídas pelos 

diversos níveis. As três últimas capacidades, duas delas relacionadas ao nível avançado e outra 

ao nível intermediário, foram consideradas pelo gestor como não aplicáveis. 

 Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 

Inovativo Básico 

Planejamento e coordenação formal de projetos simples. Dominado 

Capacidade de gestão de projetos baseada na performance de projetos 

anteriores. 
Presente 

Capacidade de identificação dos riscos dos projetos. Presente 

Sistemas de controle de documentação de projetos. Dominado 

Capacitação de gerentes de projeto. Dominado 

Nível 4 

Intermediário 

Gestão de projetos complexos, envolvendo áreas de especialização 

Tecnológica complementares. 
Dominado 

Interação contínua entre gerentes de projeto da empresa e gerentes de 

projeto dos clientes. 

Não se 

Aplica 
Documentação formal das fases do projeto em base de dados. Dominado 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Formalização da gestão de risco. Presente 

Avaliação de performance em projetos por meio de métricas quantitativas. Dominado 

Nível 6 

Avançado 
Gestão de projetos de classe mundial. 

Não se 

Aplica 

Gerência de equipes fisicamente distantes. 
Não se 

Aplica 
Capacidade proativa de reconhecer fraquezas. Dominado 

Prevenção da ocorrência de falhas em processos e de defeitos em produtos. Presente 
Quadro 84 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Da mesma forma que se procedeu com relação às capacidades tecnológicas relacionadas 

à função Engenharia de Software, buscou-se apurar o total de pontos acumulados pela empresa 

na função Gestão de Projetos. Observou-se que a Empresa C acumula 29 pontos dos 60 

possíveis, tendo por base o Quadro 16, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

O Gráfico 12 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Gestão de Projetos de forma consolidada. 
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Gráfico 12 – Capacidade tecnológica relacionada a Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com relação às capacidades tecnológicas relacionadas a Produtos e Soluções os 

seguintes resultados são apresentados nos Quadros 85 e 86. 

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Replicação de especificações determinadas pelos clientes. Dominado 

Pequenas adaptações de tecnologias já existentes. Dominado 

Nível 2 

Extrabásico 

Atividades de reengenharia e cópia. Presente 

Novas aplicações para tecnologias e produtos, visando ao atendimento das 

necessidades pontuais da empresa-cliente. 
Dominado 

Quadro 85 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que as três das quatro capacidades tecnológicas de rotina foram consideradas 

dominadas pelo gestor da empresa e a última delas presente. Da mesma forma procedeu-se com 

as capacidades tecnológicas inovadoras relacionadas à função Produtos e Soluções, tendo como 

resultado o Quadro 86. 

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Processo de identificação das necessidades da empresa-cliente. Dominado 
Desenvolvimento de produtos e soluções para solucionar problemas 

específicos. 
Dominado 

Análise, definição e especificação de requisitos. Dominado 
Nível 4 

Intermediário 

Tecnologias inovadoras visando ao mercado em potencial. Dominado 
Soluções complexas a partir da integração de áreas de especialização (ex: 

óptica, Java, reconhecimento de voz) 
Dominado 
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Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Interação com o mercado global. Dominado 
Desenvolvimento de produtos e soluções em tecnologias de última geração 

(ex: TV digital, PDAs, integração, telefonia celular – CDMA, TDMA, 

GSM, iDEN). 

Dominado 

Nível 6 

Avançado 

Desenvolvimento de produtos e soluções de alta complexidade, com grande 

capacidade de personalização e adaptação para atender a necessidades ainda 

não identificadas via P&D (ex: grid computing, convergência, software zero 

defeito). 

Presente 

Geração de spin-offs em decorrência da elevada especialização tecnológica. Não 

respondeu 

Quadro 86 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Da mesma forma que situação anterior, onde se observava o domínio da maioria das 

capacidades, no caso das capacidades tecnológicas de inovação, sete das nove estão dominadas, 

distribuídas pelos níveis inovativo básico, intermediário e intermediário superior. Com relação 

às duas práticas restantes, relacionadas ao nível avançado, observa-se que uma foi considerada 

presente e a última não foi indicada a situação pelo gestor.  

O Gráfico 13 apresenta as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, vinculadas 

à Produtos e Soluções de forma consolidada. 

Gráfico 13 – Capacidade tecnológica relacionada a Produtos e Soluções 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Partindo destas informações, foi apurado o total de pontos relacionados às capacidades 

tecnológicas na função Produtos e Soluções, observando-se que a Empresa C acumula 34 

pontos dos 39 possíveis, situando-a, portanto, em um nível avançado de maturidade. 

O quarto e último grupo de capacidades tecnológicas observadas relaciona-se à função 

Ferramentas e Processos.  Na sequência serão apresentadas as consolidações das respostas 

1 1

7

3

0

3

6

9

Capacidade Tecnológica - Produtos e Soluções

Não se Aplica Ausente Incipiente Presente Dominado
Rotina

Inovação



157 
 

relacionadas às capacidades tecnológicas de rotina e inovação para esta função. O Quadro 87 

apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades tecnológicas de rotina. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Uso de ferramentas básicas de engenharia de software. Dominado 

Processos operacionais não formalizados. 
Não se 

Aplica 

Técnicas de controle de qualidade incipientes. 
Não se 

Aplica 

Nível 2 

Extrabásico 

Estruturação dos processos operacionais. Dominado 

Controle de documentos operacionais e gerenciais. Dominado 

Controle de instruções técnicas para projetos. Dominado 

Uso de canais de comunicação em redes compartilhadas. Presente 

Quadro 87 - Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com relação à capacidade tecnológica de rotina vinculada a Ferramentas e Processos, 

tomando por base as respostas encaminhadas pelo gestor da empresa, verifica-se quatro delas 

estão dominadas, uma outra foi considerada presente 2 duas não aplicáveis. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Padronização do processo de desenvolvimento de software. Dominado 

Capacitação em metodologias de gestão de  processos. Dominado 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e Especificações 

CMM2. 
Incipiente 

Nível 4 

Intermediário 
Criação de novas unidades organizacionais. 

Não se 

Aplica 

Fortalecimento das práticas de gestão de projetos. Dominado 

Gestão estratégica da qualidade; obtenção de certificações internacionais 

(ISO, PMP-PMI). 

Não se 

Aplica 

Processos baseados em e controlados por web intranet. Dominado 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM3. 

Não se 

Aplica 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Transformação (reengenharia) dos processos críticos da empresa. 
Não 

Respondeu 

Ferramentas avançadas de gestão de processos. Presente 

Normas e padrões de projetos próprios (ex: Prosces). 
Não se 

Aplica 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM4. 

Não se 

Aplica 

Execução de projetos envolvendo gestão de processos globais e 

simultâneos. 
Presente 

Nível 6 Avançado Aprimoramento contínuo dos processos e sistemas operacionais, tanto a 

partir de avanços incrementais nos processos existentes quanto a partir de 

novos métodos e tecnologias. 

Dominado 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações. Presente 

Quadro 88 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com relação às capacidades tecnológicas de inovação, cinco das quinze capacidades 

estão dominadas, três delas encontram-se presentes, uma em estágio incipiente e outras cinco 
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delas foram consideradas não aplicáveis e a última não apresentou resposta. A distribuição das 

situações de domínio ou presença de capacidades tecnológicas pode ser observada por todos os 

níveis, ainda que algumas tenham sido consideradas não aplicáveis e outras não respondidas ou 

em estágio incipiente. 

O Gráfico 14 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à função Ferramentas e Processos de forma consolidada. 

Gráfico 14 – Capacidade tecnológica relacionada a Ferramentas e Processos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O total de pontos das respostas apresentadas pelo gestor da Empresa C relacionadas às 

capacidades tecnológicas em Ferramentas e Processos indica a acumulação de 36 pontos dos 

66 possíveis de serem acumulados, apontando para um nível intermediário de maturidade 

conforme escala disponível no Quadro 15 disponível no Capítulo 3 - Metodologia. 

Conforme pode ser observado no Quadro 16 disponível na metodologia, o somatório 

dos pontos acumulados em aprendizagem organizacional/capital social e funções tecnológicas 

possibilitam a identificação de níveis de maturidade para cada uma das variáveis. Em uma 

perspectiva geral pode-se observar que a Empresa C acumulou 120 dos 140 pontos relacionados 

às ações voltadas a aprendizagem organizacional/capital social e 134 pontos relacionados às 

quatro funções tecnológicas avaliadas. 

O Quadro 89 apresenta o resumo dos resultados observados. 
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Empresa C Aprendizagem Organizacional/ Capital Social Capacidade Tecnológica 

Total de 

Pontos 
120 134 

Função 

Aquisição 

Interna e 

Externa 

Conhecimento 

Compartilhamento 

Conhecimento 

Codificação e 

Controle 

Conhecimento 
Engenharia 

de 

Software 

Gestão 

de 

Projetos 

Produtos 

e 

Soluções 

Ferramentas 

e Processos 

Capital Social 

Estrutural 

Capital Social 

Relacional 

Capital Social 

Cognitivo 

Pontos por 

Função 
30 71 19 31 33 34 36 

Quadro 89 – Resumo da pontuação da Empresa C 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 15 representa a interseção entre as pontuações totais acumuladas em 

Capacidades Tecnológicas e ações relacionadas à Aprendizagem Organizacional/Capital 

Social. 

Gráfico 15 – Aprendizagem Organizacional/Capital Social versus Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Tal situação posiciona a empresa no Quadrante 3, apontando para um nível de 

capacidades tecnológicas classificado como intermediário e um nível de aprendizagem 

organizacional/capital social bom.  

Nesta circunstância, sugere-se que a empresa monitore suas capacidades tecnológicas e 

ações de aprendizagem organizacional/capital social, em especial as relacionadas aos processos 

de (i) aquisição de conhecimento, como por exemplo, o incentivo de seus funcionários na 

participação de redes e grupos externos, tanto formais quanto informais e identificação de 

experts ou assuntos específicos por meio de catálogos; (ii) compartilhamento de conhecimento, 

representados pela participação de intercâmbio com clientes e parceiros para o desenvolvimento 

de projetos internacionais e programas internos de rodízio de tarefas. 
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4.4.4. Empresa D 

 

Visão Geral, vínculos com atores de inovação 

 Este tópico busca apresentar o primeiro conjunto de informações relacionado à 

Empresa D trazendo uma visão geral da empresa, onde são observados pontos relacionados à 

sua criação, formação de equipe, grupos de redes que apoiaram a empresa em suas diversas 

etapas e processo de incubação.  

A Empresa D foi criada em 2010, a partir de iniciativa dos próprios empreendedores 

motivados pelos seus conhecimentos sobre os produtos e serviços que viriam a produzir. Trata-

se uma empresa de uma micro empresa, independente, portanto não estando vinculada a 

qualquer grupo. Com relação a seu corpo funcional apresenta em seu quadro 5 funcionários e 2 

sócios totalizando 7 integrantes. 

As principais atividades da empresa estão relacionadas ao desenvolvimento de sistemas 

web, geotecnologia, banco de dados espacial, trabalhando em sistemas específicos sob 

demanda, especialmente ligados à geotecnologia. O desenvolvimento de projetos conta com o 

levantamento de requisitos de qualidade e definição de pontos de checagem para cada atividade 

a ser desenvolvida e definição de prazos construída pelos gestores diretamente com as equipes 

de trabalho. Observa-se também a existência de política interna claramente definida. 

A Empresa D não apresenta vínculos com processo de incubação. Ao longo de sua 

trajetória participou de editais de seleção pública, tendo captado projetos de subvenção 

econômica (PAPPE, TECNOVA, RHAE). Com relação aos benefícios e limitações decorrentes 

dos apoios recebidos, o gestor indicou a disponibilização de recursos financeiros com posterior 

prestação de contas, como limitações apontou a inexistência de um formulário padrão para 

submissão dos projetos e atrasos na liberação de parcelas.  

A partir das respostas encaminhadas durante a coleta de dados observaram-se os 

seguintes resultados: 
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ATIVIDADES DA ETAPA LANÇAMENTO RESULTADOS 

Constituição legal da empresa. Outras redes 

Desenvolvimento do primeiro produto ou serviço. Rede de financiamento 

Contratação de empregados. Rede de financiamento 

Realização da primeira venda. Rede de financiamento 

ATIVIDADEAS DA ETAPA CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS 

Novas rodadas de financiamento. Rede de financiamento 

Promoção e Comercialização. Outras redes 

Operação e Produção. Outras redes 

Gestão da nova Empresa. Atividade não presente 

Quadro 90 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que em ambas as etapas, as redes de financiamento e outras redes mais 

diretamente ligadas à estrutura familiar, estão presentes em pelo menos uma das atividades. Em 

se tratando de projetos de inovação é de se esperar que as redes tecnológica e de suporte se 

mostrem presentes na atividade relacionada à contratação de pessoal, quando nada por serem 

fontes de informação quanto a disponibilidade de recursos humanos e competências 

necessárias. A rede de financiamento, por sua vez, além de participar da atividade de 

desenvolvimento do primeiro produto ou serviço, se mostrou relevante também na contratação 

de empregados. Tal fato pode estar relacionado a duas ordens de questões. A primeira delas 

aponta para a importância do custo de pessoal em estrutura de projetos de inovação, 

particularmente nas empresas da área de TIC visto que a atividade é intensiva em recursos 

humanos. A segunda questão, ligada a anterior, estaria relacionada à insipiente estrutura de 

capital das MPEs para fazer frente aos custos de projetos de inovação, necessitando, por vezes, 

utilizar recursos de subvenção econômica para custear equipes de desenvolvimento de novos 

produtos. 

O Quadro 91 aprofunda, de forma consolidada, a visão do capital social estrutural da 

Empresa D, mais especificamente com relação às perspectivas relacionadas à configuração e às 

ligações de rede. 

Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa D 

Ligações de rede Como sua empresa foi criada? 

...foi criada a partir de uma apresentação 

de TCC dos sócios, relacionado 

tecnologias ligadas à geolocalização e da 

percepção de demandas de mercado. 
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Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa D 

Ligações de rede 

De que forma a empresa, ao 

longo de sua existência, mudou 

suas estruturas e propósitos? 

... a conquista da subvenção no PAPPE 

2011. A partir daí a empresa pôde investir 

mais em inovação tecnológica, contratar 

mais pessoas e mudar seus processos 

internos. 

Configuração de Rede 

Quais os principais atores que 

auxiliaram a empresa na fase de 

lançamento e consolidação? 

i) Outras redes (pais, outros parentes) 

ii) Rede de financiamento (agências de 

financiamento, bancos, anjos financeiros) 

na fase de consolidação. 

As ligações da rede 

Que tipo de ajuda externa a 

empresa recebeu para seu 

desenvolvimento? 

Captou dois projetos de subvenção 

econômica da FINEP/FAPEG e CNPQ 

(PAPPE 2011, Tecnova 2013, Rhae 2013, 

Rhae 2014), através da escrita de projetos 

inovadores que foram descobertos a partir 

do acompanhamento de palestras e 

encontros sobre projetos de inovação e 

sobre a Finep trazer investimentos para 

Goiás. 

As ligações de rede 

Com relação à ideia do negócio 

e do projeto apresentado para o 

Tecnova foi solicitado indicar 

origem da ideia. 

A ideia do negócio é originada dos 

conhecimentos do empreendedor sobre o 

setor de atividade, de conversas com 

amigos ou família e de conversas com 

potenciais clientes.  A ideia do projeto 

relaciona-se aos conhecimentos do 

empreendedor sobre o setor de atividade, 

conhecimentos tecnológicos do 

empreendedor sobre o produto ou serviço, 

de conversas com potenciais clientes e de 

conversas com potenciais investidores. 

Quadro 91 – Capacidade Social - Estrutural 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Desta forma, no caso da Empresa D, observa-se que a mobilização de contatos para a 

formação da empresa aconteceu inicialmente na universidade, a partir de contatos entre 

estudantes. O apoio financeiro recebido a partir de programa de subvenção mostrou-se, 

relevante na viabilização de investimentos em inovação tecnológica, contratação de pessoal e 

mudança de processos internos. Observa-se também que, além da rede relacionada à família, as 

conversas com potenciais clientes e investidores, assumem relevância, conforme comentado 

anteriormente, nas fases de lançamento e de consolidação da empresa. Portanto, o capital social, 

em sua perspectiva estrutural, contribuiu nas fases de lançamento e consolidação da Empresa 

D. 

 

 



163 
 

Projeto de Inovação apresentado no Programa Tecnova   

O projeto proposto pela Empresa D intitula-se “SGR – Sistema de Monitoramento e 

Controle de resíduos gerados à partir da Cadeia de produção de petróleo”. Trata-se de um 

produto novo para o mercado nacional, não sendo apontada sua existência no mercado 

internacional. No bojo de seu desenvolvimento, a empresa implementou inovações de processo 

e organizacionais. Segundo o gestor, o produto permitirá o registro de propriedade intelectual 

em favor da empresa. 

O conhecimento do empreendedor sobre o setor de atividade, aliado à sua competência 

tecnológica, tiveram importante papel na formulação da ideia original para o desenvolvimento 

do projeto. Além disso, o networking produzido a partir de conversações com potenciais 

clientes e potenciais investidores influenciou a decisão final pelo desenvolvimento do projeto, 

ratificando a importância do capital social em sua perspectiva estrutural. 

A Figura 26 representa graficamente as relações de suporte ao desenvolvimento do novo 

produto/serviço apoiado pelo Programa Tecnova. 

 
 

Figura 26 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

O desenvolvimento do novo produto conta com suporte externo, podendo estas 

referências e respectivas intensidades de contato ser observados no Tabela 05 e Figura 26. 

Gestor Empresa "D"

UFG

O’briens

CELG
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FUNÇÃO/CARGO DA PESSOA GRUPO/INSTITUIÇÂO A 

QUE PERTENCE 

INTENSIDADE 

(escala de 1 (baixa) a 5 (alta) 

Coordenador Técnico/Diretor Empresa 5 

Gerente do Projeto/Diretor Empresa 5 

Analista/Analista Empresa 5 

Arquiteto/Arquiteto Empresa 4 

Desenvolvedor/Desenvolvedor Empresa 4 

Avalista/Diretor O’briens 3 

Consultor/Profesor UFG 3 

Consultor/Gerente CELG 2 

Tabela 05 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

Processos de aquisição, compartilhamento codificação e controle de conhecimentos  

A seguir serão comentados os diversos aspectos observados na Empresa D tendo por 

base a percepção do gestor vis a vis a expectativa de gestores da FINEP quanto a aspectos 

relacionados à aprendizagem organizacional e capital social. Na sequência serão examinados 

os tipos e níveis de capacidades tecnológicas embarcadas na empresa, tendo por base o modelo 

elaborado por Figueiredo (2009), conforme Quadro 14, disponível na revisão da literatura. 

Além disso, será identificado o nível de maturidade para cada uma das funções observadas, ou 

seja, atividades de engenharia de software, de gestão de projetos, de produtos e soluções e de 

ferramentas e processos. 

No caso da Empresa D um mecanismo de aquisição de conhecimento sempre ocorre, a 

promoção e apoio às inovações. Três outros mecanismos ocorrem frequentemente, sendo o 

primeiro deles o incentivo aos funcionários para participar de redes e grupos externos de 

pessoas, tanto formais quanto informais, além da manutenção de contato com profissionais e 

especialistas externos e a participação dos membros da equipe em eventos externos (congressos, 

feiras, simpósios). 

Em menor frequência, também presentes mecanismos de aquisição tais como a 

promoção de parcerias com organizações, universidades, escolas técnicas ou congêneres, a 

oferta de oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de treinamento, visitas 

a outros departamentos, etc, além da identificação, pela empresa, de experts ou assuntos 
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específicos por meio de catálogos e da sua estrutura interna de registro e recuperação de 

informações.  

O Quadro 92 apresenta a consolidação das informações em função da frequência com 

que foi indicada pelo gestor. 

Frequência Número de classificadas 

com a frequência 

relacionada 

Situação 

Sempre 1 A empresa promove e apoia inovações. 

Frequentemente 3 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de 

redes e grupos externos de pessoas tanto formais 

quanto informais. 

A empresa mantém contato com profissionais e 

especialistas externos. 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 

Às vezes 3 

A empresa promove parcerias com outras 

organizações, universidades, escolas técnicas etc. 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, 

tais como programas internos de treinamento, visitas a 

outros departamentos, etc. 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos 

por meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo 

com os assuntos aos quais pertencem. 

Quadro 92 – Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimentos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da avalição das respostas apresentadas pelo gestor (I) em relação à expectativa 

dos gestores da FINEP (O), conforme o Quadro 15, foi possível identificar o índice de 

prioridade de ações de aprendizagem para cada uma das atividades de aquisição interna e 

externa de conhecimento, estando estas relacionadas no Quadro 93. 
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AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes 

e grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 
4,67 4 4,67 

A empresa promove parcerias com outras organizações, 

universidades, escolas técnicas etc. 
4,00 3 8,00 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais 

como programas internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc. 

4,00 3 8,00 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas 

externos. 
3,67 4 3,67 

A empresa promove e apoia inovações. 3,67 5 0,00 

AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 
3,67 4 3,67 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por 

meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo com os 

assuntos aos quais pertencem. 

3,33 3 6,66 

Quadro 93 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Aquisição interna e externa 

de conhecimentos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Figura 27 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 93.  
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Figura 27 - Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimentos 
Fonte: Elaboração do autor 

Observa-se que nas práticas relacionadas tanto à promoção e apoio à inovação quanto, 

a manutenção de contato com profissionais e especialistas externos e a participação dos 

membros da equipe em eventos externos (congressos, feiras, simpósios) a empresa supera as 

expectativas. Nas demais práticas o gap para atingimento das expectativas é relativamente 

baixo. As práticas com IPA acima de sete necessitam ser revistas, pois elas contribuem para 

ampliação de contatos, a criação de vantagens como obtenção de informações ou acesso a 

recursos mais específicos e a disseminação de informação internamente.  

A presença de práticas de compartilhamento de conhecimento e a dimensão relacional 

do capital social, que tem por foco as relações pessoais desenvolvidas a partir de interações e 

temas como confiança, normas e identificação, foram igualmente avaliadas. No caso da 

Empresa D é possível observar que das dezessete práticas apontadas para classificação foi 

indicado que sete delas sempre estão presentes no dia a dia da empresa, oito ocorrem às vezes 

e duas nunca ocorrem. 

Das práticas frequentes, destacam-se aquelas ligadas a comunicação interpessoal tais 

como a transparência de informações e um ambiente propício ao trabalho em equipe e 

desenvolvimento de um senso comum, conforme ao Quadro 94.   
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1

2

3

4

5

A empresa incentiva seus funcionários

a participar de redes e grupos externos

de pessoas tanto formais quanto

informais.

A empresa promove parcerias com

outras organizações, universidades,

escolas técnicas etc.

A empresa oferece oportunidades de

aprendizagem, tais como programas

internos de treinamento, visitas a outros

departamentos, etc.

A empresa mantém contato com

profissionais e especialistas externos.
A empresa promove e apoia inovações.

Os membros da equipe participam de

eventos externos (congressos, feiras,

simpósios etc).

A empresa identifica experts ou

assuntos específicos por meio de

catálogos ou e-mails arquivados de

acordo com os assuntos aos quais

pertencem.

Esperado Empresa

Percepção do Gestor com relação frequência da ocorrência de praticas de aquisição de 

conhecimentos da empresa x importância da prática no Tecnova
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Frequência Número de classificadas 

com a frequência 

relacionada 

Situação 

Frequentemente 7 

Os membros da equipe compartilham do mesmo 

objetivo. 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no 

trabalho são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos 

da organização. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais) 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para 

o desenvolvimento de projetos (nacionais) 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 

Quadro 94 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se novamente resultados e expectativas para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento, construiu-se o Quadro 94. 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 3,00 4 3,00 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 4,00 4 4,00 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 
4,00 4 4,00 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 
3,67 4 3,67 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 
3,67 4 3,67 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 
3,67 4 3,67 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 
4,00 4 4,00 

Quadro 95 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 A Figura 28 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 95. 
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Figura 28 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP 

Fonte: Elaboração do autor 

Aqui observa-se que, de forma geral, as práticas consideradas frequentes pelo gestor ou 

se equiparam ou superam à expectativa dos gestores do programa na FINEP. Particularmente, 

cabe ressaltar o trabalho em equipe como destaque que produz e intensifica relações de 

confiança entre os diversos integrantes da rede, além de servir de base para interação, trazendo 

benefícios aos processos relacionados à troca e cooperação. Desta forma, age como facilitador 

nos processos de compartilhamento de conhecimento e formação de senso comum. A afirmação 

de Tsai e Ghoshal (2007), para quem as relações frequentes no trabalho em equipe facilitam 

não só a troca de informações, mas também a criação de um ponto de vista em comum, fica 

novamente confirmada.  

O Quadro 96 apresenta as práticas de compartilhamento do conhecimento consideradas 

relevantes no modelo, mas frequência baixa na empresa estudada. 

Frequência Número de classificadas 

com a frequência 

relacionada 

Situação 

Raramente 5 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos 

e funções. 

0

1

2

3

4

Os membros da equipe compartilham

do mesmo objetivo.

O trabalho em equipe é uma prática

comum na empresa.

Novas ideias e abordagens sobre o

desempenho no trabalho são aplicadas

no dia-a-dia de minha equipe.

Os funcionários são informados a

respeito dos objetivos da organização.

São formados times de trabalho

multifuncionais e multidisciplinares,

Task-forces.

A empresa participa de intercâmbio

com clientes para o desenvolvimento de

projetos (nacionais)

A empresa participa de intercâmbio

com parceiros para o desenvolvimento

de projetos (nacionais)

Esperado Empresa

Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento

x 

Percepção de Gestores da FINEP
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A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as 

diferentes áreas de atividade. 

Funcionários da equipe a que pertenço participam de 

outras equipes ou unidades e atuam como elos entre 

elas. 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para 

o desenvolvimento de projetos (internacionais) 

Às vezes 5 

Os funcionários da equipe compartilham 

conhecimentos e experiências por meio de diálogos 

com os demais colegas de trabalho. 

Funcionários da equipe coletam, classificam e 

distribuem sugestões internas dos demais membros. 

Encontros são realizados para informar os funcionários 

a respeito das últimas inovações na empresa. 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 

Quadro 96 – Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Comparando-se os resultados e expectativas, para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento que não foram consideradas frequentes pelo gestor, 

construiu-se o Quadro 97.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas. 
3,67 2 11,01 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

4,00 2 12,00 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

3,67 3 7,34 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 
3,67 3 7,34 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais). 
3,33 2 9,99 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais). 
4,00 2 12 
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Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 
4,67 3 9,34 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

4,33 2 12,99 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

4,00 3 8 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 
3,33 3 6,66 

Quadro 97 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Figura 29 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 97.  

Ações relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, identificadas em menor frequência 

pelo gestor, como as descritas na Figura 29, caracterizam uma baixa permeabilidade de pessoas 

e informações na empresa como um todo. É o que pode ser verificado na baixa ocorrência de 

atividades como falta de rodízio de tarefas e mudanças de funcionários entre departamentos e 

funções, falta de compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas ou a falta de 

participação em intercâmbios com clientes ou parceiros para o desenvolvimento de projetos.  

Figura 29 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento em relação à expectativa 

da FINEP 
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Funcionários da equipe participam de

outras equipes ou unidades e atuam

como elos entre elas.

A empresa tem mecanismos formais

que garantem o compartilhamento de

melhores práticas entre as diferentes

áreas de atividade.

Os funcionários da equipe

compartilham conhecimentos e

experiências por meio de diálogos com

os demais colegas de trabalho.

Encontros são realizados para informar

os funcionários a respeito das últimas

inovações na empresa.

A empresa participa intercâmbio com

clientes para o desenvolvimento de

projetos (internacionais)

A empresa participa de intercâmbio

com parceiros para o desenvolvimento

de projetos (internacionais)

Funcionários da equipe coletam,

classificam e distribuem sugestões

internas dos demais membros.

A empresa desenvolve programas

internos de rodízio de tarefas e

mudança de funcionários entre

departamentos e funções.

A empresa informa seus funcionários a

respeito de responsabilidades de outros

colegas de trabalho e departamentos.

Esperado Empresa

Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento

x 

Percepção de Gestores da FINEP
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Fonte: Elaboração do autor 

Essa carência pode comprometer o desenvolvimento de ativos presentes nas relações 

existentes entre os integrantes, ou seja, a confiança, enquanto atributo de um relacionamento e 

a confiabilidade, enquanto atributo de um ator envolvido na relação que são, na visão de Tsai e 

Ghoshal (2007), elementos da dimensão relacional do capital social. Neste sentido buscou-se a 

percepção do gestor quanto aos elementos confiança, normas e identificação, a fim de 

aprofundar a questão do capital social em sua perspectiva relacional. O Quadro 98 consolida a 

percepção do gestor da empresa. 

Dimensão Relacional 

Item Pergunta Resposta da Empresa D 

Confiança 
Qual a importância da confiança? Como ela 

é construída? 

A confiança é um item essencial para se 

alcançar os resultados, especialmente 

quando o trabalho é em grupo.  

É construída com o tempo, com 

experiências positivas e cumprimentos de 

compromissos. 

 

 

Dimensão Relacional 

Item Pergunta Resposta da Empresa D 

Normas 

A fim de cumprir as exigências do trabalho 

e do sucesso da empresa, que tipo de regras, 

normas ou obrigações são mais necessários? 

A Empresa D trabalha sempre com 

delimitação de prazos, onde a própria equipe 

participa da estimativa de prazos. É criado 

também um documento de politica interna 

da empresa e em todo projeto são levantados 

os requisitos de qualidade e definição de 

pronto de cada atividade a ser desenvolvida. 

Identificação 
Quais são suas metas pessoais nesta 

empresa? 

Contribuir na construção de produtos que 

possam surtir um efeito direto na vida das 

pessoas e/ou na sustentabilidade da 

sociedade/natureza. 

Quadro 98 – Capital Social - Relacional 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Destaca-se que a confiança é relevante no âmbito da empresa, sendo percebida pelo 

gestor fundamental para o desenvolvimento de trabalhos em grupo, resultante de experiências 

positivas e cumprimentos de compromissos. 

O terceiro processo analisado trata da codificação e controle do conhecimento. O 

Quadro 99 consolida as informações disponibilizadas pelo gestor, estando estas práticas 

relacionadas à codificação e controle do conhecimento. 
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Frequência Situação Número de 

ocorrências 

Às vezes 
As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
1 

Frequentemente 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 

3 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a 

seus clientes. 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 

Quadro 99 – Frequência da ocorrência de praticas de codificação e controle do conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Empresa D frequentemente disponibiliza para sua equipe bases de dados atualizadas 

para consulta, sejam estas relacionadas a assuntos de forma geral ou a clientes. Também foi 

possível observar que a empresa conta com bases internas para armazenamento de 

conhecimentos e experiências na mesma frequência. A utilização de alguns tipos de redes como 

Lotus Notes ou intranet para consulta às bases de dados são observadas em frequência inferior. 

Calculando-se o IPA para os processos de Codificação e Controle de Conhecimentos, construiu-

se o Quadro 100. 

 

CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 3,67 4 3,67 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3,67 3 7,33 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes 

a seus clientes. 
4,33 4 4,33 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
4,00 4 4,00 

Quadro 100 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Codificação e Controle de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

Todas as práticas relacionadas à codificação e controle de conhecimento apresentam 

baixo desvio com relação ao valor atribuído pelos gestores da FINEP. Pode-se perceber que 

estas práticas se relacionam às bases de dados utilizadas pela empresa, sua atualização e a 

possibilidade de acesso às mesmas. A partir destas bases é viabilizada não só a incorporação e 

desenvolvimento de conhecimentos no âmbito da empresa, mas também a disseminação de 

códigos ou paradigmas a serem compartilhados.  



174 
 

Os principais direcionadores da empresa, relacionados à dimensão cognitiva do capital 

social, ou seja, visão, missão, objetivos organizacionais e valores da empresa, além da 

percepção do gestor quanto ao elemento compromisso encontram-se consolidados no Quadro 

98. 

Dimensão Cognitiva 

Item Pergunta Resposta Empresa D 

Visão e Missão da empresa 

 

Qual é a visão da empresa? 

 

Visão: Ser referência em soluções 

tecnológicas que agreguem informações 

geográficas  e que garantam a satisfação 

de nosso público alvo. 

Missão: Desenvolver produtos e serviços 

que incorporem de forma criativa e 

sustentável, os melhores processos, 

metodologias e tecnologias, através de 

uma equipe altamente qualificada, 

gerando uma experiência inovadora para 

nossos clientes e proporcionando 

melhorias para a sociedade. 

Dimensão Cognitiva 

Item Pergunta Resposta Empresa D 

Objetivos organizacionais 
Qual é o objetivo de sua 

empresa hoje? 

Principal objetivo: A Empresa D é uma 

empresa inovadora, cujo foco é gerar 

soluções na área de tecnologia que 

atendam às necessidades de nossos 

clientes. Acreditamos que através desse 

objetivo podemos oferecer soluções que 

contribuam na melhoria de processos das 

empresas, gerando uma parceria de 

sucesso e resultados satisfatórios para 

ambos. Atualmente a Empresa D está 

focada no desenvolvimento de aplicações 

inovadoras que possam incorporar 

informações geográficas. 

Valores 
Quais são os valores mais 

importantes da empresa? 

Honestidade, Responsabilidade, Ética, 

Qualidade. 

Compromisso 

O que você acha sobre o 

compromisso? É importante 

para você? Por quê? 

Compromisso é muito importante para o 

bom andamento de qualquer relação seja 

ela profissional ou pessoal. É importante 

pois através do compromisso as pessoas 

comprovam seus valores e a preocupação 

com o que se é combinado. 

Quadro 101 – Capacidade Social - Cognitivo 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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Percebe-se clareza nas definições da visão e missão da empresa bem como em seus 

objetivos organizacionais. Seus valores apontam para busca de melhoria contínua e valores 

éticos. Na percepção do gestor o compromisso é fundamental nas relações interpessoais. 

O Quadro 102 consolida informações relacionadas às diversas perspectivas do capital 

social e a influência destas perspectivas no âmbito da Empresa D. 

Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Estrutural 

Tamanho da Rede 

Obtenção informações, ou o 

acesso a certos recursos que são 

mais específicos. 

Ideia do Negócio, Ideia do novo 

Produto/Processo, Conhecimento 

de fontes de financiamento, 

contratação de pessoal. 

Configuração de 

Rede 

As ligações da 

rede 

Relacional 

Confiança Estreitamento das relações, maior 

facilidade para a troca de 

informações entre participantes e 

criação de um ponto de vista em 

comum. 

Compartilhamento de  

conhecimentos e experiências 

com colegas de trabalho, trabalho 

em equipe, formação de times de 

trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, task forces e 

presença de objetivo comum. 

Normas 

Identificação 

 

 

 

Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Cognitiva 

Visão e Missão 

da empresa 

Códigos ou paradigmas 

compartilhados. Agindo como 

facilitadores para criação de um 

entendimento comum relacionado 

a metas coletivas e formas 

adequadas de atuação em um 

sistema social.  

Facilitam as ações individuais e 

de grupo apresentando potencial 

em beneficiar toda organização e 

o desenvolvimento da confiança 

entre os atores. 

Visão, missão e valores 

claramente definidos. Utilização 

de bases de dados utilizadas 

atualizadas e com sistema de 

consulta informatizado seja com 

relação à empresa, clientes ou 

experiências e conhecimentos 

adquiridos. 

Objetivos 

organizacionais 

Valores 

Compromisso 

Quadro 102 – Capacidade Social - Consolidado 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Capacidades Tecnológicas 

O Quadro 103 apresenta a consolidação das informações da Empresa D relacionadas às 

capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 
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Nível 1 Básico Ferramentas básicas e tecnologias preexistentes de desenvolvimento de 

software.  

Dominado 

 

Práticas de gestão. Presente 

Ambiente instável para o desenvolvimento de software e atividades de 

P&D correlacionadas. 

Ausente 

Nível 2 

Extrabásico 

Utilização e adaptação de tecnologias desenvolvidas por terceiros.  Presente 

Formalização das práticas básicas de engenharia de software. Incipiente 

Quadro 103 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Das cinco capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software, a Empresa D 

domina uma, duas outras encontram-se apenas presentes, uma quarta é incipiente e a última, 

relacionada está ausente.  

O Quadro 104 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação, que por sua vez são ligadas à criação, modificação ou 

aperfeiçoamento de produtos e processos, conforme visto anteriormente. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Processos de desenvolvimento de software estruturados e padronizados.  
Presente 

 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Interação com clientes e parceiros para desenvolvimento de novas 

tecnologias.  
Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Integração das ferramentas da empresa com as utilizadas por clientes e 

parceiros.  
Incipiente 

Complementaridade das atividades de P&D para viabilizar o 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 
Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Equipes multidisciplinares, rotativas, de alta especialização tecnológica.  Incipiente 

Soluções inovadoras em engenharia de software e novas tecnologias a 

partir de insights próprios.  
Incipiente 

Desenvolvimento de software em conjunto com centros globais. Incipiente 

Nível 6 Avançado Centro de P&D de excelência mundial no desenvolvimento de novas 

tecnologias (ex: games, grid computing, messaging, iDEN). 
Ausente 

Quadro 104  – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da análise do Quadro 104 observa-se que três das oito capacidades estão 

presentes, concentradas nos níveis inovativo básico e intermediário, quatro delas, relativas ao 

nível intermediário superior, estão em estágio incipiente, e outra, relacionadas ao nível 

avançado, está ausente. 
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O Gráfico 16 busca representar as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Engenharia de Software de forma consolidada, apresentado o número de 

capacidades incorporadas em função de sua situação, ou seja, não aplicável, ausente, incipiente, 

presente ou dominada. 

Gráfico 16 – Capacidade tecnológica relacionada à Engenharia de Software 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas em Engenharia de 

Software, observou-se que a Empresa D acumula 18 pontos dos 39 possíveis, apontando para 

um nível intermediário de maturidade nesta função. 

O Quadro 105 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina na função Gestão de Projetos. 

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Práticas internas de gestão de projetos informais e intermitentes.  Ausente 

Imprevisibilidade de prazos, orçamentos, funcionalidade e qualidade do 

produto. 
Ausente 

Gestão de projetos realizada pelos clientes. Ausente 

Nível 2 

Extrabásico 

Gestão de projetos realizada informalmente, com base nas práticas dos 

clientes.  
Ausente 

Padronização das fases básicas de um projeto (ex: planejamento, testes e 

desenvolvimento). 
Ausente 

Gestão de projetos abrangendo fornecedores e subcontratados. Presente 

Quadro 105 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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Cinco das seis capacidades tecnológicas de rotina estão ausentes e apenas uma, 

relacionada ao nível estra básico, está presente. 

O Quadro 106 apresenta as informações relacionadas às capacidades tecnológicas de 

inovação na função Gestão de Projetos. Observa-se que três das catorze capacidades encontram-

se dominadas, relacionadas ao nível inovativo básico, nove outras, distribuídas pelos diversos 

níveis, foram consideradas presentes e duas delas foram consideradas em estágio incipiente 

pelo gestor, relacionadas aos níveis intermediário superior e avançado.  

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Planejamento e coordenação formal de projetos simples. Dominado 

Capacidade de gestão de projetos baseada na performance de projetos 

anteriores. 

Presente 

Capacidade de identificação dos riscos dos projetos. Dominado 

Sistemas de controle de documentação de projetos. Presente 

Capacitação de gerentes de projeto. Dominado 

Nível 4 

Intermediário 

Gestão de projetos complexos, envolvendo áreas de especialização 

Tecnológica complementares. 

Presente 

Interação contínua entre gerentes de projeto da empresa e gerentes de 

projeto dos clientes. 

Presente 

Documentação formal das fases do projeto em base de dados. Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Formalização da gestão de risco. Incipiente 

Avaliação de performance em projetos por meio de métricas quantitativas. Presente 

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 6 Avançado Gestão de projetos de classe mundial. Incipiente 

Gerência de equipes fisicamente distantes. Presente 

Capacidade proativa de reconhecer fraquezas. Presente 

Prevenção da ocorrência de falhas em processos e de defeitos em produtos. Presente 

Quadro 106 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 17 representa as Capacidades Tecnológicas, de rotina e de Inovação, 

vinculadas à Gestão de Projetos de forma consolidada. 
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Gráfico 17 – Capacidade tecnológica relacionada à Gestão de Projetos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Da mesma forma que se procedeu com relação às capacidades tecnológicas relacionadas 

à função Engenharia de Software, buscou-se apurar o total de pontos acumulados pela empresa 

na função Gestão de Projetos. Observou-se que a Empresa D acumula 31 pontos dos 60 

possíveis, tendo por base o Quadro 15, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Com base no levantamento efetuado das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina para função Produtos e Soluções construiu-se o Quadro 107.  

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Replicação de especificações determinadas pelos clientes. Presente 

Pequenas adaptações de tecnologias já existentes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Atividades de reengenharia e cópia. Presente 

Novas aplicações para tecnologias e produtos, visando ao atendimento das 

necessidades pontuais da empresa-cliente. 
Presente 

Quadro 107– Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que as quatro Capacidades Tecnológicas de Rotina foram consideradas 

presentes pelo gestor da empresa. Da mesma forma procedeu-se com as capacidades 

tecnológicas inovadoras relacionadas à função Produtos e Soluções, tendo como resultado o 

Quadro 108.  

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 

Inovativo 

Básico 

Processo de identificação das necessidades da empresa-cliente. Presente 

Desenvolvimento de produtos e soluções para solucionar problemas 

específicos. 
Presente 

Análise, definição e especificação de requisitos. Presente 
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Nível 4 

Intermediário 

Tecnologias inovadoras visando ao mercado em potencial. Presente 

Soluções complexas a partir da integração de áreas de especialização (ex: 

óptica, Java, reconhecimento de voz) 
Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Interação com o mercado global. Presente 
Desenvolvimento de produtos e soluções em tecnologias de última geração 

(ex: TV digital, PDAs, integração, telefonia celular – CDMA, TDMA, GSM, 

iDEN). 

Ausente 

Nível 6 

Avançado 

Desenvolvimento de produtos e soluções de alta complexidade, com grande 

capacidade de personalização e adaptação para atender a necessidades ainda 

não identificadas via P&D (ex: grid computing, convergência, software zero 

defeito). 

Presente 

Geração de spin-offs em decorrência da elevada especialização tecnológica. Incipiente 

Quadro 108 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Diferente da situação anterior, onde se observava a presença de todas as capacidades, 

no caso das capacidades tecnológicas de inovação, sete das nove estão presentes, distribuídas 

por todos os níveis. Uma das outras duas capacidades foram consideradas ausente pelo gestor, 

do nível intermediário superior e a última, do nível avançado, foi consideradas em estágio 

incipiente. O Gráfico 18 apresenta as Capacidades Tecnológicas, de rotina e de Inovação, 

vinculadas à Produtos e Soluções de forma consolidada. 

Gráfico 18 – Capacidade tecnológica relacionada a Produtos e soluções 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Partindo destas informações, foi apurado o total de pontos relacionados às capacidades 

tecnológicas na função Produtos e Soluções, observando-se que a Empresa D acumula 23 

pontos dos 39 possíveis, situando-a, portanto, em um nível intermediário de maturidade. 

O quarto e último grupo de capacidades tecnológicas observadas relaciona-se à função 

Ferramentas e Processos.  Na sequência serão apresentadas as consolidações das respostas 

relacionadas às capacidades tecnológicas de rotina e inovação para esta função.  
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O Quadro 109 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Uso de ferramentas básicas de engenharia de software. Presente 

Processos operacionais não formalizados. Presente 
Técnicas de controle de qualidade incipientes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Estruturação dos processos operacionais. Incipiente 
Controle de documentos operacionais e gerenciais. Presente 
Controle de instruções técnicas para projetos. Presente 
Uso de canais de comunicação em redes compartilhadas. Presente 

Quadro 109 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com base nas informações consolidadas no Quadro 109 observa-se que praticamente 

todas as capacidades de rotina foram consideradas presentes pelo gestor, à exceção de uma 

delas, do nível extra básico, que foi considerada em estágio incipiente. 

O Quadro 110 complementa o levantamento relacionado à perspectiva da função 

Ferramentas e Processos, consolidando as informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Padronização do processo de desenvolvimento de software. Presente 

Capacitação em metodologias de gestão de  processos. Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e Especificações CMM2. Incipiente 

Nível 4 

Intermediário 

Criação de novas unidades organizacionais. Ausente 

Fortalecimento das práticas de gestão de projetos. Presente 

Gestão estratégica da qualidade; obtenção de certificações internacionais 

(ISO, PMP-PMI). 
Presente 

Processos baseados em e controlados por web intranet. Incipiente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações CMM3. Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Transformação (reengenharia) dos processos críticos da empresa. 
Ausente 

Ferramentas avançadas de gestão de processos. 
Incipiente 

Normas e padrões de projetos próprios (ex: Prosces). Ausente 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM4. 
Incipiente 

Execução de projetos envolvendo gestão de processos globais e 

simultâneos. 
Ausente 

Nível 6 Avançado Aprimoramento contínuo dos processos e sistemas operacionais, tanto a 

partir de avanços incrementais nos processos existentes quanto a partir de 

novos métodos e tecnologias. 

Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações. Presente 

Quadro 110 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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Observa-se que seis das quinze capacidades estão presentes, distribuídas pelos diversos 

níveis. Quatro delas encontram-se ausentes e se relacionam aos níveis intermediário e 

intermediário superior. Outras cinco, distribuídas entre os níveis básico, intermediário e 

intermediário superior, se apresentam em estágio incipiente. 

O Gráfico 19 representa as Capacidades Tecnológicas, de Rotina e de Inovação, 

vinculadas à função Ferramentas e Processos de forma consolidada. 

Gráfico 19 – Capacidade tecnológica relacionada a Ferramentas e Processos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas acumuladas na 

função Ferramentas e Processos, observou-se que a Empresa D acumula 30 pontos dos 66 

possíveis, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Conforme pode ser observado no Quadro 16 disponível na metodologia, o somatório 

dos pontos acumulados em aprendizagem organizacional/capital social e funções tecnológicas 

possibilitam a identificação de níveis de maturidade para cada uma das variáveis. Em uma 

perspectiva geral pode-se observar que a Empresa D acumulou 93 dos 140 pontos relacionados 

às ações voltadas a aprendizagem organizacional/capital social e 106 pontos relacionados às 

quatro funções tecnológicas avaliadas. 

O Quadro 111 apresenta o resumo dos resultados observados. 
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Função 

Aquisição 

Interna e 

Externa 

Conhecimento 

Compartilhamento 

Conhecimento 

Codificação e 

Controle 

Conhecimento 
Engenharia 

de 

Software 

Gestão 

de 

Projetos 

Produtos 

e 

Soluções 

Ferramentas 

e Processos 

Capital Social 

Estrutural 

Capital Social 

Relacional 

Capital Social 

Cognitivo 

Pontos por 

Função 
26 53 15 18 31 23 30 

Quadro 111 – Resumo da pontuação da Empresa D 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 20 representa a interseção entre as pontuações totais acumuladas em 

Capacidades Tecnológicas e ações relacionadas à Aprendizagem Organizacional/Capital 

Social. 

Gráfico 20 – Aprendizagem Organizacional/Capital Social versus Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Tal situação posiciona a empresa no Quadrante 1, apontando para um nível de 

capacidades tecnológicas classificado como intermediário e um nível de aprendizagem 

organizacional/capital social regular. 

Nesta circunstância, sugere-se que a empresa monitore e adeque suas capacidades 

tecnológicas e ações de aprendizagem organizacional/capital social, em especial aquelas 

marcadas por uma baixa permeabilidade de pessoas e informações, relacionadas aos processos 

de (i) aquisição de conhecimento, como por exemplo, o incentivo de seus funcionários na 

participação de redes e grupos externos, tanto formais quanto informais e a promoção parcerias 

com outras organizações, universidades, escolas técnicas; (ii) compartilhamento de 

conhecimento, representados pela existência de mecanismos formais que garantam o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas de atividade, conhecimentos e 
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experiências por meio de diálogos com os demais colegas de trabalho, desenvolvimento 

programas internos de rodízio de tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções; (iii) codificação e controle de conhecimento, presentes na utilização de consultas a 

bases de dados por meio de alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
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4.4.5. EMPRESA E 

 

Visão Geral, vínculos com atores de inovação 

Este tópico busca apresentar o primeiro conjunto de informações relacionado à Empresa 

E trazendo uma visão geral da empresa, onde são observados pontos relacionados à sua criação, 

formação de equipe, grupos de redes que apoiaram a empresa em suas diversas etapas e 

processo de incubação.  

A Empresa E foi criada em 1994, a partir de iniciativa dos próprios empreendedores 

motivados pelos seus conhecimentos sobre os produtos e serviços que viriam a produzir. 

Inicialmente desenvolvia softwares sob medida, ao longo do tempo passou a vender um pacote 

de gestão para pequenas empresas e finalmente focou em buscar produto/serviço inovador, 

saindo do mercado anterior. Trata-se de uma micro empresa, independente, portanto não está 

vinculada a qualquer grupo econômico. Com relação a seu corpo funcional apresenta em seu 

quadro 4 funcionários e 1 sócios totalizando 5 integrantes.   

As principais atividades da empresa são o desenvolvimento de software e a gestão de 

processos de negócios, pesquisa e desenvolvimento. O principal produtos/serviços a ser 

comercializados pela empresa é o TalkProcess. O TalkProcess é definido como um conjunto 

de softwares voltados ao apoio de projetos de desenho ou redesenho de processos de negócio; 

da sustentação do desempenho superior alcançado pelos projetos e da melhoria contínua dos 

processos de negócio. A solução possui diversas ferramentas integradas, como por exemplo: 

um editor de processos, ferramentas web de compartilhamento dos modelos de progressos, 

colaboração para a melhoria dos processos, gestão da mudança, treinamento de colaboradores, 

gestão do conhecimento e gerenciamento do desempenho dos processos. 

A Empresa E não apresenta vínculos com processo de incubação. Ao longo de sua 

trajetória participou de editais de seleção pública, tendo captado projetos de subvenção 

econômica (PAPPE, TECNOVA, SEBRAE). Com relação aos benefícios e limitações 

decorrentes dos apoios recebidos, contribuiu para o desenvolvimento de inovações de alto 

impacto, entretanto são apresentadas limitações com relação à área comercial e de marketing. 

A partir das respostas encaminhadas durante a coleta de dados observaram-se os 

seguintes resultados: 
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ATIVIDADES DA ETAPA LANÇAMENTO RESULTADOS 

Constituição legal da empresa. Outras redes 

Desenvolvimento do primeiro produto ou serviço. Outras redes e a rede de negócios 

Contratação de empregados. Rede de negócios 

Realização da primeira venda. Outras redes 

ATIVIDADEAS DA ETAPA CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS 

Novas rodadas de financiamento. Rede de suporte e rede de financiamento 

Promoção e Comercialização. Outras redes 

Operação e Produção. Outras redes 

Gestão da nova Empresa. Outras redes 

Quadro 112 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que em ambas as etapas, a rede mais diretamente ligadas à estrutura familiar, 

está presente em pelo menos duas das atividades. Em se tratando de projetos de inovação é de 

se esperar que as redes tecnológica e de suporte se mostrem presentes na atividade relacionada 

à contratação de pessoal, quando nada por serem fontes de informação quanto a disponibilidade 

de recursos humanos e competências necessárias. 

O Quadro 113 aprofunda, de forma consolidada, a visão do capital social estrutural da 

Empresa E, mais especificamente com relação às perspectivas relacionadas à configuração e às 

ligações de rede. 

Dimensão Estrutural 

Item Pergunta Resposta Gestor Empresa E 

Ligações de rede 

Como sua empresa foi criada? 

 

 

 

De que forma a empresa, ao 

longo de sua existência, mudou 

suas estruturas e propósitos? 

Rito normal. Iniciou com 

desenvolvimento de software sob 

medida, passou a vender um pacote de 

gestão para pequenas empresas e, 

finalmente se focou em buscar uma 

inovação (saiu do mercado anterior) 

Muito em função da degradação do 

mercado que atuava (automação 

comercial): queda dos preços, aumento 

da concorrência, aumento dos custos 

com salários, escassez de mão-de-obra. 

Configuração de Rede 

Quais os principais atores que 

auxiliaram a empresa na fase de 

lançamento e consolidação? 

i) outras redes 

ii) redes de negócios 

iii) rede de suporte 

As ligações da rede 

Que tipo de ajuda externa a 

empresa recebeu para seu 

desenvolvimento? 

Apoio do sebrae e 2 subvenções da 

FINEP/FAPEG 

As ligações de rede 

Com relação à ideia do negócio 

e do projeto apresentado para o 

Tecnova foi solicitado indicar 

origem da ideia. 

Dos conhecimentos do setor e dos 

conhecimentos tecnológicos do 

empreendedor sobre o produto ou 

serviço 

Quadro 113 – Capacidade Social - Estrutural 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 



187 
 

Desta forma, no caso da Empresa E, não se observa a mobilização de contatos para a 

formação da empresa, mas sim, sua adequação a uma nova realidade de mercado a partir de 

perspectivas observadas pelo empreendedor. O apoio financeiro recebido a partir de programa 

de subvenção mostrou-se, relevante na viabilização de investimentos em inovação tecnológica, 

contratação de pessoal e mudança de processos internos. Observa-se também que, além da rede 

relacionada à família assumem relevância, conforme comentado anteriormente, nas fases de 

lançamento e de consolidação da empresa a rede de negócios e de suporte. Portanto, o capital 

social, em sua perspectiva estrutural contribuiu nas fases de lançamento e consolidação da 

Empresa E. 

Projeto de Inovação apresentado no Programa Tecnova   

O projeto proposto pela Empresa E intitula-se “Solução Integrada de desenvolvimento 

organizacional baseada em crowdsourcing  de processos, big data e e-learning corporativo”. 

Trata-se de um produto novo para o mercado nacional, não sendo apontada sua existência no 

mercado internacional. No bojo de seu desenvolvimento, a empresa implementou inovações de 

processo e organizacionais. Segundo o gestor, o produto permitirá o registro de propriedade 

intelectual em favor da empresa. 

O conhecimento do empreendedor sobre o setor de atividade, aliado à sua competência 

tecnológica, tiveram importante papel na formulação da ideia original para o desenvolvimento 

do projeto. Além disso, a visão da empresa é orientada à construção de uma imagem como 

ligada à parceria e disponibilização de produtos e serviços de excelência, fundamentados em 

tecnologia de vanguarda e ideias inovadoras, que contribuam para o sucesso dos negócios de 

seus clientes, desta forma o networking produzido a partir de conversações com potenciais 

clientes é peça fundamental para o desenvolvimento do projeto, ratificando a importância do 

capital social em sua perspectiva estrutural. 

O desenvolvimento do novo produto conta com suporte externo, podendo estas 

referências e respectivas intensidades de contato ser observados no Tabela 06. 

FUNÇÃO/CARGO DA PESSOA GRUPO/INSTITUIÇÂO A 

QUE PERTENCE 

INTENSIDADE 

(escala de 1 (baixa) a 5 (alta) 

Presidente FAPEG 3 

Departamento de Projetos FAPEG 2 
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FUNÇÃO/CARGO DA PESSOA GRUPO/INSTITUIÇÂO A 

QUE PERTENCE 

INTENSIDADE 

(escala de 1 (baixa) a 5 (alta) 

Não Informado COMTEC 5 

Não informado SEBRAE 5 

Tabela 06 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

A Figura 30 representa graficamente as relações de suporte ao desenvolvimento do novo 

produto/serviço apoiado pelo Programa Tecnova . 

 

 
 

Figura 30 – Referências de suporte ao desenvolvimento do projeto apresentado ao Programa Tecnova  
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
 

Processos de aquisição, compartilhamento codificação e controle de conhecimentos  

A seguir serão comentados os diversos aspectos observados na Empresa E tendo por 

base a percepção do gestor vis a vis a expectativa de gestores da FINEP quanto a aspectos 

relacionados à aprendizagem organizacional e capital social. Na sequência serão examinados 

os tipos e níveis de capacidades tecnológicas embarcadas na empresa, tendo por base o modelo 

elaborado por Figueiredo (2009), conforme Quadro15 disponível na revisão da literatura. Além 

disso, será identificado o nível de maturidade para cada uma das funções observadas, ou seja, 

atividades de engenharia de software, de gestão de projetos, de produtos e soluções e de 

ferramentas e processos. 

Gestor Empresa 
"E"

SEBRAE

FAPEG

CONTEC
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No caso da Empresa E, quatro mecanismos de aquisição de conhecimento  

frequentemente ocorrem, a promoção e apoio às inovações, além da manutenção de contato 

com profissionais e especialistas externos, a promoção de parcerias com organizações, 

universidades, escolas técnicas ou congêneres e a identificação, pela empresa, de experts ou 

assuntos específicos por meio de catálogos e da sua estrutura interna de registro e recuperação 

de informações. 

Três outros mecanismos ocorrem em menor frequência, sendo o primeiro deles o 

incentivo aos funcionários para participar de redes e grupos externos de pessoas, tanto formais 

quanto informais, além da participação dos membros da equipe em eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios), e da oferta de oportunidades de aprendizagem, tais como 

programas internos de treinamento, visitas a outros departamentos, etc. 

A partir da avalição das respostas apresentadas pelo gestor (I) em relação à expectativa 

dos gestores da FINEP (O), conforme o Quadro 15, foi possível identificar o índice de 

prioridade de ações de aprendizagem para cada uma das atividades de aquisição interna e 

externa de conhecimento, estando estas relacionadas no Quadro 114. 

AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 

CONHECIMENTOS 

Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA) 

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes 

e grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 
4,67 3 9,34 

A empresa promove parcerias com outras organizações, 

universidades, escolas técnicas etc. 
4,00 4 4 

A empresa oferece oportunidades de aprendizagem, tais 

como programas internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc. 

4,00 3 8 

A empresa mantém contato com profissionais e especialistas 

externos. 
3,67 4 3,67 

A empresa promove e apoia inovações. 3,67 4 3,67 

Os membros da equipe participam de eventos externos 

(congressos, feiras, simpósios etc). 
3,67 3 7,34 

A empresa identifica experts ou assuntos específicos por 

meio de catálogos ou e-mails arquivados de acordo com os 

assuntos aos quais pertencem. 

3,33 4 3,33 

Quadro 114 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) Aquisição de conhecimento 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A Figura 31 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 114.  
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Figura 31 - Frequência da ocorrência de praticas de aquisição de conhecimentos da empresa x importância da 

prática no Tecnova 

Fonte: Elaboração do autor 

Observa-se que nas práticas relacionadas à promoção e apoio à inovação, à identificação 

de experts ou assuntos específicos por meio de catálogos e de sua estrutura interna de registro 

e recuperação de informações, a empresa supera as expectativas. Nas demais práticas, o gap 

para atingimento das expectativas é relativamente baixo. As práticas com IPA acima de sete 

necessitam ser revistas, em especial o incentivo aos funcionários para participar de redes e 

grupos externos de pessoas, tanto formais quanto informais, pois contribuem para ampliação de 

contatos, a criação de vantagens como obtenção de informações ou acesso a recursos mais 

específicos e a disseminação de informação internamente.  

A presença de práticas de compartilhamento de conhecimento e a dimensão relacional 

do capital social, que tem por foco as relações pessoais desenvolvidas a partir de interações e 

temas como confiança, normas e identificação, conforme já visto anteriormente, foram outros 

dois pontos abordados na pesquisa. No caso da Empresa E é possível observar que das dezessete 

práticas apontadas para classificação foi indicado que doze delas foram consideradas frequentes 

no dia a dia da empresa, três ocorrem às vezes e duas raramente ocorrem. 
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A empresa incentiva seus funcionários a

participar de redes e grupos externos de

pessoas tanto formais quanto informais.

A empresa promove parcerias com

outras organizações, universidades,

escolas técnicas etc.

A empresa oferece oportunidades de

aprendizagem, tais como programas

internos de treinamento, visitas a outros

departamentos, etc.

A empresa mantém contato com

profissionais e especialistas externos.
A empresa promove e apoia inovações.

Os membros da equipe participam de

eventos externos (congressos, feiras,

simpósios etc).

A empresa identifica experts ou

assuntos específicos por meio de

catálogos ou e-mails arquivados de

acordo com os assuntos aos quais

pertencem.

Esperado Empresa

Percepção do Gestor com relação frequência da ocorrência de praticas de aquisição de 

conhecimentos da empresa x importância da prática no Tecnova
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Das práticas frequentes, destacam-se aquelas ligadas a comunicação interpessoal tais 

como a transparência de informações e um ambiente propício ao trabalho em equipe e 

desenvolvimento de um senso comum. 

Comparando-se novamente resultados e expectativas para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento, construiu-se o Quadro 115.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 3,00 4 3,00 

Funcionários da equipe coletam, classificam e distribuem 

sugestões internas dos demais membros. 
4,67 4 4,67 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes 

áreas de atividade. 

4,00 4 4,00 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 
3,67 4 3,67 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (nacionais). 
4,00 4 4,00 

A empresa participa de atividades relacionadas a 

desenvolvimento de protótipos. 
3,33 4 3,33 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

3,67 4 3,67 

O trabalho em equipe é uma prática comum na empresa. 4,00 4 4,00 

Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho 

são aplicadas no dia-a-dia da equipe. 
4,00 4 4,00 

Os funcionários são informados a respeito dos objetivos da 

organização. 
3,67 4 3,67 

A empresa informa seus funcionários a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de trabalho e 

departamentos. 

4,00 4 4,00 

São formados times de trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 
3,67 4 3,67 

Quadro 115 - IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Elaboração do autor 

Aqui observa-se que, de forma geral, as práticas consideradas frequentes pelo gestor ou 

se equiparam ou superam à expectativa dos gestores do programa na FINEP. Particularmente, 

cabe ressaltar o trabalho em equipe como destaque que produz e intensifica relações de 

confiança entre os diversos integrantes da rede, além de servir de base para interação, trazendo 

benefícios aos processos relacionados à troca e cooperação. Desta forma, age como facilitador 

nos processos de compartilhamento de conhecimento e formação de senso comum. Esta 

perspectiva reafirma a visão de Tsai e Ghoshal (2007), para quem as relações frequentes no 
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trabalho em equipe facilitam não só a troca de informações, mas também a criação de um ponto 

de vista em comum. 

A Figura 32 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 113. 

Figura 32 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Elaboração do autor 

Comparando-se os resultados e expectativas, para o caso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento que não foram consideradas frequentes pelo gestor, 

construiu-se o Quadro 116.  

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

Funcionários da equipe participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas. 
3,67 3 7,34 

Encontros são realizados para informar os funcionários a 

respeito das últimas inovações na empresa. 
3,67 3 7,34 
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Os membros da equipe compartilham do

mesmo objetivo.

Funcionários da equipe coletam,

classificam e distribuem sugestões

internas dos demais membros.

A empresa tem mecanismos formais que

garantem o compartilhamento de

melhores práticas entre as diferentes

áreas de atividade.

A empresa participa de intercâmbio com

clientes para o desenvolvimento de

projetos (nacionais)

A empresa participa de intercâmbio com

parceiros para o desenvolvimento de

projetos (nacionais)

A empresa participa de atividades

relacionada a desenvolvimento de

protótipos.

Os funcionários da equipe compartilham

conhecimentos e experiências por meio

de diálogos com os demais colegas de

trabalho.

O trabalho em equipe é uma prática

comum na empresa.

Novas idéias e abordagens sobre o

desempenho no trabalho são aplicadas

no dia-a-dia de minha equipe.

Os funcionários são informados a

respeito dos objetivos da organização.

A empresa informa seus funcionários a

respeito de responsabilidades de outros

colegas de trabalho e departamentos.

São formados times de trabalho

multifuncionais e multidisciplinares,

Task-forces.
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Percepção de Gestores da FINEP
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COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

A empresa participa de intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 
3,33 2 9,99 

A empresa participa de intercâmbio com parceiros para o 

desenvolvimento de projetos (internacionais) 
4,00 2 12 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

4,33 3 8,66 

Quadro 116 -  IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Elaboração do autor 

A Figura 33 traz a representação gráfica relativa aos valores definidos no Quadro 114. 

Figura 33 - Frequência da ocorrência de praticas de compartilhamento de conhecimento  

Fonte: Elaboração do autor 

Ações relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, identificadas em menor 

frequência pelo gestor, como as descritas na Figura 33, caracterizam uma baixa permeabilidade 

de pessoas e informações na empresa como um todo. É o que pode ser verificado na baixa 

ocorrência de atividades como falta de rodízio de tarefas e mudanças de funcionários entre 

departamentos e funções, falta de compartilhamento de informações a respeito das últimas 

inovações ou a falta de participação em intercâmbios com clientes ou parceiros para o 

desenvolvimento de projetos.  
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Essa carência pode comprometer o desenvolvimento de ativos presentes nas relações 

existentes entre os integrantes, ou seja, a confiança, enquanto atributo de um relacionamento e 

a confiabilidade, enquanto atributo de um ator envolvido na relação que são, na visão de Tsai e 

Ghoshal (2007), elementos da dimensão relacional do capital social. Neste sentido buscou-se a 

percepção do gestor quanto a confiança, as normas e a identificação, a fim de aprofundar a 

questão do capital social em sua perspectiva relacional. O Quadro 115 consolida a percepção 

do gestor da empresa quanto a estes itens. 

Dimensão Relacional 

Item Pergunta Resposta da Empresa E 

Confiança 
Qual a importância da confiança? Como ela 

é construída 

Fundamental como o compromisso. 

(Fundamental para o sucesso da empresa) 

Normas 

A fim de cumprir as exigências do trabalho 

e do sucesso da empresa, que tipo de regras, 

normas ou obrigações são mais necessários? 

Dedicação e conhecimento de ponta. 

Identificação 
Quais são suas metas pessoais nesta 

empresa? 

Consolidar a empresa 

 

Quadro 117 – Capital Social - Relacional 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Destaca-se que a confiança é relevante no âmbito da empresa, sendo percebida pelo 

gestor fundamental para o bom relacionamento com clientes e sucesso da empresa. 

O terceiro processo analisado trata da codificação e controle do conhecimento. O 

Quadro 118 consolida as informações disponibilizadas pelo gestor, estando estas práticas 

relacionadas à codificação e controle do conhecimento. 

Frequência Situação Número de 

ocorrências 

Frequentemente 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 

4 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes a 

seus clientes. 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 

Quadro 118 – Frequência da ocorrência de praticas de codificação e controle do conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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A Empresa E frequentemente disponibiliza para sua equipe bases de dados atualizadas 

para consulta, sejam estas relacionadas a assuntos de forma geral ou a clientes. Também foi 

possível observar que a empresa conta com bases internas para armazenamento de 

conhecimentos e experiências na mesma frequência. A utilização de alguns tipos de redes como 

Lotus Notes ou intranet para consulta às bases de dados são observadas na mesma frequência.  

Calculando-se o IPA para os processos de Codificação e Controle de Conhecimentos, 

construiu-se o Quadro 119. 

CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTOS 
Índice de prioridade de ações de 

aprendizagem em organizações (IPA)  

Descrição do Item 

Qualificação 

(FINEP) 

(O) 

Pontuação 

(Empresa) 

(I) 

"IPA=Ix(5-O)” 

As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 3,67 4 3,67 

As bases de dados da organização são consultadas por meio de 

alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 
3,67 4 3,67 

A organização conta com bases de dados atualizadas referentes 

a seus clientes. 
4,33 4 4,33 

A organização tem bases de dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos. 
4,00 4 4,00 

Quadro 119 – IPA (Índice de prioridade de ações de aprendizagem em organizações) – Compartilhamento de 

conhecimento 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Todas as práticas relacionadas à codificação e controle de conhecimento apresentam 

baixo desvio com relação ao valor atribuído pelos gestores da FINEP. Pode-se perceber que 

estas práticas se relacionam às bases de dados utilizadas pela empresa, sua atualização e a 

possibilidade de acesso às mesmas. A partir destas bases é viabilizada não só a incorporação e 

desenvolvimento de conhecimentos no âmbito da empresa, mas também a disseminação de 

códigos ou paradigmas a serem compartilhados.  

Os principais direcionadores da empresa, relacionados à dimensão cognitiva do capital 

social, ou seja, visão, missão, objetivos organizacionais e valores da empresa, além da 

percepção do gestor quanto ao elemento compromisso encontram-se consolidados no Quadro 

120. 
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Dimensão Cognitiva 

Item Pergunta Resposta Empresa E 

Visão e Missão da empresa 

Qual é a visão da empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a missão da empresa? 

Visão 

Construir a imagem da Ephrom no 

mercado nacional, como um parceiro 

fornecedor de produtos e serviços de 

excelência, concebidos com tecnologia de 

vanguarda e idéias inovadoras, de alto 

valor agregado para o sucesso dos 

negócios de nossos clientes. 

 

Missão 

Prover soluções especializadas em 

processos, capazes de implementarem 

métodos e técnicas de gestão corporativa 

que contribuam para a eficiência e 

competitividade dos negócios de nossos 

clientes. 

Objetivos organizacionais 
Qual é o objetivo de sua 

empresa hoje? 
Não informado. 

Valores 

Quais são os valores mais 

importantes da empresa? 

Honestidade, compromisso, competência 

e dedicação na busca constante por atingir 

um nível de excelência que nos permita 

superar as expectativas de nossos clientes 

e, no âmbito de nossos colaboradores, 

propiciar um ambiente de trabalho 

harmonioso, motivador, de crescimento 

profissional e motivo de orgulho para a 

equipe interna. 

Compromisso 

O que você acha sobre o 

compromisso? É importante 

para você? Por quê? 

Fundamental para o bom relacionamento 

com clientes e, assim, sucesso da empresa. 

Quadro 120 – Capacidade Social - Cognitivo 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Percebe-se clareza nas definições da visão e missão da empresa, seus objetivos 

organizacionais, embora não tenham sido especificados em separado se traduzem em sua 

missão. Seus valores apontam para busca de melhoria contínua e valores éticos. Na percepção 

do gestor o compromisso é percebido como fundamental. 

O Quadro 121 consolida informações relacionadas às diversas perspectivas do capital 

social e a influência destas perspectivas no âmbito da Empresa E. 
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Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Estrutural 

Tamanho da Rede 

Obtenção informações, ou o 

acesso a certos recursos que são 

mais específicos. 

Além da rede relacionada à 

família assumem relevância, 

conforme comentado 

anteriormente, nas fases de 

lançamento e de consolidação 

da empresa a rede de negócios 

e de suporte. 

Configuração de 

Rede 

As ligações da 

rede 

Dimensões do 

Capital Social 
Item Benefício relacionado a Destaque relacionado a  

Relacional 

Confiança Estreitamento das relações, maior 

facilidade para a troca de 

informações entre participantes e 

criação de um ponto de vista em 

comum. 

Compartilhamento de  

conhecimentos e experiências 

com colegas de trabalho, 

trabalho em equipe, formação 

de times de trabalho 

multifuncionais e 

multidisciplinares, task forces 

e presença de objetivo comum. 

Normas 

Identificação 

Cognitiva 

Visão e Missão 

da empresa 

Códigos ou paradigmas 

compartilhados. Agindo como 

facilitadores para criação de um 

entendimento comum relacionado 

a metas coletivas e formas 

adequadas de atuação em um 

sistema social.  

Facilitam as ações individuais e de 

grupo apresentando potencial em 

beneficiar toda organização e o 

desenvolvimento da confiança 

entre os atores. 

Visão, missão e valores 

claramente definidos. 

Utilização de bases de dados 

utilizadas atualizadas e com 

sistema de consulta 

informatizado seja com 

relação à empresa, clientes ou 

experiências e conhecimentos 

adquiridos. 

Objetivos 

organizacionais 

Valores 

Compromisso 

Quadro 121 – Capacidade Social - Consolidado 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Capacidades Tecnológicas 

O Quadro 122 apresenta a consolidação das informações da Empresa E relacionadas às 

capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Ferramentas básicas e tecnologias preexistentes de desenvolvimento de 

software.  
Dominado 

Práticas de gestão. Dominado 

Ambiente instável para o desenvolvimento de software e atividades de 

P&D correlacionadas. 
Dominado 

Nível 2 

Extrabásico 

Utilização e adaptação de tecnologias desenvolvidas por terceiros.  
Dominado 

Formalização das práticas básicas de engenharia de software. Presente 

Quadro 122 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 
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Das cinco capacidades tecnológicas de rotina em Engenharia de Software, a Empresa E 

domina quatro e uma outra, relacionada ao nível extra básico, encontra-se apenas presente.  

O Quadro 123 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de inovação, que por sua vez são ligadas à criação, modificação ou 

aperfeiçoamento de produtos e processos, conforme visto anteriormente. 

Nível Capacidade Tecnológica/Engenharia de Software Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Processos de desenvolvimento de software estruturados e padronizados.  Incipiente 

Interação com clientes e parceiros para desenvolvimento de novas 

tecnologias.  Incipiente 

Nível 4 

Intermediário 

Integração das ferramentas da empresa com as utilizadas por clientes e 

parceiros.  
Incipiente 

Complementaridade das atividades de P&D para viabilizar o 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 
Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Equipes multidisciplinares, rotativas, de alta especialização tecnológica.  Presente 

Soluções inovadoras em engenharia de software e novas tecnologias a 

partir de insights próprios.  
Incipiente 

Desenvolvimento de software em conjunto com centros globais. Ausente 

Nível 6 Avançado Centro de P&D de excelência mundial no desenvolvimento de novas 

tecnologias (ex: games, grid computing, messaging, iDEN). 
Presente 

Quadro 123 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

A partir da análise do Quadro 123 observa-se que três das oito capacidades estão 

presentes, concentradas nos níveis intermediário, intermediário superior e avançado, quatro 

delas, relativas aos níveis inovativo básico e intermediário superior, estão em estágio incipiente, 

e outra, relacionadas ao intermediário superior, está ausente. 

O Gráfico 21 busca representar as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Engenharia de Software de forma consolidada, apresentado o número de 

capacidades incorporadas em função de sua situação, ou seja, não aplicável, ausente, incipiente, 

presente ou dominada. 
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Gráfico 21 - Capacidade tecnológica relacionada à Engenharia de Software 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas em Engenharia de 

Software, observou-se que a Empresa E acumula 24 pontos dos 39 possíveis, apontando para 

um nível intermediário de maturidade nesta função. 

O Quadro 124 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina na função Gestão de Projetos. 

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Práticas internas de gestão de projetos informais e intermitentes.  Dominado 

Imprevisibilidade de prazos, orçamentos, funcionalidade e qualidade do 

produto. 
Dominado 

Gestão de projetos realizada pelos clientes. Não se 

Aplica 

Nível 2 

Extrabásico 

Gestão de projetos realizada informalmente, com base nas práticas dos 

clientes.  

Não se 

Aplica 

Padronização das fases básicas de um projeto (ex: planejamento, testes e 

desenvolvimento). 
Não se 

Aplica 

Gestão de projetos abrangendo fornecedores e subcontratados. Não se 

Aplica 

Quadro 124 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada à Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Duas das seis capacidades tecnológicas de rotina, relacionadas ao nível básico, 

encontram-se dominadas e as quatro restantes foram consideradas não aplicáveis pelo gestor. 

O Quadro 125 apresenta as informações relacionadas às capacidades tecnológicas de 

inovação na função Gestão de Projetos. Observa-se que cinco das catorze capacidades 
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encontram-se presentes, relacionadas ao nível inovativo básico e intermediário superior, nove 

outras, distribuídas pelos diversos níveis, foram consideradas em estágio incipiente pelo gestor.  

Nível Capacidade Tecnológica/ GESTÃO DE PROJETOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Planejamento e coordenação formal de projetos simples. Presente 

Capacidade de gestão de projetos baseada na performance de projetos 

anteriores. 
Incipiente 

Capacidade de identificação dos riscos dos projetos. Presente 

Sistemas de controle de documentação de projetos. Presente 

Capacitação de gerentes de projeto Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Gestão de projetos complexos, envolvendo áreas de especialização 

Tecnológica complementares. 
Incipiente 

Interação contínua entre gerentes de projeto da empresa e gerentes de 

projeto dos clientes. 
Incipiente 

Documentação formal das fases do projeto em base de dados. Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Formalização da gestão de risco. Incipiente 

Avaliação de performance em projetos por meio de métricas quantitativas. 
Presente 

Nível 6 

Avançado 

Gestão de projetos de classe mundial. Incipiente 

Gerência de equipes fisicamente distantes. Incipiente 

Capacidade proativa de reconhecer fraquezas. Incipiente 

Prevenção da ocorrência de falhas em processos e de defeitos em produtos. Incipiente 

Quadro 125 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Gestão de Projetos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 22 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à Gestão de Projetos de forma consolidada. 

Gráfico 22 – Capacidade tecnológica relacionada a Gestão de Projetos 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Da mesma forma que se procedeu com relação às capacidades tecnológicas relacionadas 

à função Engenharia de Software, buscou-se apurar o total de pontos acumulados pela empresa 
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na função Gestão de Projetos. Observou-se que a Empresa E acumula 25 pontos dos 60 

possíveis, tendo por base o Quadro 15, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Com base no levantamento efetuado das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina para função Produtos e Soluções construiu-se o Quadro 126.  

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Replicação de especificações determinadas pelos clientes. Presente 
Pequenas adaptações de tecnologias já existentes. Presente 

Nível 2 

Extrabásico 

Atividades de reengenharia e cópia. Incipiente 
Novas aplicações para tecnologias e produtos, visando ao atendimento das 

necessidades pontuais da empresa-cliente. 
Ausente 

Quadro 126 – Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Verifica-se que duas das quatro Capacidades Tecnológicas de Rotina, relacionadas ao 

nível básico, foram consideradas presentes pelo gestor da empresa, outra, relativa ao nível extra 

básico, é incipiente e a última, também relacionada ao mesmo nível, está ausente. 

Nível Capacidade Tecnológica/ PRODUTOS E SOLUÇÕES Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Processo de identificação das necessidades da empresa-cliente. Presente 

Desenvolvimento de produtos e soluções para solucionar problemas 

específicos. 
Incipiente 

Análise, definição e especificação de requisitos. Presente 

Nível 4 

Intermediário 

Tecnologias inovadoras visando ao mercado em potencial. Presente 

Soluções complexas a partir da integração de áreas de especialização (ex: 

óptica,Java, reconhecimento de voz) 
Presente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Interação com o mercado global Incipiente 

Desenvolvimento de produtos e soluções em tecnologias de última geração 

(ex: TV digital, PDAs, integração, telefonia celular – CDMA, TDMA, 

GSM, iDEN) 

Presente 

Nível 6 

Avançado 

Desenvolvimento de produtos e soluções de alta complexidade, com grande 

capacidade de personalização e adaptação para atender a necessidades ainda 

não identificadas via P&D (ex: grid computing, convergência, software zero 

defeito). 

Presente 

Geração de spin-offs em decorrência da elevada especialização tecnológica Incipiente 

Quadro 127 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Produtos e Soluções 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com relação às Capacidades Tecnológicas de Inovação, seis das nove capacidades estão 

presentes e três delas foram consideradas em estágio pelo gestor. Em ambos os casos as 

capacidades, em suas diferentes situações, estão distribuídas pelos diversos níveis. 
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O Gráfico 23 apresenta as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, vinculadas 

à Produtos e Soluções de forma consolidada 

Gráfico 23 – Capacidade tecnológica relacionada a Produtos e Soluções 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Partindo destas informações, foi apurado o total de pontos relacionados às capacidades 

tecnológicas na função Produtos e Soluções, observando-se que a Empresa E acumula 20 pontos 

dos 39 possíveis, situando-a, portanto, em um nível intermediário de maturidade. 

O quarto e último grupo de capacidades tecnológicas observadas relaciona-se à função 

Ferramentas e Processos.  Na sequência serão apresentadas as consolidações das respostas 

relacionadas às capacidades tecnológicas de rotina e inovação para esta função.  

O Quadro 128 apresenta a consolidação das informações relacionadas às capacidades 

tecnológicas de rotina. 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 1 Básico Uso de ferramentas básicas de engenharia de software. Dominado 

Processos operacionais não formalizados. Presente 
Técnicas de controle de qualidade incipientes. Presente 

 

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Rotina 

Nível 2 

Extrabásico 

Estruturação dos processos operacionais. Presente 
Controle de documentos operacionais e gerenciais. Presente 
Controle de instruções técnicas para projetos. Incipiente 
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Uso de canais de comunicação em redes compartilhadas. Presente 
Quadro 128– Capacidade tecnológica de rotina relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com relação à capacidade tecnológica vinculada à Ferramentas e Processos, tomando 

por base as respostas encaminhadas pelo gestor da empresa, verifica-se cinco das sete 

capacidades tecnológicas de rotina foram consideradas presentes, uma delas dominada e outra 

foi considerada como presente.  

Nível Capacidade Tecnológica/ FERRAMENTAS E PROCESSOS Situação 

Capacidade Tecnológica de Inovação 

Nível 3 Inovativo 

Básico 

Padronização do processo de desenvolvimento de software. Presente 

Capacitação em metodologias de gestão de  processos. Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e Especificações 

CMM2. 
Incipiente 

Nível 4 

Intermediário 

Criação de novas unidades organizacionais. Ausente 

Fortalecimento das práticas de gestão de projetos. Presente 

Gestão estratégica da qualidade; obtenção de certificações internacionais 

(ISO, PMP-PMI). 
Incipiente 

Processos baseados em e controlados por web intranet. Incipiente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM3. 
Incipiente 

Nível 5 

Intermediário 

superior 

Transformação (reengenharia) dos processos críticos da empresa. Presente 

Ferramentas avançadas de gestão de processos. Presente 

Normas e padrões de projetos próprios (ex: Prosces). Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações 

CMM4. 
Incipiente 

Execução de projetos envolvendo gestão de processos globais e 

simultâneos. 
Incipiente 

Nível 6 Avançado Aprimoramento contínuo dos processos e sistemas operacionais, tanto a 

partir de avanços incrementais nos processos existentes quanto a partir de 

novos métodos e tecnologias. 

Presente 

Práticas operacionais orientadas por pré-requisitos e especificações. Presente 

Quadro 129 – Capacidade tecnológica de inovação relacionada a Ferramentas e Processos 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Com relação às Capacidades Tecnológicas de Inovação, oito das quinze capacidades 

estão presentes, outra encontram-se ausentes e seis delas estão em estágio incipiente. 

O Gráfico 24 representa as capacidades tecnológicas, de rotina e de inovação, 

vinculadas à função Ferramentas e Processos de forma consolidada. 
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Gráfico 24 – Capacidade tecnológica relacionada a Produtos e Soluções 
Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

 

Apurado o total de pontos relacionados às capacidades tecnológicas acumuladas na 

função Ferramentas e Processos, observou-se que a Empresa E acumula 36 pontos dos 66 

possíveis, apontando para um nível intermediário de maturidade. 

Conforme pode ser observado no Quadro 15 disponível na metodologia, o somatório 

dos pontos acumulados em aprendizagem organizacional/capital social e funções tecnológicas 

possibilitam a identificação de níveis de maturidade para cada uma das variáveis. Em uma 

perspectiva geral pode-se observar que a Empresa E acumulou 102 dos 140 pontos relacionados 

às ações voltadas a aprendizagem organizacional/capital social e 105 pontos relacionados às 

quatro funções tecnológicas avaliadas. 

O Quadro 130 apresenta o resumo dos resultados observados. 

Empresa E Aprendizagem Organizacional/ Capital Social Capacidade Tecnológica 

Total de 

Pontos 
102 105 

Função 

Aquisição 

Interna e 

Externa 

Conhecimento 

Compartilhamento 

Conhecimento 

Codificação e 

Controle 

Conhecimento 
Engenharia 

de 

Software 

Gestão 

de 

Projetos 

Produtos 

e 

Soluções 

Ferramentas 

e Processos 

Capital Social 

Estrutural 

Capital Social 

Relacional 

Capital Social 

Cognitivo 

Pontos por 

Função 
25 61 16 24 25 20 36 

Quadro 130 – Resumo da pontuação da Empresa E 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

O Gráfico 25 representa a interseção entre as pontuações totais acumuladas em 

Capacidades Tecnológicas e ações relacionadas à Aprendizagem Organizacional/Capital 

Social. 
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Gráfico 25 – Aprendizagem Organizacional/Capital Social versus Capacidades Tecnológicas 

Fonte: Respostas do Questionário submetido à empresa – elaboração própria 

Tal situação posiciona a empresa no Quadrante 1, apontando para um nível de 

capacidades tecnológicas classificado como intermediário e um nível de aprendizagem 

organizacional/capital social regular. 

Nesta circunstância, sugere-se que a empresa monitore e adeque suas capacidades 

tecnológicas e ações de aprendizagem organizacional/capital social, em especial aquelas 

marcadas por uma baixa permeabilidade de pessoas e informações, relacionadas aos processos 

de (i) aquisição de conhecimento, como por exemplo, o incentivo de seus funcionários na 

participação de redes e grupos externos, tanto formais quanto informais e eventos como feiras 

ou congressos; (ii) compartilhamento de conhecimento, representados pela existência de 

mecanismos estimulem o compartilhamento conhecimentos e experiências por meio de 

diálogos com os demais colegas de trabalho, desenvolvimento programas internos de rodízio 

de tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e funções, participação de 

intercâmbio com parceiros e clientes para o desenvolvimento de projetos internacionais. 
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4.5. Breve Análise Comparativa entre as empresa 

Uma vez que era requisito básico para participação no Programa Tecnova que as 

empresas estivessem constituídas há pelo menos 6 meses foram levantadas as informações dos 

principais atores que contribuíram no desenvolvimento das etapas de lançamento e 

consolidação tendo por base a classificação dos atores em redes da seguinte maneira: (i) rede 

tecnológica (professores, estudantes, laboratórios); (ii) rede de suporte (empregados da 

incubadora, consultores, SEBRAE); (iii) rede de financiamento (agências de financiamento, 

bancos, anjos financeiros); (iv) rede de negócios (clientes, fornecedores, parceiros comerciais) 

e (v) outras redes (pais, outros parentes). 

A partir das respostas encaminhadas durante a coleta de dados observaram-se os 

seguintes resultados: 

ATIVIDADES DA 

ETAPA 

LANÇAMENTO 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa A 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa B 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa C 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa D 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa E 

Constituição legal da 

empresa. 
Não indicado Não indicado Não indicado Outras redes Outras redes 

Desenvolvimento do 

primeiro produto ou 

serviço. 

Rede 

tecnológica e 

Rede de 

financiamento 

Não indicado Não indicado 
Rede de 

financiamento 

Outras redes e a 

rede de 

negócios 

Contratação de 

empregados. 

Rede 

tecnológica, 

Rede de suporte 

e  Rede de 

financiamento 

Rede tecnológica; 

rede de suporte; 

rede de negócios e 

rede de 

financiamento 

Não indicado 
Rede de 

financiamento 

Rede de 

negócios 

Realização da primeira 

venda. 

Rede de 

negócios 
Não indicado Não indicado 

Rede de 

financiamento 
Outras redes 

ATIVIDADEAS DA 

ETAPA 

CONSOLIDAÇÃO 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa A 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa B 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa C 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa D 

REDE 

IMPLICADA 

Empresa E 

Novas rodadas de 

financiamento 
Não indicado 

Rede tecnológica; 

Rede de suporte; 

Rede de negócios 

e Rede de 

financiamento 

Rede de 

financiamento 

Rede de 

financiamento 

Rede de suporte 

e rede de 

financiamento 

Promoção e 

Comercialização 

Rede de 

negócios 

Rede de suporte e 

rede de negócios 

Rede de 

financiamento 
Outras redes Outras redes 

Operação e Produção 
Rede 

tecnológica 

Rede de suporte e 

rede de negócios 

Rede de 

financiamento 
Outras redes Outras redes 

Gestão da nova 

Empresa 

Rede 

tecnológica e 

Rede de suporte 

Rede de suporte e 

rede de negócios 

Rede de 

financiamento 

Atividade não 

presente 
Outras redes 

Quadro 131 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa - Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 
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Na etapa de constituição legal da empresa as outras redes, relacionada a pais e outros 

parentes, mostrou-se mais presente conforme pode ser visto no Quadro 132. 

ATIVIDADES DA ETAPA 

LANÇAMENTO 

REDE IMPLICADA 

de maior ocorrência 
Principais atores 

Constituição legal da empresa. Outras redes Pais, outros parentes 

Desenvolvimento do primeiro 

produto ou serviço. 
Rede de financiamento 

Agências de financiamento, bancos, anjos 

financeiros 

Contratação de empregados. 
Rede de financiamento seguida pelas, 

Redes tecnológica e de suporte 

Agências de financiamento, bancos, anjos 

financeiros; professores, estudantes, 

laboratórios; empregados da incubadora, 

consultores, SEBRAE 

Realização da primeira venda. 
Rede de negócios e Rede de 

financiamento 

Clientes, fornecedores, parceiros 

comerciais; Agências de financiamento, 

bancos, anjos financeiros 

ATIVIDADEAS DA ETAPA 

CONSOLIDAÇÃO 

REDE IMPLICADA 

de maior ocorrência 
Principais atores 

Novas rodadas de financiamento. 
Rede de suporte e rede de 

financiamento 

Empregados da incubadora, consultores, 

SEBRAE; Agências de financiamento, 

bancos, anjos financeiros;  

Promoção e Comercialização. Rede de negócios e Outras redes 
Clientes, fornecedores, parceiros 

comerciais; Pais, outros parentes 

Operação e Produção. Outras redes Pais, outros parentes 

Gestão da nova Empresa. Rede de suporte 
Empregados da incubadora, consultores, 

SEBRAE 

Quadro 132 – Redes relacionadas às atividades das etapas de lançamento e consolidação da empresa - Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 

De forma geral, observa-se que na etapa de lançamento a rede de financiamento apresentou 

maior número de ocorrência entre as atividades identificadas. Na etapa de consolidação a rede 

de suporte, relacionada a Empregados da incubadora, consultores, SEBRAE e as Outras redes 

(pais, outros parentes) apresentam maior ocorrência. Desta forma observa-se que ao longo das 

atividades observadas em empresas de micro e pequeno porte beneficiadas pelo programa 

Tecnova Goiás as redes de relações se mostraram densas e se alteraram ao longo das etapas. 

Observa-se ainda que a maior parte das empresas utilizou-se de contatos com universidades, 

pesquisadores ou consultores externos nas estratégias de desenvolvimento dos produtos 

apresentados no âmbito do programa Tecnova Goiás. 

Com relação à observação de comportamento alinhados à aprendizagem organizacional e 

seu alinhamento com a expectativa de gestores da FINEP o Quadro 133 consolida as 

informações encaminhadas pelos gestores das cinco empresas analisadas com relação aos 

processos de aquisição de conhecimento. 
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AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE CONHECIMENTOS 

Descrição do Item 
Qualificação 

(FINEP) 
A B C D E 

A empresa incentiva seus funcionários a 

participar de redes e grupos externos de 

pessoas tanto formais quanto informais. 

4,67 3 3 3 4 3 

A empresa promove parcerias com outras 

organizações, universidades, escolas 

técnicas etc. 

4 3 5 5 3 4 

A empresa oferece oportunidades de 

aprendizagem, tais como programas 

internos de treinamento, visitas a outros 

departamentos, etc. 

4 3 4 5 3 3 

A empresa mantém contato com 

profissionais e especialistas externos. 
3,67 3 5 5 4 4 

A empresa promove e apoia inovações. 3,67 4 5 5 5 4 

Os membros da equipe participam de 

eventos externos (congressos, feiras, 

simpósios etc). 

3,67 3 4 4 4 3 

A empresa identifica experts ou assuntos 

específicos por meio de catálogos ou e-

mails arquivados de acordo com os assuntos 

aos quais pertencem. 

3,33 4 4 3 3 4 

Quadro 133 – Processo de aquisição de conhecimento - Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 

Com relação à expectativa de gestores da FINEP sobre as práticas relacionadas à aquisição 

de conhecimento, destaca-se que o incentivo à participação de redes e grupos externos de 

pessoas tanto formais quanto informais deve ser observado por todas as empresas. O Quadro 

134 consolida as informações encaminhadas pelos gestores das cinco empresas analisadas com 

relação aos processos de aquisição de conhecimento. 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

Descrição do Item Qualificação A B C D E 

Os funcionários da equipe compartilham 

conhecimentos e experiências por meio de 

diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

3,67 4 4 5 3 4 

O trabalho em equipe é uma prática comum 

na empresa. 
3 4 5 5 4 4 

Novas ideias e abordagens sobre o 

desempenho no trabalho são aplicadas no 

dia-a-dia da equipe. 

4 4 5 4 4 4 

Os funcionários são informados a respeito 

dos objetivos da organização. 
4 4 5 5 4 4 
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COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

Descrição do Item Qualificação A B C D E 

São formados times de trabalho 

multifuncionais e multidisciplinares, Task-

forces. 

3,67 4 5 1 4 4 

Encontros são realizados para informar os 

funcionários a respeito das últimas 

inovações na empresa. 

3,67 4 5 5 3 3 

A empresa informa seus funcionários a 

respeito de responsabilidades de outros 

colegas de trabalho e departamentos. 

4 4 5 5 3 4 

Os membros da equipe compartilham do 

mesmo objetivo. 
3,67 3 4 5 4 4 

A empresa tem mecanismos formais que 

garantem o compartilhamento de melhores 

práticas entre as diferentes áreas de 

atividade. 

4 3 4 3 2 4 

A empresa participa de intercâmbio com 

clientes para o desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 

3,33 1 2 5 2 2 

A empresa participa de intercâmbio com 

parceiros para o desenvolvimento de 

projetos (internacionais) 

4 1 2 3 2 2 

Funcionários da equipe coletam, 

classificam e distribuem sugestões internas 

dos demais membros. 

4,67 3 5 4 3 4 

A empresa desenvolve programas internos 

de rodízio de tarefas e mudança de 

funcionários entre departamentos e funções. 

4,33 3 4 3 2 3 

Funcionários da equipe participam de 

outras equipes ou unidades e atuam como 

elos entre elas. 

3,67 3 4 5 2 3 

A empresa participa de intercâmbio com 

clientes para o desenvolvimento de projetos 

(nacionais) 

3,33 3 4 3 4 4 

A empresa participa de atividades 

relacionadas a desenvolvimento de 

protótipos. 

3,33 3 5 5 3 4 

A empresa participa de intercâmbio com 

parceiros para o desenvolvimento de 

projetos (nacionais) 

3,67 3 4 5 4 4 

134 – Processos de compartilhamento de conhecimento - Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 

Com relação às práticas relacionadas ao compartilhamento de conhecimento e a expectativa 

de gestores da FINEP, destaca-se que as participações de intercâmbio com clientes e parceiros 

para o desenvolvimento de projetos devem ser observadas por todas as empresas, incubadas ou 

não. 

O Quadro 133 consolida as informações encaminhadas pelos gestores das cinco empresas 

analisadas com relação aos processos de codificação e controle de conhecimento. 
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CODIFICAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTOS 

Descrição do Item Qualificação A B C D E 

As bases de dados utilizadas pela equipe 

são atualizadas. 
3,67 4 4 5 4 4 

As bases de dados da organização são 

consultadas por meio de alguns tipos de 

redes (Lotus Notes, intranet etc.). 

3,67 4 5 5 3 4 

A organização conta com bases de dados 

atualizadas referentes a seus clientes. 
4,33 4 5 5 4 4 

A organização tem bases de dados para 

armazenar suas experiências e 

conhecimentos. 

4 4 5 4 4 4 

Quadro 135 – Processos  de codificação e controle - Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 

Em geral os resultados apresentados pelas empresas superam as expectativas dos 

gestores da FINEP com exceção de situações pontuais observadas em duas práticas. A primeira 

delas, relacionada à utilização de algum tipo de rede para consulta das bases de dados da 

empresa, onde apenas uma das empresas apresentou resultados inferiores ao esperado. A 

segunda prática, relacionada à existência de bases de dados atualizadas referentes aos clientes, 

observou-se que três empresas apresentaram resultados abaixo do esperado. 

Estes resultados foram consolidados no Quadro 136 e permitiram que as empresa 

acumulassem as seguintes pontuações: 

Empresa  

 
Aprendizagem Organizacional/ Capital Social 

Total de 

Pontos 

A 93 

B 121 

C 120 

D 94 

E 102 

Função 

Aquisição Interna e 

Externa Conhecimento 

Compartilhamento 

Conhecimento 

Codificação e Controle 

Conhecimento 

Capital Social 

Estrutural 
Capital Social Relacional Capital Social Cognitivo 

Pontos 

por 

Função 

A 23 54 16 

B 30 72 19 

C 30 71 19 

D 26 53 15 

E 25 61 16 

Quadro 136 – Pontuação das empresas - Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 



211 
 

Pode-se observar que em praticamente todas as Funções a empresa C supera as demais 

empresas. 

Com relação às redes utilizadas pelas empresas nas etapas de lançamento e 

consolidação, de forma geral a maior parte das empresas faz uso de diferentes tipos de redes ao 

longo destas etapas, conforme visto anteriormente. Estas redes também auxiliaram nos processo 

de criação da ideia do negócio ou mesmo na criação e desenvolvimento do projeto apresentado 

no âmbito do Programa Tecnova. A avaliação das empresas permite identificar que, em geral, 

a estratégia adotada no desenvolvimento dos projetos apresentados no Programa Tecnova conta 

com a interação com consultorias externas e universidades. Apenas a empresa A optou por 

desenvolver o projeto com competências próprias, não apresentando vínculo com universidades 

ou consultorias, por outro lado contou com demandas pontuais para capacitação de sua equipe. 

 Com relação a alguns elementos relacionados de forma mais direta ao capital social, 

em especial visão e missão e objetivos organizacionais,  pode-se verificar que eles foram 

claramente definidos e são compartilhados através de bases de dados entre os diversos 

integrantes em conjunto com os demais códigos. Tais práticas facilitam a criação de 

entendimento comum e o desenvolvimento da confiança. 

 As práticas relacionadas à aprendizagem organizacional como o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências com colegas de trabalho, o trabalho em equipe, a formação de 

times de trabalho multifuncionais e multidisciplinares, de task forces e a realização de encontros 

com o objetivo de disseminar as últimas inovações da empresa permitem o estreitamento das 

relações e a ampliação do nível de confiança entre os integrantes das empresas. De forma geral, 

a confiança é entendida pelos gestores das empresas como fator relevante no âmbito das 

empresas que resulta de práticas éticas.  

Esses processos de aprendizagem organizacional, que se desenvolvem em um ambiente 

que conta com diversos atores, se consolidam no desenvolvimento e acumulação de 

capacidades tecnológicas das empresas analisadas. O Quadro 137 apresenta a pontuação 

acumulada das capacidades tecnológicas das empresas analisadas. 

 

Empresa Total de Pontos relacionados às Capacidades Tecnológicas 
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A 106 

B 116 

C 134 

D 101 

E 105 

Empresa 

Pontos relacionados às Capacidades Tecnológicas por Função 

Engenharia de 

Software 

Gestão de 

Projetos 

Produtos e 

Soluções 

Ferramentas e 

Processos 

A 19 34 18 35 

B 26 31 25 34 

C 31 33 34 36 

D 18 31 22 30 

E 24 25 20 36 

Quadro 137 – Pontuação das empresas Capacidades Tecnológicas – Consolidado 
Fonte: Elaboração do autor 

 As pontuações apuradas nas cinco empresas, relacionadas nos Quadros 136 e 137, 

permitiram a identificação dos quadrantes em que elas se situavam conforme apresentado ao 

longo do estudo de caso.  

O gráfico 26 apresenta a distribuição das cinco empresas por estes quadrantes, 

apresentando o valor aproximado de seus projetos. 

 
Gráfico 26 – Aprendizagem Organizacional/Capital Social versus Capacidades Tecnológicas - Consolidado 

Fonte: Elaboração do autor 

Observa-se que as empresas não incubadas são as empresa que apresentam menores 

resultados com relação à aprendizagem organizacional/capital social e capacitação tecnológica, 

situadas no quadrante 1. Junto a estas empresas observa-se também uma das empresas 

incubadas, aquela que optou por desenvolver o projeto apresentado no âmbito do programa 

Tecnova sem relação com redes externa (universidades e consultorias). 

A
93;106

Valor do Projeto
R$ 414,1 mil B

121;116
Valor do Projeto

R$ 450 mil

C
120;134

Valor do Projeto 
R$ 400 mil

D
94;101

Valor do Projeto
R$ 450 mil

E
102;105

Valor do Projeto
R$ 449,8 mil

80

120

160

70 105 140

Pontos acumulados em Aprendizagem Organizacional/Capital Social
x

Pontos acumulados em Capacidades Tecnológicas
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Verifica-se também que a empresa de maior par (aprendizagem organizacional/capital 

social e capacitação tecnológica) é uma empresa incubada, já graduada, spin off de empresa, 

que necessitou de menos recursos para o desenvolvimento de seu projeto. Tal fato aponta para 

a presença de uma rede de negócios mais adensada, já construída a partir da própria empresa 

mãe. 

A partir do mapeamento das atividades relacionadas à aprendizagem organizacional que 

apresentaram maior índice de prioridade (IPA), construiu-se o Quadro 138 que apresenta as 

atividades de maior IPA, segmentadas por tipo de processo de aprendizagem e situação da 

empresa (incubada ou não incubada).  

AQUISIÇÃO INTERNA E EXTERNA DE CONHECIMENTOS 

Incubada 

A, B, 
C 

A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 

A A empresa promove parcerias com outras organizações, universidades, escolas técnicas etc. 

Não Incubada 

D A empresa promove parcerias com outras organizações, universidades, escolas técnicas etc. 

E 
A empresa incentiva seus funcionários a participar de redes e grupos externos de pessoas tanto formais quanto informais. 

Compartilhar Conhecimento 

Incubada 

A Os membros da equipe compartilham do mesmo objetivo. 

A, C 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas de 

atividade. 

A, B A empresa participa intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de projetos (internacionais) 

A, B A empresa participa intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de projetos (internacionais) 

C São formados times de trabalho multifuncionais e multidisciplinares, Task-forces. 

Não Incubada 

D 

A empresa tem mecanismos formais que garantem o compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas de 

atividade. 

D, E 

A empresa desenvolve programas internos de rodízio de tarefas e mudança de funcionários entre departamentos e 

funções. 

D, E Funcionários da equipe participam de outras equipes ou unidades e atuam como elos entre elas. 

D 

Os funcionários da equipe compartilham conhecimentos e experiências por meio de diálogos com os demais colegas de 

trabalho. 

E Encontros são realizados para informar os funcionários a respeito das últimas inovações na empresa. 

E A empresa participa intercâmbio com clientes para o desenvolvimento de projetos (internacionais) 

E A empresa participa intercâmbio com parceiros para o desenvolvimento de projetos (internacionais) 

Codificação e Controle de Conhecimento 

Incubada 

A, B As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 

C A organização tem bases de dados para armazenar suas experiências e conhecimentos. 
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Não Incubada 

D, E As bases de dados utilizadas pela equipe são atualizadas. 

D As bases de dados da organização são consultadas por meio de alguns tipos de redes (Lotus Notes, intranet etc.). 

Quadro 138 – Atividades de maior IPA, segmentadas por tipo de processo de aprendizagem e situação da empresa 

(incubada ou não incubada) 

Fonte: Elaboração do autor 

 O cruzamento do quadro 138 com o gráfico 26 relacionado à pontuação acumulada de 

aprendizagem organizacional/capital social e capacidades tecnológicas permite registrar as 

seguintes observações: 

Mecanismo / 

Quadrante 

Aquisição interna e 

externa de 

conhecimento 

Compartilhamento de 

conhecimento 

Codificação e 

Controle de 

Conhecimento 

Independente do 

Quadrante 

A empresa incentiva seus 

funcionários a participar 

de redes e grupos 

externos de pessoas tanto 

formais quanto informais 

  

Quadrante 1 A empresa promove 

parcerias com outras 

organizações, 

universidades, escolas 

técnicas etc. 

Incubada: 

1) Os membros da equipe 

compartilham do mesmo 

objetivo. 2) A empresa tem 

mecanismos formais que 

garantem o compartilhamento 

de melhores práticas entre as 

diferentes áreas de atividade.  

Não incubada: 

1) A empresa tem mecanismos 

formais que garantem o 

compartilhamento de melhores 

práticas entre as diferentes áreas 

de atividade. 2) A empresa 

desenvolve programas internos 

de rodízio de tarefas e mudança 

de funcionários entre 

departamentos e funções. 3) 

Funcionários da equipe 

participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos 

entre elas. 4) Os funcionários da 

equipe compartilham 

conhecimentos e experiências 

por meio de diálogos com os 

demais colegas de trabalho. 

 

 

As bases de dados 

utilizadas pela equipe 

são atualizadas. 

Não incubada. 

As bases de dados da 

organização são 

consultadas por meio de 

alguns tipos de redes 

(Lotus Notes, intranet 

etc.). 

Mecanismo / 

Quadrante 

Aquisição interna e 

externa de 

conhecimento 

Compartilhamento de 

conhecimento 

Codificação e 

Controle de 

Conhecimento 

Quadrante 1  5) Encontros são realizados para 

informar os funcionários a 
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respeito das últimas inovações 

na empresa.  

Incubada e não incubada: 

1) A empresa participa de 

intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 2) A empresa 

participa de intercâmbio com 

parceiros para o 

desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 

Quadrante 2  1) A empresa participa de 

intercâmbio com clientes para o 

desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 2) A empresa 

participa intercâmbio com 

parceiros para o 

desenvolvimento de projetos 

(internacionais) 

A organização tem 

bases de dados para 

armazenar suas 

experiências e 

conhecimentos. 

Quadrante 3  1) São formados times de 

trabalho multifuncionais e 

multidisciplinares, Task-forces. 

Quadro 139 – Atividades de maior IPA, segmentadas por tipo de processo de aprendizagem x Quadrantes 

relacionados a Aprendizagem organizacional/capital social/capacidade tecnológica da empresa Fonte: Elaboração 

do autor 

Observa-se maior concentração de atividades que necessitam ser revistas está 

concentrada em processos de compartilhamento de conhecimento, em empresas situadas no 

quadrante 1, não incubadas. Em especial a atividades relacionadas à existência de mecanismos 

formais que garantam o compartilhamento de melhores práticas entre as diferentes áreas de 

atividade, a existência de programas internos de rodízio de tarefas e mudança de funcionários 

entre departamentos e funções, a participação dos funcionários em outras equipes ou unidades 

e permitindo que eles atuem como elos entre elas, ao compartilhamento de conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos entre colegas de trabalho e a promoção de encontros para 

informar aos funcionários as últimas inovações na empresa.  

 

 

4.6. Conclusão 

Articulação entre diferentes níveis de governo e inter-relações e alianças entre 

organizações e governo remetem ao tema capital social e seu papel na dinâmica de inovação. 
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Também desempenha um papel importante nesta dinâmica o risco percebido do negócio e a 

capacidade interna de planejamento e avaliação quanto aos benefícios que a inovação pode 

proporcionar. Como foi visto neste estudo, o processo de inovação requer um conjunto 

complexo de ações coordenadas e colaborativas para as quais o capital social parece ser 

fundamental.  

Por definição do próprio escopo da pesquisa, o Programa Tecnova, desde sua gênese, 

levava em consideração a participação dos governos estaduais na indicação da instituição que 

deveria ser responsável para o seu desenvolvimento. Na mesma linha, o programa sinalizava 

oportunidades quanto à apresentação de temas regionais desde a formulação dos editais, 

incentivando uma agenda entre os diversos atores dos sistemas regionais, permitindo maior 

sinergia e integração entre estes atores e os diversos programas operados decentralizadamente. 

No caso estudado, ainda por definição do próprio escopo da pesquisa, selecionou-se 

para investigação um parceiro, indicado pelo estado, que apresentava resultados positivos e 

ocupava posição central frente a atores do Sistema Regional de Inovação. Verificou-se também 

que internamente a instituição construía clima amigável, rico em interação e troca de 

experiências entre os integrantes.  

A literatura examinada, ao chamar atenção para a importância de fatores como 

confiança, valores e normas negociadas, forneceu uma trilha para a identificação da presença 

destes elementos, informando boa parte das perguntas que deveriam pautar os instrumentos de 

coleta de dados, bem como confirmando as expectativas originais em torno da importância e 

centralidade do parceiro encarregado da descentralização. 

Ao observar as relações presentes, seja no processo de formação das empresas, seja no 

processo de desenvolvimento dos projetos apresentados no Programa Tecnova, verificou-se que 

as empresas analisadas utilizaram efetivamente diversas estruturas de redes, em diferentes 

momentos, confirmando, também aqui, os principais insights antecipados pela literatura 

examinada. De certa forma, pôde-se observar que, tanto o agente descentralizado, quanto todas 

as empresas avaliadas, apresentaram nível satisfatório nos quesitos de aprendizagem 

organizacional/capital social e capacidades tecnológicas.  Isto implica em duas categorias de 

questões.  
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A primeira delas, relacionada ao agente público que descentraliza recursos de subvenção 

econômica, aconselha a (i) considerar nos processos de seleção de parceiros os fatores 

aprendizagem organizacional/capital social e capacidades tecnológicas como variáveis do 

processo de seleção; (ii) aperfeiçoar o mapeamento e o acompanhamento sistemático da rede 

de parceiros, estimulando ações que identifiquem e corrijam buracos estruturais ou gaps de 

competência.  

A segunda delas, relacionada ao processo seletivo conduzido pelo agente 

descentralizado, sugere a presença dos quesitos aprendizagem organizacional/capital social e 

capacidades tecnológicas como requisitos de avaliação das empresas, tipificados, por exemplo, 

por itens como associação de empresas (capital social), estágio de desenvolvimento de produto 

ou serviço (capacidade tecnológica/aprendizagem organizacional), capacitação técnica da 

equipe executora (capacidade tecnológica/capital social/aprendizagem organizacional), 

adequação da metodologia, da infraestrutura, do orçamento e do cronograma físico do projeto 

(capacidade tecnológica), apontando para homogeneidade das empresas selecionadas. Apesar 

da relativa homogeneidade de capacidades, diferentes níveis de maturidade sugerem uma 

heterogeneidade com relação as trajetórias tecnológicas, apontando para a necessidade de 

diferentes níveis de acompanhamento e orientação pelo agente descentralizado. 

Finalizando, o instrumento construído na presente pesquisa para aferir capacidades e 

trajetórias, conquanto específico para a realidade do Tecnova Goiás, pode ser ampliado e 

aperfeiçoado para facilitar o mapeamento e acompanhamento sistemático de variáveis como as 

que foram enumeradas da aprendizagem organizacional/capital social e capacidades 

tecnológica dos parceiros que operam programas descentralizados de subvenção econômica, 

bem como o mapeamento  de indicadores relacionados ao capital social das empresas 

selecionadas, dos níveis de maturidade relacionados à aprendizagem organizacional e 

capacitação tecnológica. 

Uma possibilidade interessante de pesquisa futura, além de replicar a pesquisa em outro 

momento da história do programa, seria aplica-la para um caso que não apresentou resultados 

satisfatórios, ampliando com isso, a capacidade analítica do instrumento, tornando-o 

efetivamente uma ferramenta de política pública para o agente descentralizador.  
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