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RESUMO 

 

Título: Indicadores de Inovação em micro e pequenas empresas 

 

Objetivo do trabalho: O presente trabalho teve por objetivo propor um modelo de gestão e 

avaliação da inovação aplicável a micro e pequenas empresas, baseado em indicadores já 

existentes na literatura.  

 

Procedimentos/Métodos para a solução do problema: Para alcançar o objetivo foram 

realizadas diversas análises documentais e bibliográficas, aprofundando-se na discussão da 

importância e ação da inovação e, em paralelo, das MPEs, utilizando a base Web of Science. A 

aplicação prática da pesquisa foi realizada em duas fases distintas, onde, a primeira analisa, 

formata e seleciona os indicadores mais pertinentes dos modelos estudados, transformando-os 

em uma nova proposição. A segunda fase fez uso destes novos indicadores, aplicando-os em 

duas outras etapas distintas: classificando as respostas quanto ao perfil e segmento das MPEs 

respondentes, ou seja, quanto a sua usabilidade e aplicabilidade, e quanto a sua relevância e 

presença, ou não, na realidade das MPEs.  

 

Resultados: Esperou-se, em primeira instância, construir um modelo de gestão e avaliação da 

inovação e dos pequenos negócios, trazendo à tona a discussão sobre a inovação em empresas 

deste porte. Os resultados ocasionaram em um modelo de coleta de dados voltados à inovação, 

que a mensuram no que tange à micro e pequenas empresas. 

 

Implicações práticas: Os resultados obtidos indicam, ainda, que fatores comuns estejam 

presentes em todas as MPEs analisadas, particularidades locais, características específicas dos 

segmentos, dentre outros elementos, impactando no seu desempenho inovativo e na sua gestão, 

indicando a necessidade e uma auto avaliação constante para melhoria destes resultados. 

 

Originalidade e contribuições: Os indicadores gerados a partir deste estudo representam 

caráter único, desde sua concepção a sua primeira aplicação e validação com micro e pequenas 

empresas ativas e atuantes no mercado. O estudo possibilita a análise entre estas empresas 

quanto ao perfil e segmentos das MPEs. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: A pesquisa tem caráter teórico, com proposta de aplicação 

prática dos indicadores gerados. Foram construídos quadros e tabelas que fornecem 

informações pertinentes quanto as MPEs respondentes.  

 

Palavras-chave: inovação; micro e pequena empresa. 
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ABSTRACT 

 

Title: Innovation Indicators in micro and small companies 

 

Objective of the work: The purpose of this work was to propose a model of management and 

evaluation of innovation applicable to micro and small companies, based on indicators that 

already exist in the literature. 

 

Procedures / Methods for the solution of the problem: To achieve the objective, 

documentary and bibliographic analyzes were carried out, delving into the discussion of the 

importance and action of innovation and, in parallel, of MSEs, using a Web of Science base. 

The practical application of the research was carried out in two distinct phases, where, the first 

analysis, formats and selects the most relevant indicators of the studied models, transforming 

them into a new proposition. The second phase made use of these new indicators, applying them 

in two other distinct stages: classifying the responses according to the profile and segment of 

the respondent MSEs, that is, as to their usability and applicability, and as to their presence and 

presence, or not, in the reality of MSEs. 

 

Results: It was expected, in the first instance, to build a model for the management and 

evaluation of innovation and small businesses, bringing to the discussion about innovation in 

companies of this size. The results resulted in a data collection model focused on innovation, 

which measures it with respect to micro and small companies. 

 

Practical implications: The results obtained also indicate that certain antecedents present in 

all MSEs analyzed, local peculiarities, specific characteristics of the segments, among other 

elements, impacting their innovative performance and management, necessarily the need and a 

constant automatic evaluation to improve these results. 

 

Originality and contributions: The indicators generated from this study represent a unique 

character, from its conception to its first application and validation with micro and small 

companies active and active in the market. The study allows an analysis among these companies 

regarding the profile and segments of MSEs. 

 

Technical / Technological Production: The research has a theoretical character, with a 

proposal to practice the generated indicators. Tables and tables have been constructed that 

provide relevant information regarding respondent MSEs. 

 

Keywords: innovation; small business.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em função de sua importância e do relevante papel desempenhado pelas micro e 

pequenas empresas (MPEs) na economia e para toda a sociedade, são vistos cada vez mais 

estudos e o interesse crescente pelas mesmas (Silva Neto & Teixeira, 2011). Muitos destes 

estudos têm como objetivo o entendimento de suas especificidades em detrimento de empresas 

de grande porte (Leone, 1999; Escrivão Filho, 1995; Welsh, White, 1981; Inácio Júnior, 2008; 

Ricci, 2010).  

Inúmeras são as dificuldades de entendimento e estudo no que tange às MPEs, 

baseando-se na heterogeneidade que existe entre elas (Leone & Leone, 2012). Este pode ser um 

dos motivos pelo atraso de estudos voltados aos pequenos negócios e pela dificuldade na 

proposição de teorias e conclusões adequadas ao segmento específico. 

Na Europa 99,8% das empresas são MPEs, já nos Estados Unidos da América, trata-se 

de mais de 95% dos negócios que se enquadram como este tipo de organização, segundo os 

autores Kipley e Lewis (2009). No Brasil, tal tipo de empresa também possui grande 

representatividade, cerca de 98,2% do montante existente, e 51,63% da geração de postos de 

trabalho, além de contribuírem para 27% do PIB do país (Sebrae & DIEESE, 2013). 

Mesmo com a grande quantidade de MPEs existentes e atuantes, segundo as pesquisas 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018 e Global Entrepreneurship Index (GEI) 2018, é 

baixa a qualidade média dos empreendedores no Brasil. Só 0,6% dos empreendedores iniciais 

possuem novas tecnologias/processos com menos de um ano, fazendo com que o Brasil ocupe 

a 98ª posição no ranking do “GEI 2018”, referente a qualidade do empreendedorismo. Pode-se 

discutir a validade desta métrica, mas o que ela mostra de fato é a falta de orientação para a 

inovação e até mesmo para a própria gestão, que são fatores que interferem direta e 

significativamente na sobrevivência de MPEs.  

Ao mesmo tempo em que as pequenas empresas foram reconhecidas como o motor do 

crescimento econômico (Bruque & Moyano, 2007; Zeng et al., 2010), a globalização estimulou 

a competição e, nesse ambiente, a inovação tornou-se uma ferramenta das pequenas 

organizações para melhorarem seu desempenho (Heunks, 1998; Maldonado et al., 2009; 

O'Regan et al., 2006), além da ampliação de sua sobrevivência. Neste cenário de 

hipercompetitividade, em um mercado que está em constantes mudanças e transformações, a 

inovação apresenta-se como um elemento de extrema importância para que empresas se tornem 
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autossustentáveis ao longo dos anos e, ainda, torna-se uma forte vantagem competitiva para 

estas organizações. É inclusive apontada como um dos principais determinantes do aumento de 

produtividade de um país (CNI, 2009), tornando-se ainda mais necessária quando se fala em 

MPE. 

Diante dos fatos apresentados, o presente estudo é norteado pela seguinte questão: Como 

mensurar o grau de inovação de micro e pequenas empresas? Em um ambiente geral onde o 

foco de estudos e ações normalmente é centrado em grandes empresas, consideradas como 

forças regionais, principalmente no que tange a inovação, é proposta a análise do grau inovativo 

das MPEs neste contexto.  

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Após o levantamento da questão-problema, o objetivo geral desta pesquisa é propor um 

modelo com base em indicadores já existentes que mensurem o grau de inovação em micro e 

pequenas empresas. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos tornam-se: 

OE1. Apresentar um levantamento teórico das principais temáticas envolvidas, como MPEs e 

inovação. 

OE2. Identificar os modelos e indicadores existentes para mensuração do grau de inovação 

empresarial  

OE3. Construir um quadro geral para comparação dos modelos e indicadores existentes, 

selecionar indicadores e propor novo modelo de indicadores para aplicação. 

OE4. Validar e refinar o modelo a partir da aplicação em MPEs. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Davila et al. (2007) e Porto (2013) afirmam que um ambiente de alta concorrência exige 

das empresas formas alternativas para se manterem bem posicionadas no mercado, sendo com 
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o lançamento de novos produtos, reestruturando processos existentes ou implementando novos 

modelos de negócios, sendo assim, a inovação torna-se elemento fundamental de 

competitividade empresarial. A relevância da inovação é ainda maior quando aplicada ao 

contexto das micro, pequenas e médias empresas pois, conforme argumenta Mafra Pereira et 

al. (2018), esse tipo de organização precisa competir baseada em seu conhecimento e outros 

ativos intangíveis, mais do que em recursos tangíveis, apresentando assim uma importante 

forma de aproveitarem novas oportunidades e alcançarem tais incrementos em desempenho e 

vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo. 

Os estudos a respeito de micro e pequenas empresas mostram-se em ascensão e o mesmo 

pode ser visto através da temática de inovação, que é hoje considerada como fonte de 

fortalecimento das organizações e uma forte vantagem competitiva quando implementada de 

forma sistêmica. Ambas temáticas, embora de extrema importância, ainda devem ser 

compreendidas em profundidade, especialmente no que tange a economias emergentes, como 

no Brasil. A partir desta consideração de importância, e também da dificuldade em mapear e 

entender a relação entre o desenvolvimento empresarial das MPEs e a inovação, assuntos pouco 

abrangidos pela academia no país, justifica-se assim a necessidade de estímulo de debate e 

escolha da temática do presente estudo. Acredita-se que estes fatores justificam e trazem 

relevância a esta pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresentado se divide em quatro pontos principais, caracterizando 

primeiro as micro e pequenas empresas, em um segundo momento, a inovação, dedicando um 

terceiro espaço a caracterização das MPEs no Brasil e, por último, dando destaque aos 

indicadores de inovação já existentes. Como forma de encerrar o capítulo, foi realizado um 

Quadro Resumo com os indicadores. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Este capítulo inicia o estudo apresentando as principais características das MPEs que, 

conforme Leone (1998) argumenta, se diferenciam das demais organizações existentes: 

O ambiente social e econômico pulsa o pequeno e médio dirigentes a adotarem uma 

forma de administração monolítica, porque a delegação de autoridade e a racionalidade 

das formas de controle podem ocasionar grandes perdas. Para o dirigente, é preferível 

agir só e guiado pela sua sensibilidade do que pelos meios técnicos de administração 

fornecidos pela ciência às empresas dotadas de uma organização administrativa 

sofisticada (Leone, 1998, p. 92). 

 

Em relação a definições das micro e pequenas empresas (MPEs), as mesmas são 

variadas em todo o mundo, mas geralmente seguem a um propósito específico para estudiosos 

e para as instituições (Jamil & Mohamed, 2011). Em relação a sua classificação, por exemplo, 

no Brasil, são encontradas quanto ao número de empregados existentes e quanto ao 

faturamento, entretanto, de acordo com a Lei no 123, de 15 de dezembro de 2006, a Lei do 

Simples Nacional, somente possui fundamentação legal a classificação quanto ao faturamento 

bruto. As classificações são apresentadas conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Critérios de classificação de micro e pequenas empresas 

Porte 
Faturamento Bruto 

Anual 

Número de Empregados 

(Indústria) 

Número de Empregados 

(Comércio e Serviços) 

Microempresa 

(ME) 
Até 360 mil até 19 empregados até 9 empregados 

Empresa de 

Pequeno Porte 

(EPP) 

Entre 360 mil e 4,8 milhões de 20 a 99 empregados de 10 a 49 empregados 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do Sebrae (2010) e Leis Complementares 123/2006, 128/2008 e 

155/2016.  
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Os termos microempresa e pequena empresa por muito tempo foram utilizados sem 

distinção alguma (Dutra & Guagliardi, 1984). Um motivo que justifica este fato se deve as 

semelhanças existentes entre essas duas categorias. De acordo com a Confederação Nacional 

do Comércio (2000), as características mais comuns destes negócios são: estrutura 

organizacional simples; dirigente principal como responsável pelas tomadas de decisões; 

diretoria reduzida; fontes de financiamento escassas ou de difícil acesso; mão de obra 

normalmente não é especializada ou qualificada; existe falta de domínio e desconhecimento de 

informações sobre o setor de atuação; são subordinadas às empresas de grande porte; existência 

de vínculo estreito entre o proprietário e a empresa, o que pode causar interferências 

administrativas diretas (Costa & Leandro, 2016).  

O IBGE (2001) também acrescenta algumas características inerentes a maior parte das 

MPEs: baixa intensidade de capital; altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia 

elevada; forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão de obra 

ocupada nos negócios; poder decisório centralizado; estreito vínculo entre os proprietários e as 

empresas, não se distinguindo, principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa física 

e jurídica; registros contábeis pouco adequados; contratação direta de mão de obra; utilização 

de mão de obra não qualificada ou semiqualificada; maior dificuldade de acesso ao 

financiamento de capital de giro; e relação de complementaridade e subordinação com as 

empresas de grande porte. 

A autora Leone (1998), levanta as características das pequenas empresas a partir de três 

especificidades: organizacionais, decisionais e individuais, conforme Quadro 1. 



Quadro 1: Características principais das pequenas empresas  

Especificidades organizacionais: Especificidades Decisionais Especificidades Individuais 

- Menor controle e interferência sobre o ambiente externo; 

- Diante de uma estrutura organizacional simplista, onde a alta 

direção possui contato direto com os empregados, a delegação de 

autoridade é vista como uma possibilidade de grandes perdas, o 

que acaba centralizando o poder de decisão, onde ele toma 

decisões guiado mais por sua sensibilidade do que por técnicas 

administrativas; 

- As MPEs são caracterizadas por um nível de maturidade 

organizacional muito baixa, onde os processos de planejamento 

e controle são, geralmente, pouco formalizados ou quantificados; 

- Sua estratégia também tende a ser pouco formalizada, utilizando 

uma base intuitiva; 

- Ao invés de prever e planejar, as pequenas empresas tornam-se 

reativas e se adequam ao ambiente a medida em que as situações 

ocorrem; 

- Em relação a direção, a autora cita a expressão “personalização” 

da gestão, conforme seu proprietário-gerente; 

- A direção, ao mesmo tempo que possui contato direto com 

funcionários, também possui acesso direto aos clientes, onde é 

possível que ela o compreenda e entenda suas necessidades de 

forma objetiva. 

- O proprietário-gerente não dispõe de tempo e 

habilidade necessária para tomadas de decisões 

baseadas em análises e estratégia. Costumam ser 

individuais e centralizados, chamados para qualquer e 

todo tipo de decisão, não havendo nenhum 

procedimento ou processo para tal; 

- Da mesma forma, os valores e a cultura são baseados 

na gestão administrativa do proprietário-gerente, sendo 

a empresa considerada um prolongamento de si mesmo; 

- Os dados que são necessários à análise nem sempre 

estão disponíveis e/ou são conhecidos; 

- As decisões tomadas pelo proprietário-gerente têm a 

ver com sua racionalidade econômica, política e familiar 

(Bauer, 1993). 

 

- A caracterização predominante de um único 

indivíduo a frente da empresa e tomadas de decisão 

influencia todos os aspectos da organização, desde 

estratégia, estrutura, clima organizacional ao 

desempenho financeiro; 

- Todo o caminho a ser trilhado pela pequena 

empresa é influenciado diretamente pelo percurso 

pessoal do dirigente; 

- Existe uma simbiose entre o patrimônio pessoal e o 

do dirigente. Seu próprio patrimônio muitas vezes é 

posto a serviço da empresa, de forma que o dirigente 

arrisca seu próprio capital (Van Loye, 1991); 

- O dirigente possui mais um perfil estrategista que 

corre riscos do que um administrador-gestionário 

que procura aplicar uma estratégia que diminua os 

riscos; 

- A relação dos empregados com o dirigente, devido 

a estreita colaboração existente, acaba se 

intensificando a ponto de o conhecimento do 

dirigente ter conhecimento dos problemas pessoais 

dos empregados, se tornando um comportamento 

paternalista; 

- É imperativo que o comportamento do dirigente 

seja analisado (competências, atitudes e motivações) 

para que se entenda o funcionamento da 

organização. 

Fonte: Adaptado de Leone (1998)



De acordo com este levantamento de características, expostos em três grupos distintos, 

Leone (1998) atentou que as teorias das organizações são soluções que nascem devido a 

problemas de grandes organizações. Entretanto, a pequena empresa leva consigo características 

não inerentes às grandes, destacando uma condição particular, devido a extrema 

heterogeneidade. Sendo assim, as pequenas empresas, com seus problemas particulares, 

merecem teorias específicas para a solução destes.  

Um estudo sobre sobrevivência das empresas no Brasil, realizado pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 2016, evidencia que “a 

exemplo dos acidentes aéreos, a mortalidade de empresas está associada a uma combinação de 

“fatores contribuintes”, como inexperiência, falta de planejamento e/ou falta de capacitação, 

entre outros, conforme mostrado no quadro 2, adaptado de conteúdo do Sebrae.  

 

Quadro 2: Fatores que influenciam a diminuição x aumento da mortalidade das MPEs 

Fatores que influem para o 

aumento da mortalidade nas MPEs 

Fatores que influem para a diminuição da mortalidade nas 

MPEs 

a) o tipo de ocupação dos empresários 

antes da abertura (se desempregado ou 

não);  

b) a experiência/o conhecimento do 

empresário anterior no ramo;  

c) a motivação para a abertura do 

negócio;  

d) o planejamento adequado do 

negócio antes da abertura;  

e) a qualidade da gestão do negócio; e  

f) a capacitação dos donos em gestão 

empresarial. 

a) implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que prevê 

diversos tratamentos diferenciados e favoráveis às MPEs, no que diz 

respeito à inscrição/baixa, ao regime de impostos (criação do Simples 

Nacional), às compras governamentais, ao regime simplificado de 

exportação, à redução de obrigações trabalhistas acessórias; 

b) implantação e ampliação do próprio Simples Nacional, onde prevê 

tratamento tributário simplificado e favorável, por meio do 

pagamento de oito impostos e contribuições – Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 

Programa de Integração Social (PIS), Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS) – em uma única guia de recolhimento, com uma carga tributária 

mais baixa para a maioria das atividades, quando comparado aos 

demais regimes de impostos e;  

c) criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI): Lei 

Complementar nº 128/2008 que permitiu o início da formalização dos 

negócios informais e estimulando a criação de novos 
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empreendimentos nas faixas de faturamento mais baixas, a baixo 

custo de registro e sem burocracia.  

Fonte: Adaptado de Sebrae (2016) 

 

O estudo retrata a evolução dos dados de sobrevivência empresarial entre os anos de 

2008 a 2012, com taxas que vão de 54,2% a 76,7%, respectivamente. Não foram encontrados 

estudos recentes com dados similares, mas estima-se que com as crises econômicas de 2014 

até 2016, e de 2020 os dados sejam similares ou ainda piores. 

O Sebrae (2017) realizou uma pesquisa outra quantitativa em todo o território brasileiro, 

com o objetivo de levantar as principais características dos empresários donos de micro e 

pequenas empresas (ME e EPP). Foram realizadas 10.284 entrevistas, onde se observou que 

84% delas estavam ativas e os outros 16% não estavam em atividade. Dentre as empresas que 

não estavam mais atuantes no mercado, os principais motivos encontrados para fechamento 

são mostrados na Figura 1, a seguir: 

 

Figura 1: Principais motivos para inativação das empresas brasileiras 

 

Fonte: Sebrae (2017) 

 

É visível que, quase a metade dos respondentes optou pelas motivações pertinentes ao 

funcionamento básico de uma organização, sua lucratividade, ou no caso, prejuízo e a ausência 

de clientela, o que, juntos, representam 48% das respostas totais. 

Outra informação importante do estudo que vale ressaltar no que tange às empresas em 

atividade (84%) diz respeito ao tempo de existência e sobrevivência. O tempo médio de 

existência chega aos 14 anos, sendo este um fator positivo. 
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2.3 A INOVAÇÃO 

 

As observações de Joseph Schumpeter sobre a realidade econômica da época o levaram 

a publicar a Teoria do Desenvolvimento Econômico, em 1912, que se tornou um clássico, onde 

ressaltou, de forma explícita, a importância central da inovação na competição entre firmas, na 

evolução das estruturas industriais e no próprio desenvolvimento econômico. Schumpeter 

(1982) atribuía às firmas o papel de propulsoras do processo de inovação, devido à 

possibilidade de obtenção de lucros extraordinários advindos da introdução de novas 

tecnologias no mercado, fossem elas novos produtos ou processos, novas formas de 

organização empresarial, a abertura de novos mercados ou até mesmo a utilização de novas 

fontes de matérias-primas. 

A sua definição de inovação se tornou clássica e descreve de forma ampla tipos e formas 

existentes, a saber: 

1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os consumidores ainda 

não estão familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem.   

2) Introdução de um novo método de produção - ou seja, um método que ainda não 

tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de 

transformação. Não precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, 

e pode consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma 

mercadoria.  

3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo 

particular da indústria de transformação de um país não tenha ainda entrado, 

quer esse mercado tenha existido antes, quer não.   

4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte 

já existia ou teve que ser criada.   

5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a 

criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a 

fragmentação de uma posição de monopólio. 
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Dentre as principais referências quando o assunto é a gestão da inovação, o Manual de 

Oslo1 (OCDE, 2018) define inovação modernamente como  

“um produto ou processo novo ou melhorado (ou uma combinação dos mesmos) que 

difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade e que foi 

disponibilizado para usuários em potencial (produto) ou colocado em uso pela unidade 

(processo)”. 
 

Em comparação com a edição anterior (2005), uma grande mudança para a definição 

de inovação empresarial no atual manual foi a redução complexidade da definição anterior, 

originalmente baseada em quatro tipos de inovações (produto, processo, organizacional e 

marketing), para dois tipos principais: inovações de produto e inovações de processos de 

negócios. A definição revisada também reduz a ambiguidade do requisito para uma mudança 

"significativa", comparando inovações novas e aprimoradas. 

 

Quadro 3 – Definição de Inovação por Oslo 2005 x 2018 

Manual de Oslo 2005 Manual de Oslo 2018 

Inovação de Produto: é a 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 ou materiais, 

softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais; 

Uma inovação de produto é um produto ou serviço 

novo ou aprimorado que difere significativamente dos 

bens ou serviços anteriores da empresa que foram 

introduzidos no mercado. Inovação de Processo: é a implementação de um 

método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ ou 

softwares; 

Inovação de Marketing: é a 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; 

Uma inovação de processo de negócios é um 

processo de negócios novo ou aprimorado para uma 

ou mais funções de negócios que diferem 

significativamente dos negócios anteriores da 

empresa que foram colocados em uso no mercado. Inovação Organizacional: é a implementação de um 

novo método organizacional nas práticas de negócios 

                                                 
1 A OCDE é uma organização multilateral que tem como objetivo estimar o progresso econômico e o comércio 

mundial. Seus manuais para a área de inovação visam indicar diretrizes para os governos nacionais de forma a 

mensurarem adequadamente a inovação nos países permitindo assim comparações internacionais. O Manual Oslo 

teve edições em 1992, 1997, 2005 e a mais recente de 2018. 
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da empresa, na organização do seu local de trabalho 

ou em suas relações externas; 

Fonte: Manual de Oslo (2005, 2018) 

 

As inovações dos processos de negócios dizem respeito a seis funções diferentes de 

uma empresa, conforme indicado pelo Quadro 4 elaborado por Amaral et al. (2021). Duas 

funções se relacionam com a atividade principal de uma empresa de produção e entrega de 

produtos para venda, enquanto as outras funções dizem respeito às operações de apoio. 

 

Quadro 4 – Categorias de inovação em processo de negócios 

Processos Detalhes e subprocessos 

1. Produção de 

bens e serviços 

Atividades que transformam insumos em bens ou serviços, incluindo engenharia e 

afins atividades técnicas de teste, análise e certificação para apoiar a produção. 

2. Distribuição e 

logística 

Esta função inclui: a) transporte e prestação de serviços; b) armazenagem; e c) 

processamento de pedidos. 

3. Marketing e 

vendas 

 

Esta função inclui: a) métodos de marketing, incluindo publicidade (promoção e 

colocação de produtos, embalagem de produtos), marketing direto (telemarketing), 

exposições e feiras, pesquisa de mercado e outras atividades para desenvolver novos 

mercados; b) estratégias e métodos de precificação; e c) atividades de vendas e pós-

venda, incluindo help-desk de outros serviços de suporte e relacionamento com o 

cliente. 

4. Sistemas de 

informação e 

comunicação 

A manutenção e fornecimento de sistemas de informação e comunicação, incluindo: 

a) hardware e software; b) processamento de dados e banco de dados; c) manutenção 

e reparo; e d) hospedagem na web e outras atividades de informações relacionadas a 

computadores. 

5. Gestão 

 

Esta função inclui: a) gestão estratégica e geral dos negócios (tomada de decisão 

multifuncional), incluindo organização das responsabilidades do trabalho; b) 

governança corporativa (jurídica, planejamento e relações públicas); c) contabilidade, 

auditoria, pagamentos e outras atividades financeiras ou de seguros; d) gestão de 

recursos humanos (treinamento e educação, recrutamento de pessoal, organização do 

local de trabalho, provisão de pessoal temporário, gerenciamento de folha de 

pagamento, suporte médico e de saúde); e) compras; e f) relacionamentos externos 

com fornecedores, alianças etc. 

6. Desenvolvimento 

de processos de 

produto e negócios 

Atividades de escopo, identificação, desenvolvimento ou adaptação de produtos ou 

dos processos de negócios de uma empresa. Essa função pode ser realizada de maneira 

sistemática ou quando necessário (ad hoc) e ser conduzida dentro da empresa ou 

obtida de fontes externas. A responsabilidade por essas atividades pode estar dentro 

de uma divisão separada ou em divisões responsáveis por outras funções. 

Fonte: Amaral et al. (2021), baseado em Oslo (2018) 

 

 Os autores Amaral et al. (2021) reuniram ainda um conjunto proposições de várias 

classificações que são úteis para se compreender todas as nuances do processo de inovação, 

conforme apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Classificações da inovação 

Tipo Conceito 

Bessant e Tidd 

(2007) [2] 

Inovação de produto, inovação de processo, inovação de posição, e inovação em 

paradigma.  

12 conceitos de 

Godin (2008) [1] 

Inovação como processo para fazer algo novo (imitação, invenção, descoberta), 

inovação como habilidades humanas para a atividade criativa (imaginação, 

engenhosidade, criatividade), inovação como mudança em todas as esferas da vida 

(mudança cultural, mudança social, mudança organizacional, mudança política; 

mudança tecnológica), e inovação como comercialização de novo produto. 

Ram, Cui e Wu 

(2010) [1] 

- Inovação como algo novo, inovação como canal de mudança, inovação como 

processo, inovação como gerador de valor, e inovação como invenção. 

Jones e Johnson 

(1957) [1] 

- Inovação sem mudança de mercado (reformulação e substituição), inovação 

fortalecendo o mercado (nova propaganda, melhoria no produto e extensão da linha de 

produto), e inovação em novo mercado (novo uso, extensão do mercado e 

diversificação). 

Zawislak (2011) [1] 
- Inovação orientada pela tecnologia (inovação tecnológica e inovação operacional), e 

inovação orientada pelos negócios (gestão da inovação e inovação transacional). 

Abernathy e Clark 

(1985) [1] 

- Inovação regular, inovação radical, inovação de nicho e inovação de arquitetura. 

Kelley (2007) [3] 

- Inovação de configuração (modelo de lucro, rede, estrutura e processo), inovação de 

oferta (desempenho do produto e sistema de produto), e inovação de experiência 

(serviço, canal, marca e envolvimento do cliente) . 

Fonte: Amaral et al. (2021), adaptado de Kotsemir e Abroskin (2003), Bessant e Tidd (2007) e Kelley (2007). 

 

Seguindo as diretrizes do Manual Oslo, chegou-se a um enfoque a respeito do resultado 

esperado ao usufruir de inovações, sejam elas incrementais ou radicais: as empresas inovam ou 

para defender suas posições competitivas ou em busca de vantagem competitiva. A inovação 

radical é vista como o desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo, serviço 

ou forma de organização da produção, de maneira inteiramente nova. Pode representar uma 

ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, o que origina novas indústrias, setores, 

mercados e modelos de negócios (Lemos, 2003).  

A inovação incremental apresenta melhorias e modificações em produtos e processos 

cotidianos e rotineiros, ou formas de produção de novos bens e serviços para empresa, 

independentemente do fato de serem novos, ou não, para os seus competidores (Lastres et al., 

2006). 

Uma empresa pode ter uma abordagem reativa e inovar para evitar perder participação 

de mercado para um concorrente inovador. Pode, também, ter uma abordagem preventiva e 

buscar uma posição estratégica no mercado em relação a seus competidores desenvolvendo e 

tentando impor, por exemplo, padrões técnicos mais altos para os produtos que produz. 
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2.3.1. MODELOS E PROCESSOS DA INOVAÇÃO 

 

Toda a teoria do desenvolvimento de Schumpeter (1912) é construída com base no 

conceito de monopólio temporário inovador (Tigre, 2018). A busca pela maximização de lucros 

constitui o motor da economia capitalista e, ao surgirem oportunidades para inovar, a 

perspectiva de se manter um monopólio, ainda que temporário, faz com que as empresas 

invistam na introdução de novos produtos. Para Schumpeter, a busca por posições de 

monopólio constitui a principal motivação para a inovação que, por fim, também beneficia o 

consumidor. O desenvolvimento econômico é visto então por Schumpeter como dinâmico e 

em constante transformação (Tigre, 2018).  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) pontuam que as empresas precisam desenvolver 

habilidades para inovar. Tentar ser preciso e analisar o que está sendo empregado de maneira 

diferente dentro de sua empresa para então poder reagir de acordo com as mudanças 

decorrentes do ambiente externo. Ou seja, mesmo havendo riscos, a inovação depende da 

capacidade de precisão e de análise dos indivíduos, desenvolvendo novas estratégias baseadas 

nesses conhecimentos. 

Schumpeter já revelava, através das observações em termos de produção econômica, a 

interação entre ciência, tecnologia e inovação. E é com base nas construções teóricas de 

Schumpeter que foram formulados diversos modelos de inovação. Carvalho et al (2011) 

definem que os modelos são utilizados para compreender os processos que levam à inovação, 

sendo eles constituídos por fases que evoluem do mais simples para o mais complexo à medida 

que se adquire maturidade de conhecimento. 

De Negri e Cavalcante (2013) argumentam sobre dois dos modelos de interpretação do 

processo de inovação: o modelo linear e o sistêmico. O primeiro, também chamado science 

push, pressupõe que o processo de inovação se dá por etapas que se sucedem, de atividades de 

pesquisa básica e pesquisa aplicada para o desenvolvimento experimental e, em seguida, para 

a produção e comercialização, conforme figura a seguir: 

 

Figura 2: Modelo de inovação linear 

  

Fonte: Pinto (2012) adaptado de Kline e Rosenberg (1986) 
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O segundo modelo é o sistêmico, que possui base em uma concepção mais ampla e 

complexa do fenômeno da inovação, dando ênfase à influência simultânea de fatores 

organizacionais, institucionais e econômicos nos processos de geração, difusão e uso de ciência 

e inovação. E é este segundo modelo que tem fundamentado a formulação de políticas públicas 

de direcionadas à inovação em grande parte dos países, cuja visão se sustenta no conceito de 

sistema nacional de inovação. Esse sistema se prolonga em uma rede de instituições públicas e 

privadas de pesquisa e de produção, em que as atividades e interações dão origem, promovem, 

transferem, desenvolvem e difundem tecnologias (De Negri & Cavalcanti, 2013). 

O modelo paralelo resulta então da evolução do modelo linear em razão de constatações 

da existência de várias outras formas de relacionamento entre as diversas fases e as diferentes 

organizações que trazem à tona a dinâmica de um processo gerador de inovação. De acordo 

com Carvalho et al (2011) a relação entre a ciência (básica e aplicada) e o mercado surgem 

razão das interferências do sistema econômico em que determinada organização está inserida. 

Os avanços do conhecimento podem ser aproveitados pelas empresas para gerar produtos e 

serviços (com ou sem tecnologia) ou para retroalimentar a ciência com contribuições de 

avanços tecnológicos.  

 

Figura 3: Modelo de inovação paralelo 

 

Fonte: Carvalho et al (2011) adaptado de Kline e Rosenberg (1986) 

 

 A partir do modelo paralelo é originado então o modelo chain-linked, evidenciando os 

estágios descritos por meio de interações e feedbacks entre atividades iniciadoras e 

finalizadoras de um ciclo (Kline & Rosenberg, 1986), conforme mostra a Figura 4. 
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Figura 4: Modelo de inovação chain-linked 

 

Fonte: Carvalho et al (2011) adaptado de Kline e Rosenberg (1986) 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) também fizeram sua contribuição e difundiram um 

modelo embasado em processos sistematizados de inovação, podendo ser utilizado em todo e 

qualquer tipo de organização seja na produção de bens, seja na produção de serviços, de 

maneira ampla e genérica, considerando as fases abaixo: 

 Buscar – Levantamento de novas oportunidades considerando necessidades de 

mudanças impostas pelo mercado, pressões políticas, concorrentes e competidores. 

 Selecionar – Priorização de acordo com definições estratégicas da empresa levando em 

conta sinais de oportunidades tecnológicas e de mercado, capacitação tecnológica e 

consistência com a estratégia da organização. 

 Implementar – Aplicação de etapas necessárias ao desenvolvimento e lançamento da 

ideia de algo novo que possa ser aceito pelo mercado-alvo, por meio da execução de 

projetos e atendendo a critérios de prazo, custos e qualidade. 

 Aprender – Reflexão sobre o processo de inovação, por meio do registro das lições 

aprendidas, estimulando o reinício do processo e aplicando as mudanças necessárias 

em novos produtos e serviços. 
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Figura 5: Modelo de inovação Tidd et al. 

 

Fonte: Carvalho et al (2011) adaptado de Kline e Rosenberg (1986) 

 

 Não menos importante que os demais, Chesbrough (2003) incorporou todos os 

conceitos anteriores de inovação com o modelo de inovação aberta, ou open innovation, 

conduzindo a empresa para além das fronteiras internas em virtude da adoção de práticas 

conjuntas de busca, seleção, implementação e aprendizagem, tanto no sentido de dentro para 

fora da organização quanto no sentido de fora para dentro. 

O modelo de Chesbrough é bem mais abrangente do que processos tradicionais de 

desenvolvimento de novos produtos, fazendo o melhor uso de recursos e gerenciando riscos, 

principalmente o de falhas. Requer ainda a combinação de ideias criativas, consistentes e com 

valor dentro e fora da organização. 

 

Figura 6: Modelo de inovação oppen innovation  

 

Fonte: Carvalho et al (2011) adaptado de Chesbrough (2003) 

 

 Na Tabela 2, pode-se perceber os principais aspectos que diferenciam inovação 

aberta de inovação fechada em uma ótima exemplificação de operacionalização: 
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Tabela 2: Inovação fechada x Inovação Aberta 

Princípios da Inovação fechada Princípios da Inovação aberta 

As pessoas competentes trabalham para a própria 

empresa. 

A empresa precisa trabalhar com pessoas competentes, 

que podem estar dentro e fora da organização. 

Para obter lucro por meio de P&D, a empresa 

precisa fazer descobertas, desenvolvê-las e 

comercializá-las. 

O departamento de P&D de outra organização ou de 

empresa parceira pode desenvolver inovações de valor 

significativo, e os colaboradores envolvidos no processo 

podem reivindicar parte da propriedade que foi criada. 

Quando a empresa faz descobertas, tem mais 

condições de ser a primeira a introduzi-las no 

mercado. 

A empresa não tem necessariamente que criar a pesquisa 

para lucrar com ela. 

A empresa que coloca primeiro a inovação no 

mercado é aquela que vai realmente lucrar. 

A construção de um modelo de negócio é melhor do que 

chegar primeiro ao mercado. 

Empresas vencedoras são aquelas que criam as 

melhores ideias. 

Empresas vencedoras são aquelas que fazem o melhor 

uso das ideias internas ou externas. 

O controle da Propriedade Intelectual (PI) é 

fundamental para evitar que os concorrentes se 

apropriem e lucrem com nossas ideias. 

A empresa pode lucrar com outros usos de sua 

propriedade intelectual e adquirir PI de outras, se 

necessário, para alavancar os modelos de negócio. 

Fonte: Carvalho et al (2011) adaptado de Chesbrough (2003) 

 

Ainda no âmbito de modelos de inovação, uma contribuição nacional é o modelo de 

duas rodas, pensado por Bagno e Faria (2017). O modelo foi organizado em quatro grupos – 

comitê estratégico (CE), comitê de implantação (CI), equipes de projetos e organização do 

trabalho –, sendo que cada um possui um conjunto de responsabilidades e tarefas. Em especial, 

as responsabilidades e tarefas do CE e do CI são organizadas em um ciclo de planejamento, 

execução, checagem e aprimoramento (PDCA), cujos operadores de sistemas de gestão da 

qualidade estão bastante familiarizados. 
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Figura 7: Modelo das Duas Rodas 

 

Fonte: Bagno e Faria (2017) 

 

A organização e atribuição das responsabilidades e atividades do CE e do CI, por 

intermédio do ciclo de PDCA, são bem definidas pelos autores, assim como os processos, metas 

e ferramentas de controle das atividades dos comitês.  

Do modelo de inovação proposto por Tidd et al. (2008) deriva um processo de Gestão 

da Inovação, composto de atividades que permitem às organizações utilizar recursos (de 

competências, de infraestrutura, tecnológicos e financeiros) para aumentar sua capacidade 

inovativa. É enfatizada em quatro categorias principais: tipos, estágio e escopo da inovação e 

tipo da organização. Assim, qualquer generalização de um processo de Gestão da Inovação 

deve ser ajustada considerando essas quatro categorias, os quais ajudam a definir etapas 

coerentes com o contexto organizacional. 

Conforme Figura 8, as oportunidades de inovação transitam pode ser representado por 

um funil. As oportunidades são analisadas, selecionadas e avaliadas segundo critérios 

fundamentais para a tomada de decisão. 
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Figura 8: Funil de Oportunidades de Inovação 

 

Fonte: I2M Innovation to Market (2011) 

 

Ao longo do funil, o fluxo equivale às etapas do processo, que se inicia com a de 

levantamento; passa pela seleção, definição de recursos, implementação; e chega à 

aprendizagem. 

 

Figura 9: Processo de Gestão da Inovação 

 

Fonte: Carvalho et al (2011) 

 

2.3.2. AMBIENTES DE INOVAÇÃO 

 

A ideia de sistema regional de inovação deriva de um conceito de sistema nacional de 

inovação, que engloba a atuação do setor produtivo, da academia e do Estado. Em todos os 

casos, é premente a atuação do poder público, para incitar os demais atores do sistema, de modo 
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a atingir o objetivo comum e maior: o desenvolvimento econômico vigoroso, com reflexos 

sociais em geração de emprego, renda e ações de inclusão e assistência aos desfavorecidos da 

sociedade. 

 Um sistema nacional de inovação (SNI) torna-se fator essencial para alavancagem do 

desenvolvimento tecnológico, provendo de conhecimento, tecnologia e inovações a sociedade 

e o mercado (Nelson, 1993 apud Fernandes, 2014).  

O SNI e a abordagem da Triple Helix (TH) estão entre as principais abordagens de 

compreensão do processo inovativo e tecnológico, tendo percepções distintas sobre o processo. 

Enquanto o SNI analisa o sistema, redes com foco na empresa e na estrutura nacional de ciência 

e tecnologia, com foco maior na empresa, a TH pensa a “integração institucional considerada 

como um processo em espiral desenvolvido a partir das negociações e interações reflexivas 

oriundas da sobreposição de três esferas” (Amaral et al., 2009). A TH é um modelo de análise 

relacional de inovação proposto por Henry Etzkowitz e Loet Leysdordoff em 1995, 

compreende as relações entre empresa (agente de produção de bens e serviços), academia 

(agente produtor de conhecimentos) e governo (agente regulador e de fomento). No entanto, a 

TH não opera apenas no relacionamento entre estas esferas, mas se preocupa também com as 

transformações internas de cada uma destas (Etkowitz & Leydesdorff, 2000). A abordagem TH 

preconiza a importância da integração para o desenvolvimento econômico, científico e 

tecnológico, pautado na sociedade do conhecimento (Brisolla et al., 1997). 

 Todos esses conceitos apresentam interações empresariais com a inovação e sua 

estrutura, mas quando se questiona sobre a lucratividade das firmas, o que leva a diferenciação? 

As atividades inovativas por si só ou as capacidades dinâmicas e seus recursos? Conforme 

expresso por Teece (2007), o conceito de capacidades dinâmicas é: "[...] não projetado para ser 

abrangente, mas para integrar a literatura de estratégia e inovação e fornecer uma estrutura 

abrangente para destacar as capacidades mais críticas que o gerenciamento precisa para 

sustentar a evolução e aptidão empreendedora da empresa". As capacidades da empresa, o que 

Richardson (1972) chamava de CEA - "conhecimento, experiência e habilidades", estão no 

centro do processo de inovação descrito por Schumpeter, bem como os recursos dinâmicos 

para "integrar, criar e reconfigurar recursos / competências internas e externas para abordar e 

moldar ambientes de negócios em rápida mutação" (Teece et al., 1997). 

Recursos dinâmicos são um campo de pesquisa que busca entender por que uma 

empresa supera a outra. Os autores propõem uma estrutura para capturar como qualquer 

empresa gerencia seus diferentes recursos para superar a concorrência. Os autores definem 

classicamente recursos dinâmicos como "a capacidade de integrar, criar e reconfigurar 



 

 

35 

recursos/competências internas e externas para abordar e moldar ambientes de negócios em 

rápida mudança". 

Nesse sentido, a inovação parece se originar como um resultado positivo lógico da 

posse de capacidades dinâmicas; deste ponto de vista, as capacidades dinâmicas devem ser 

percebidas e impulsionadas pela inovação. O desafio envolve identificar e medir as várias 

maneiras pelas quais a inovação das empresas ocorre (Alves et al., 2017). Além da tecnologia, 

a inovação é o resultado da escolha bem sucedida de um modelo de negócios que inclua a 

decisão, em detrimento de uma combinação de ativos e capacidades que podem estar 

disponíveis para compra ou que devem ser construídas dentro da empresa (Teece, 2007). 

Embora a inovação esteja implícita nas várias definições de capacidades dinâmicas, o 

estudo dos autores Alves et al. (2017) argumenta que a inovação deve ser explicitada, pois é a 

única fonte de vantagem comparativa para sustentar a perpetuidade de uma empresa. De acordo 

com Schumpeter (1934), como já visto anteriormente, a inovação deve necessariamente levar 

a lucros extraordinários para o inovador. Essa visão apresenta algumas dificuldades na coleta 

dos dados necessários para transmitir com precisão se algum lucro extraordinário é resultado 

de mudanças específicas da empresa devido às complexidades e dinâmicas da empresa. 

Os autores Alves et al. (2017) elaboraram um estudo de hipóteses baseados na Tabela 

3, com o objetivo de avaliar se o desempenho inovador é impactado pelos recursos de 

desenvolvimento, operações, gerenciamento e transação. No entanto, a Tabela 3 trata de um 

resumo, explanando as capacidades dinâmicas pela percepção da inovação e os itens medidos. 
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Tabela 3: Capacidades (dinâmicas) da empresa: inovação e itens medidos 

Driver 
Definição de 

Capacidades 
Itens a serem medidos Referências 

Quais recursos 

dinâmicos afirmam 

sobre 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

Desenvolvimento 

capacidade (DC) 

A capacidade de 

qualquer empresa de 

interpretar o estado 

atual da arte, absorver e 

eventualmente 

transformar uma dada 

tecnologia para mudar 

sua operação 

capacidade de ação; e 

qualquer outra 

capacidade mirando 

para alcançar níveis 

mais altos de técnico 

econômicos de 

eficiência. 

DC1. Capacidade de 

projetar seus próprios 

produtos 

DC2. Acompanhamento 

das últimas tendências 

em tecnologia no setor 

DC3. Uso de gestão 

formal de produtos 

métodos (Stage-Gate, 

PMBOK, funil inovador, 

etc.) 

DC4. Capacidade de 

adaptar a tecnologia em 

uso para suas próprias 

necessidades 

DC5. Capacidade de 

prototipar seus próprios 

produtos  

DC6. Desenvolvimento 

de produtos em parcerias 

com a ciência e 

instituições de tecnologia 

DC7. Capacidade de 

lançar seus próprios 

produtos 

Lall (1992); 

Sinoe Pavitt 

(1995); Saphia 

et al. (2016); 

Teece et al. 

(1997); Teece 

(2007). 

Teece et al. (1997) 

comenta sobre a 

observação de taxa e 

direção, que as fronteiras 

científicas relevantes 

estão apontando para 

onde e como a empresa 

pode aprender a 

redescobrir seu caminho 

tecnológico. O quadro 

IC enfatiza a capacidade 

de sentir tecnologia um 

mar de oportunidades de 

mercado ao “escanear, 

criar, aprender e 

interpretar” (Teece, 

2007). 

Capacidade de 

operações 

(OC) 
A capacidade de 

realizar para a 

capacidade produtiva 

dada através da coleta 

de rotinas diárias que 

estão incorporados em 

conhecimento, 

habilidades e sistemas 

técnicos em um dado o 

tempo. 

OC1. Uso de 

procedimentos de PPC 

formalizados 

OC2. Uso de controle 

estatístico de processos 

OC3. Uso de tecnologia 

de ponta no setor 

OC4. Capacidade de 

manter estoque adequado 

de materiais para 

processos 

OC5. Capacidade de 

conduzir a produção 

processar conforme 

programado 

OC6. Capacidade de 

estabelecer produção 

rotinas que não geram 

retrabalho 

OC7. Capacidade de 

entregar o produto 

prontamente 

OC8. Capacidade de 

gerenciar a expansão da 

capacidade instalada 

sempre que necessário 

OC9. Capacidade de 

garantir que o processo 

não levar ao retorno dos 

produtos 

 

Hayes e Pisano 

(1994); Ward et 

al. (1998); 

Skinner (1969); 

Teece et al. 

(1997); Teece 

(2007). 

Teece et al. (1997) 

descreve fatores de 

produção, recursos, 

rotinas e processos como 

elementos do quadro de 

trabalho; no entanto, em 

uma economia 

globalizada isso não 

pode necessariamente 

ser conduzido dentro da 

mesma empresa que 

desenvolveu as soluções. 

As operações são 

fortemente baseadas em 

rotina, e muitas vezes 

não são consideradas 

uma capacidade 

dinâmica. Como Teece 

(2007) argumenta, a 

adoção de "melhores 

práticas" não são 

provavelmente uma 

capacidade dinâmica, e 

especialmente se eles são 

amplamente adotados 

por outras empresas. 
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N
E

G
Ó

C
IO

S
 

Gestão Capacidade 

(MC) 
A capacidade da 

empresa de transformar 

o resultado tecnológico 

em um componente 

operacional e arranjo 

internacional. 

 

MC1. O uso define 

formalmente sua 

estratégia visa 

anualmente. 

MC2. Uso de tecnologia 

para integrar todos os 

seus setores. 

MC3. Uso de padrões 

internos e documentos 

para procedimentos de 

trabalho. 

MC4. Ferramentas de 

gerenciamento 

atualizadas e técnicas. 

MC5. Manutenção de 

adequadamente treinados 

pessoal para as funções 

da empresa. 

MC6. Uso de gestão 

financeira moderna 

práticas. 

Penrose (1959); 

Mintzberg 

(1973); 

Chandler 

(1977); 

Zawislak et al. 

(2012, 2013); 

Teece et al. 

(1997); Teece 

(2007). 

Teece et al. (1997) 

percebem a gestão de 

desempenhando três 

funções: coordenação e 

integração (estática), 

aprendizagem 

(dinâmica), e 

reconfiguração 

(organização e processos 

gerenciais). Eisenhardt e 

Martin (2000) veem as 

capacidades dinâmicas 

como processos 

essencialmente 

organizacionais. Teece 

(2007) observa que a 

gestão é uma importante 

capacidade dinâmica na 

tarefa de identificar, 

desenvolver e utilizando 

uma combinação de 

especializada e ativos 

especializados, sejam 

construídos ou 

comprados. Teece pede 

por uma gestão 

empreendedora. 

Capacidade de 

transação (TC) 

A capacidade de reduzir 

marketing, 

terceirização, barganha, 

logística e custos de 

entrega; em outras 

palavras, custos 

transacionais. 

TC1. Condução de 

pesquisa formal para 

monitorar o mercado. 

TC2. Capacidade de 

impor seus termos de 

negociação em seus 

fornecedores. 

TC3. Capacidade de 

impor seus preços no 

mercado. 

TC4. Capacidade de 

impor seus termos de 

negociação em seus 

clientes. 

TC5. Realização de 

pesquisas para medir sua 

satisfação dos clientes. 

TC6. Uso de critérios 

formais para selecionar 

seus fornecedores. 

Coase (1937); 

Williamson 

(1985); Canhão 

e Hamburgo 

(2001); e 

Kotabeuma. 

(2002); Mayere 

Salomon 

(2006); 

Zawislak et al. 

(2012, 2013); 

Teece et al. 

(1997); Teece 

(2007). 

Um aspecto fundamental 

para definir a posição 

das empresas e envolve 

decidir onde posicionar a 

organização de fronteiras 

nacionais. Estruturas de 

mercado mudam 

continuamente, portanto, 

a tarefa de 

posicionamento é 

dinâmica. Ativos devem 

ser construídos e 

fortalecidos, o que 

contribui para o poder do 

mercado (Teece et al. 

1997; Teece, 2007). 
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P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 D

E
 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 Os novos produtos, 

processos, 

equipamentos ou 

formas organizacionais, 

e mercado comercial 

que levam a lucros 

extraordinários. 

IP1. Crescimento do 

lucro líquido nos últimos 

três anos. 

IP2. O crescimento da 

participação de mercado 

da empresa tem nos 

últimos três anos. 

IP3. Crescimento da 

receita da empresa 

durante os últimos três 

anos. 

Schumpeter 

(1934); 

Francise 

Bessant (2005); 

OCDE (2005); 

Eriksson 

(2014). 

Schumpeter argumenta 

que a inovação leva para 

lucros extraordinários. 

Teece et al. (1997) 

afirma que as 

capacidades dinâmicas 

buscam a geração 

Schumpeteriana de uma 

renda que vem da 

inovação. "O objetivo 

das capacidades 

dinâmicas é gerar 

retornos anormais” 

(Teece, 2010, p. 692). 

Fonte: Elaborado por Alves et al. (2017) com base em Zawislak et al. (2013). 

 

2.2. INOVAÇÃO EM PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL  

 

De acordo com a pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apesar do 

número de pequenos negócios no Brasil ser grande o componente de inovação é baixo. Silva 

Neto e Teixeira (2014) ressaltam que, ao analisar a inovação dos empreendimentos em estágio 

inicial em relação a novidade do produto para os consumidores e o grau de concorrência 

enfrentado, percebe-se que o Brasil se encontra abaixo da média dos demais 54 países 

participantes da pesquisa. A referida pesquisa mostra que a inovação ainda é incipiente nas 

empresas no seu dia a dia, sendo o empreendedor brasileiro o que possui o menor conteúdo 

inovador em seus negócios (GEM, 2011). 

 As Leis Federais nº 10.973, de 2004, nº 11.487, de 2005, e no 13.243, de 2016, criaram 

e aperfeiçoaram um marco de legal para ciência, tecnologia e inovação no país estimulando a 

prática da inovação nas empresas, por intermédio do fomento à cooperação entre universidades 

e empresas, a utilização de incentivos fiscais e subvenção econômica para a inovação. 

Entretanto, apesar deste esforço, a maioria das MPEs desconhecem ou tem dificuldade ao 

acessar os benefícios dessas leis.  

 Esse fato é destacado no Guia do Sebrae (2018) que aborda a metodologia e premissas 

de um de seus programas:  

“...a inovação, de uma maneira geral, é associada a grandes empresas, que possuem 

estrutura, processos sistematizados e recursos para investir em tecnologia para 

geração de novos produtos e serviços. Assim, a maioria dos empresários 

envolvidos com pequenos negócios acredita que na realidade em que atuam, inovar 

é muito difícil porque as equipes são pequenas e os recursos estão totalmente 

direcionados para o negócio atual. Com isso, investir na geração de inovações pode 

ser bastante arriscado” (Sebrae, 2018). 
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O próprio Manual de Oslo (2005) foge deste argumento, desmistificando o fundamento 

de que para que a inovação aconteça, é necessário a criação de algo totalmente novo. Para 

Lastres (2006) a inovação não se restringe aos processos de mudanças na fronteira tecnológica, 

realizado quase que exclusivamente por grandes empresas por meio de seus esforços de 

pesquisa e desenvolvimento (Ferreira, 2012). 

 Entretanto, mesmo quando a inovação de produto não é a preocupação central da 

empresa, como nas MPEs, as empresas buscam se engajar em processos minimamente 

inovativos para que ocorram corte de custos, o aumento da qualidade e diminuição de falhas. 

Todas estas ações visam sustentar sua competitividade, servindo ao mesmo propósito (Yusuf 

& Nabeshima, 2007, Ferreira, 2012). 

 

2.4.  INDICADORES DE MENSURAÇÃO DA INOVAÇÃO  

 

No contexto da literatura sobre gestão da inovação, são frequentemente propostas 

medidas de aspectos da gestão da inovação para responder as necessidades mútuas de empresas 

e dos acadêmicos no entendimento quanto à eficácia das ações de inovação (Barclay, 1992; 

Kim & Oh, 2002). No entanto, seu tratamento é fragmentado. É possivelmente uma 

consequência dessa fragmentação que estudos empíricos constatam que muitas organizações 

tendem a se concentrar apenas na medição de insumos de inovação e resultados em termos de 

gastos, velocidade de lançamentos no mercado e números de novos produtos, e que ignorem 

os processos da trajetória (Cordero, 1990). 

Adams et al. (2006) destacam que, embora existam áreas comuns através desses 

modelos de gestão da inovação, nenhum modelo cobre todas as dimensões. Os autores então 

sugerem a necessidade de um sistema sintético e integrador para estruturar e promover a 

comparabilidade, permitindo que trabalhos futuros se baseiem nos resultados encontrados em 

estudos prévios. Na coluna 1 da Tabela 4, apresentam uma estrutura derivada de uma síntese 

dos estudos apresentados nas demais colunas da tabela. A estrutura consiste em sete categorias: 

insumos, gestão do conhecimento, estratégia, organização e cultura, gerenciamento de 

portfólio, gerenciamento de projetos e comercialização. 
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Tabela 4: Modelos de gestão da inovação e estrutura organizacional 

 
Cooper e 

Kleinschmi

dt (1995) 

Chiesa et 

al. (1996) 

Cormican e 

O'Sullivan 

(2004) 

Goffin e 

Pfeiffer 

(1999) 

Burgelman et 

al. (2004) 

Verhaeghe e 

Kfir (2002) 

Entradas    
Criatividade e 

Recursos 

Humanos 

Disponibilidade 

de recursos 

Geração de 

ideias 

      Aquisição de 

tecnologia 

Gestão do 

Conhecimento 
 Provisão de 

Recurso 
  

Compreender 

tecnologias 

relevantes 

Networking 

     

Desenvolvimen

tos de 

Estratégias 

Competitivas 

 

Estratégia 
Estratégia 

NPD 
 Estratégia e 

Liderança 

Estratégia de 

Inovação 

Gestão 

Estratégica 
 

Organização e 

Cultura 

Cultura 

Organizacio

nal 

Liderança 
A cultura e o 

clima 
 

Contexto 

estrutural e 

cultural da 

organização 

 

 
Gestão por 

comprometi

mento 

     

Gestão de 

Portfólio 

Processo 

NPD 

Sistemas e 

ferramentas 

Planejamento e 

seleção 

Gestão de 

Portfólio 
  

Gerenciamento 

de Projetos 
  Comunicação e 

Colaboração 

Gestão de 

Projeto 
 Desenvolvim

ento 

Comercializaç

ão 
  Estrutura e 

Atuação 
  Comercializa

ção 

Fonte: Adams et al. (2006) 

 

A estrutura de medição apresentada mostra a amplitude e variedade de elementos do 

gerenciamento da inovação que idealmente precisariam serem mensurados. Existem vários 

estudos que investigaram a limitações de várias abordagens de medição (por exemplo, Werner 

& Souder, 1997) e de medidas específicas (por exemplo, Trajtenberg, 1990) e como eles se 

relacionam com a prática da inovação. Para os autores, o mais comum nas diversas citações e 

documentos dessas medidas observadas na estrutura de gerenciamento da inovação 

apresentada, sugere que um conjunto básico medidas de gestão da inovação é implicitamente 

presente na literatura, embora possam ter aparência fragmentada e apresentação. Tal quadro 

pode ser visto como um conjunto equilibrado de áreas que precisam ser mensuradas a fim de 

se obter informações sobre uma capacidade holística da organização de gerenciar a inovação.  

Com base nestas informações, serão apresentados nos próximos tópicos 07 (sete) 

diferentes instrumentos identificados na literatura, de diferentes partes do mundo e com 

distintos objetivos, mas que permitirão a análise da inovação em empresas e, ainda, 

contribuirão para o cumprimento do objetivo principal do presente trabalho.  
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2.4.1 IM MATURITY – CIMS – NC STATE UNIVERSITY 

 

A avaliação do grau de inovação da empresa é feita por meio de um modelo nomeado 

de Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Inovação (IMMA). Tal modelo é baseado 

em mais de trinta anos de pesquisa do Center for Innovation and Management Studies (CIMS) 

da North Carolina State University (NC State) sobre as melhores práticas das principais 

empresas. Além de ser uma fotografia do estado de prontidão da empresa é um mapa para 

consultoria oferecida pela universidade. Sua estrutura tem os seguintes critérios: 

 A avaliação é dividida em duas partes: competências essenciais e dimensões de 

gerenciamento. 

 Classifica dez componentes usando uma escala de 1 a 5. 

 O respondente tem a perspectiva que lhe der mais informações, seja sua função, sua 

unidade de negócios ou toda a empresa. 

 Fornece uma 'linguagem comum' para uma organização inteira sobre o que é inovação 

e como ela pode ser gerenciada. 

 

Figura 10: Estrutura pesquisa auto avaliadora IM Maturity 

 

Fonte: https://cims.ncsu.edu/tools-assessments/im-maturity/ 

  

 Os indicadores que compõem o IM Maturity encontram-se na Tabela 5: 
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Tabela 5: Dimensões e Indicadores analisados no IM Maturity 

DIMENSÕES 

MACRO MICRO 
OPÇÕES DE  

RESPOSTA 

Competências 

essenciais 

O Gerenciamento de ideias é a capacidade de uma empresa identificar, 

assimilar e qualificar efetivamente as informações sobre novas 

tecnologias ou ideias que podem levar a produtos inovadores e 

altamente diferenciados. 

(     ) Ad Hoc 

(     ) Definido 

(     ) Gerencial 

(     ) Avançado 

(     ) Otimizado 

O Gerenciamento de mercado seleciona oportunidades de mercado e 

planeja ofertas em resposta àquelas que representam o maior valor para 

a organização e para seus clientes. 

O Gerenciamento de portfólio permite que uma empresa gerencie um 

conjunto de projetos de investimento alinhados à estratégia de negócios, 

equilibrados e que geram o maior retorno econômico. 

O Gerenciamento de Plataforma estabelece estratégia de plataforma, 

arquitetura de referência, conjunto de subsistemas modulares e plano de 

desenvolvimento para um produto ou linha de serviço inteira. 

Gerenciamento de projetos orienta de maneira confiável e previsível 

os projetos através de suas fases de desenvolvimento, para que eles 

entreguem os valores econômicos e estratégicos originalmente 

destinados a eles. 

Dimensões 

Gerenciais 

A estratégia define os objetivos específicos da organização e 

exatamente como a organização os alcançará. A estratégia só é valiosa 

quando cria mudanças no mercado. 

Organização e cultura é o idioma comum e o pano de fundo de como 

as coisas são feitas. É desenvolvido ao longo do tempo à medida que as 

pessoas na organização aprendem a lidar com problemas de adaptação e 

integração. Organização, por outro lado, é o alinhamento formal e a 

direção dos recursos e habilidades de uma empresa para alcançar 

objetivos comuns. 

Os processos definem os padrões e ações de interação, coordenação, 

comunicação e tomada de decisão que as pessoas usam para realizar o 

trabalho. 

Ferramentas e técnicas fornecem uma vantagem mecânica ou mental 

na realização de uma tarefa. Eles facilitam as comunicações e ajudam a 

processar, analisar e apresentar dados para auxiliar o gerenciamento na 

tomada de decisões. 

As métricas são uma poderosa ferramenta de gerenciamento e são 

usadas para motivar e medir a proficiência em IM da organização. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2.4.2. BARÓMETRO DE PORTUGAL 

 

O Barómetro de Inovação é uma plataforma que visa disponibilizar informações sobre 

a inovação em Portugal, tendo sido lançado em 2010 com os seguintes objetivos: 

 Divulgar, dando-lhes, maior visibilidade, indicadores e estatísticas de IDI 

(Investigação, Desenvolvimento e Inovação) e, através deles, desenvolver 

análises e apresentações agregadas; 
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 Apresentar informação sobre a inovação empresarial, em particular práticas de 

gestão de inovação; 

 Criar e manter um painel de “líderes” que, com regularidade, emitam as suas 

opiniões sobre questões de inovação.  

 

A COTEC Portugal2 surgiu em 2003 com a missão de promover o aumento da 

competitividade das empresas localizadas em Portugal através do desenvolvimento e difusão 

de uma cultura e de uma prática de inovação. Para tal, definiu um conjunto de eixos estratégicos 

de atuação, sendo de salientar que as atividades dinamizadas no âmbito do Barômetro de 

Inovação®, inseridas na Iniciativa "Desenvolvimento Sustentado da Inovação Empresarial" 

(DSIE), se enquadram quer na promoção de uma cultura de inovação como "fonte essencial da 

competitividade empresarial" quer no estímulo à "prática da inovação por todos os agentes do 

Sistema Nacional de Inovação (SNI)". 

O projeto se concretizou de acordo com as etapas e objetivos listados abaixo: 

1) Análise de Benchmarking 

2) Definição de Objetivos 

3) Apresentação de um roteiro (Roadmap) 

4) Focalização em três áreas: Estatísticas, Práticas e Painel de Opinião 

5) Lançamento do Barómetro Inovação 

 

O Modelo de Indicadores de Inovação trabalhado no Barómetro de Portugal, 

desenvolvido pela COTEC Portugal, uma Associação Empresarial para a Inovação, encontra-

se disponível em quatro dimensões: Condições, Recursos, Processos e Resultados, sendo que 

cada uma destas está dividida em Pilares de Análise. Os Pilares, por sua vez, englobam os 67 

indicadores considerados neste modelo. O Modelo é composto por um âmbito geográfico que 

abrange quatro continentes e um total de 52 países. Esses países foram igualmente considerados 

7 agregados lógicos, conforme Figura 11. 

  

                                                 
2 A COTEC Portugal é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação 

tecnológica empresarial. O universo da COTEC Portugal engloba empresas multinacionais, grandes grupos 

nacionais e PMEs, em vários setores de atividade, representando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em 

valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado. As atividades principais da COTEC Portugal incluem a 

antecipação e reflexão sobre temas chave da inovação com impacto na competitividade das empresas, a ativação 

de plataformas e redes colaborativas e a contribuição para a melhoria de políticas públicas em matérias de 

inovação. (http://www.cotecportugal.pt/) 
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Figura 11: Dimensões e Pilares de Análise x Agrupamentos Analisados 

Dimensões Analisadas 

 

Análises por Agrupamento 

 

Fonte: http://barometro.cotecportugal.pt 
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 O Brasil, é analisado como parte do BRIC3, devido a dimensões de mensuração 

semelhantes. Neste contexto, compara-se também a Portugal, conforme Figura 12. Como se 

pode observar, o ponto de destaque encontra-se na Dimensão macro “Recursos”, onde o Brasil 

se destaque mediante os demais analisados. Entretanto, em “Condições” e “Resultados”, o 

mesmo se equipara à Índia, sendo as duas piores pontuações. Em relação a última dimensão, 

“Processos”, se mantém no ponto médio entre os demais.  

 

Figura 12: Análise Brasil no BRIC – Barômetro de Portugal 

 

Fonte: http://barometro.cotecportugal.pt 

 

 

2.4.3. PRÊMIO VALOR INOVAÇÃO BRASIL 

 

O prêmio é oferecido anualmente pelo Jornal Valor Econômico e pela Price Waterhouse 

Coopers (PWC), uma das maiores consultorias empresariais do mundo, com apoio da ANPEI 

(Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras) e mede a 

inovação em empresas no país. 

A pesquisa tem como premissa o seguinte conceito: “Inovação é a geração e o 

desenvolvimento estruturado recorrente de novas ideias que criam valor significativo para as 

empresas. Intenção e esforços de inovação devem estar prioritariamente localizados no Brasil”. 

A metodologia de avaliação das empresas participantes do ranking “Valor Inovação 

Brasil” tem como base cinco pilares: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, 

resultados obtidos, avaliação do mercado e geração de conhecimento, conforme apresenta 

                                                 
3 Na referida fonte, a África do Sul ainda não estava inclusa no BRICS e, conforme a Figura 6, a mesma não tem 

seus resultados avaliados. 

http://barometro.cotecportugal.pt/
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Figura 13. O objetivo é analisar como cada um desses pilares é construído nas empresas 

instaladas no Brasil e como isso se reflete nas práticas de inovação de cada participante. Com 

base em um modelo desenvolvido para o ambiente brasileiro e em indicadores qualitativos e 

quantitativos, a pesquisa aponta as empresas que adotam a melhor gestão de inovação, seus 

investimentos no mercado local e os resultados conquistados. 

 

Figura 13: Dimensões avaliadas para a premiação 

 

Fonte: https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/inovacao-brasil.html 

  

 A exemplo de aplicação, a pesquisa de 2019 apresentou um ranking com as 150 

empresas mais inovadoras no Brasil, em mais de 23 setores analisados: 

 

Figura 14: As dez empresas mais inovadoras do Brasil 

 

Fonte: https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/inovacao-brasil.html  

 

 

2.4.4. PINTEC 

 

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) é realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A pesquisa é um 

https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/inovacao-brasil.html
https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/inovacao-brasil.html
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dado oficial do governo brasileiro e é publicada desde 2000, com intervalos de três anos, e tem 

como objetivo primordial “...a construção de indicadores setoriais, nacionais e regionais, das 

atividades de inovação tecnológica nas empresas industriais brasileiras, compatíveis com as 

recomendações internacionais em termos conceituais e metodológicos”.  

A importância da Pintec para o país se reflete em vários aspectos. Seus resultados têm 

sido amplamente utilizados pela comunidade acadêmica, associações de classe, empresas e 

órgãos governamentais de diversas esferas e regiões. Eles pautam, por exemplo, uma série de 

políticas, especialmente de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

A pesquisa estimou que, de um universo de 116.962 empresas com 10 ou mais pessoas 

ocupadas, aproximadamente 1/3 foram inovadoras em produto ou processo, perfazendo uma 

taxa geral de inovação de 33,6% no período 2015-2017. As entrevistas da Pintec, em geral, são 

realizadas por telefone. Em situações excepcionais, conta-se com o apoio da rede de coleta do 

IBGE constituída pelas diversas Unidades Estaduais da instituição. 

A referência conceitual e metodológica da PINTEC é baseada na terceira edição do 

Manual de Oslo e, mais especificamente, no modelo proposto pela Oficina de Estatística da 

Comunidade Européia (Statistical Office of the European Communities - EUROSTAT), 

consubstanciados nas versões 2008, 2010 e 2012 da Community Innovation Survey (CIS), do 

qual participaram os 15 países-membros da Comunidade Europeia. Seguindo tais referências, 

as informações da PINTEC continuam concentradas nas inovações de produto e processo, 

porém são incorporadas em seu escopo as inovações de natureza organizacional e de marketing. 

O Manual justifica a necessidade de expandir o conceito de inovação, incluindo as inovações 

organizacionais e de marketing, pelo fato de que muito da inovação ocorrida sobretudo no setor 

de serviços e na indústria de transformação de baixa tecnologia não é apreendida de maneira 

adequada pelo conceito de Inovação de Produto e Processo. 

Na Figura 15 podem ser percebidos os percentuais de inovação dos principais tipos 

(produto, processo, organizacional e marketing), retratados na última Pintec 2017 (IBGE, 

2017), adicionados comparativos as pesquisas anteriores. 
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Figura 15: Empresas que implementaram inovações de produto, processo, organizacionais e marketing 

Gráfico de participação 

percentual das empresas que 

implementaram inovações de 

produto ou processo e que 

realizaram inovações 

organizacionais e de marketing 

 

Gráfico de participação 

percentual das empresas que 

implementaram inovações por 

setor de atividade 

 

Gráfico de intensidade dos 

gastos realizados no total das 

atividades inovativas sobre a 

receita líquida de 

vendas, segundo os setores de 

atividade (%) 

 

Fonte: IBGE, Pintec 2017 

 

 Após a situação de estabilidade observada na taxa de inovação de produto e/ou processo 

entre os períodos 2009-2011 (35,7%) e 2012-2014 (36,0%), o triênio 2015-2017 registrou taxa 

de 33,6%, um recuo de 2,4 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao triênio anterior, sugerindo 

uma fase recente de maior recrudescimento das dificuldades enfrentadas pelas empresas para 
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realizar a inovação. Esse cenário repercutiu mais fortemente na Indústria, onde registrou-se 

33,9% de empresas inovadoras, o menor patamar das três últimas edições. 

 Na Pintec 2017, a participação das empresas que inovaram apenas em processo (14,8%) 

diminuiu em relação aos períodos anteriores (em torno de 2,7 p.p). O percentual de empresas 

que inovaram conjuntamente em produto e processo (13,7%) também reduziu, mas em menor 

intensidade (0,9 p.p). Por outro lado, cresceu a proporção de empresas que inovaram apenas 

em produto (5,1%) em relação aos períodos antecedentes. 

 Já no que tange ao dispêndio com inovação, na Indústria, a intensidade do dispêndio no 

total das atividades inovativas caiu pela terceira edição consecutiva da Pintec, atingindo 1,65% 

em 2017. O percentual da receita de vendas investido em atividades internas de P&D manteve 

a tendência de queda apresentada em 2014, relativamente a 2011, quando essa relação caiu de 

0,71% para 0,67%, chegando a 0,62% em 2017. A queda do percentual de dispêndio na 

aquisição de máquinas e equipamentos para inovar foi relativamente maior, passando de 1,11% 

em 2011 para 0,85% em 2014, e chegando ao seu menor nível em 2017, quando atingiu 0,51% 

da receita de vendas. 

  

 

2.4.5. PROGRAMA NAGI – INSTITUTO GÊNESIS – PUC/RJ 

 

O Diagnóstico de Inovação da PUC/RJ, utilizado pelo Instituto Gênesis, avalia as 

empresas participantes do Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação (NAGI)4, um Programa que 

visa o desenvolvimento da gestão da inovação. O diagnóstico é dividido em três dimensões 

principais e classificado em onze temas, onde 36 questões totais são abrangidas. As dimensões 

são Governança, Recursos e Processos. O objetivo de aplicação do instrumento é avaliar o 

estágio atual da capacidade inovativa das empresas atendidas pelo programa, segundo seu 

próprio manual (2017), identificando: 

 Pontos fortes, comparados a boas práticas reportadas em documentos de referência; 

 Problemas e gargalos que prejudicam ou impedem que inovações sejam geradas e 

introduzidas no mercado (pontos para melhoria); 

                                                 
4 O NAGI foi criado por meio de um edital de 2010 da FINEP que proveu financiamento para um consórcio de 

entidades que comprovassem ser especialistas em um setor específico da economia.  
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 Matrizes “Importância versus Estágio Atual” para identificar as prioridades de ações a 

serem consideradas nas fases subsequentes do Programa, especialmente na elaboração 

do Plano de Gestão da Inovação (PGI). 

 

Trata-se então de uma combinação dos seguintes índices: 

 ICG – Índice de Capacidade em Governança: Esta dimensão analisa o papel da 

liderança na condução do processo de inovação, a adoção de formas e mecanismos para seu 

gerenciamento.  Avalia a adoção de práticas para estabelecer sua estratégia de inovação e 

identifica valores, crenças e rotinas que estimulam atividades inovativas. Os temas incluídos 

nesta dimensão são: ‘Liderança’, ‘Cultura’ e ‘Estratégia’. 

 ICR – Índice de Capacidade em Recursos: Esta dimensão avalia a contribuição dos 

diversos recursos da organização no sentido de assegurar uma melhor dinâmica da gestão da 

inovação e maior desempenho inovador.  Os temas incluídos nesta dimensão são: ‘Capital 

humano’, ‘Capital Organizacional’, ‘Capital Interrelacional’ e 'Capital Tecnológico e 

Informacional'. 

 ICP – Índice de Capacidade em Processos: Esta dimensão analisa os processos e rotinas 

organizacionais mais relevantes para a dinâmica de inovação da empresa e para seu 

desempenho na implementação de sua estratégia de inovação. Inclui a análise de processos de 

aprendizagem e melhoria contínua e avalia como é efetivada a proteção do conhecimento e a 

apropriação econômica dos resultados da inovação.  

Os temas desta dimensão são: 'Desenvolvimento de Produto/ Serviço', ‘Proteção do capital 

intelectual e apropriação econômica dos resultados’, 'Gestão da Inovação’ e ‘Aprendizagem e 

melhoria contínua’. 

 A Figura 16 ilustra as dimensões e suas bases envolvidas. 
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Figura 16: Índices para Avaliação das Empresas participantes – Programa NAGI, PUC/RJ  

ICG – Índice de Capacidade em 

Governança 

ICR – Índice de Capacidade em Recursos 

 

 

ICP – Índice de Capacidade em Processos 

 

Fonte: NAGI – Instituto Gênesis, PUC/RJ (2017) 

 

2.4.6. RADAR DE INOVAÇÃO – SEBRAE 

 

O Radar da Inovação, no contexto da metodologia de gestão da inovação do Projeto 

Agente Local de Inovação - ALI5 2019, tem a função de medir o grau de maturidade de um 

pequeno negócio para desenvolver soluções inovadoras aos seus clientes. Para que uma 

empresa tenha condições de inovar, ela precisa dispor de conhecimento e recursos que serão 

                                                 
5 O novo e reformulado Projeto ALI funciona da seguinte forma: o Sebrae é representado pelo Coordenador 

estadual, que é responsável pela coordenação de todo o projeto no estado, promovendo a interação de todos os 

atores. O Consultor apoia o coordenador estadual com seu conhecimento técnico e interage com os agentes locais 

de inovação e com as empresas. O Orientador é responsável pela parte científica do projeto, orientando os agentes 

quanto à elaboração de artigos e estudo de caso. O ALI será o responsável pela aplicação na metodologia na 

empresa, que é a beneficiária do Projeto.  
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aplicados para desenvolver algo novo, que agregue valor aos seus clientes. Se a solução 

ofertada pela empresa for aceita pelo mercado, ela terá tido sucesso e obterá resultados para o 

negócio. Para isso, o Radar da Inovação foi estruturado em três camadas de análise: elementos 

estruturais, geração de valor e resultados.  

Conforme o Guia Sebrae (2019): 

 A camada dos Elementos Estruturais avalia a base de conhecimento e processos que a 

empresa deverá desenvolver para que possa gerar valor para seus clientes. Inclui cinco 

vertentes: Rede, Processos, Cultura da Inovação, Capital e Tecnologia.  

 A camada Geração de Valor avalia a forma como a empresa utiliza seus elementos 

estruturais para identificar oportunidades de inovar e desenvolver novos produtos e 

serviços. Inclui quatro vertentes: Oportunidades, Experiência do Cliente, Ofertas e 

Presença.  

 A camada Resultados avalia o impacto dos esforços de inovação para o negócio da 

empresa. Inclui quatro vertentes: Faturamento com inovações, Mercado, Novos 

mercados e Produtividade e redução de custos. 

 

Figura 17: Dimensões utilizadas no Radar da Inovação Sebrae 

 

Fonte: Sebrae, 2019 

  

 Cada uma dessas dimensões é analisada de acordo com níveis, de 1 a 5, sendo 1 o 

nível inicial, primário, com menores interferências, e 5 o nível mais avançado. Todas elas 

encontram-se listadas no Framework, item 2.5 deste trabalho. 
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2.4.7. RADAR DA INOVAÇÃO DE SAWHNEY, WOLCOTT E ARRONIZ 

 

O Radar da Inovação utilizado pelo SEBRAE6 foi desenvolvido inicialmente por 

Bachmann e Associados em 2008 (Bachmann, 2008) tendo como base o radar da inovação 

proposto em 2006 por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2011).  

Os indicadores tradicionalmente usados para medir a inovação nas organizações, como 

“Número de Patentes” e “Percentual do Faturamento Aplicado em P&D”, apresentam 

limitações quando aplicados ao universo das pequenas empresas.  Na busca de uma alternativa, 

foi desenvolvida uma metodologia que tomou como referência o trabalho do professor 

Mohanbir Sawhney, diretor do Center for Research in Technology & Innovation, da Kellogg 

School of Management, Illinois, EUA que relaciona as dimensões pelas quais uma empresa 

pode procurar caminhos para inovar.  

A determinação do Radar da Inovação se sustenta em três pilares: o que avaliar 

(dimensões da inovação), como medir (escala usada) e qual período de tempo considerar 

(horizonte temporal de até 3 anos).  

 

Figura 18: Dimensões analisadas por Sawhney, Wolcott e Arroniz 

  

Fonte: Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 

 

O radar originalmente proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) apresenta doze 

dimensões em que as empresas podem inovar nos negócios: oferta, plataforma, solução, cliente, 

                                                 
6 O Sebrae recentemente fez a alteração no Projeto ALI, entre os anos de 2018/2019, entretanto a base inicial 

utilizada foi o modelo proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz em 2006. 
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experiência do cliente, valor, processo, organização, cadeia de fornecimento, presença, redes e 

marca, mostradas abaixo. O Radar adaptado por Bachmann e Associados para aplicação em 

um projeto Sebrae, adiciona uma décima terceira dimensão, a “ambiência inovadora”. O Tabela 

6, traz ainda, os conceitos originais de cada uma dessas dimensões, exemplificando-as. 

 

Tabela 6: Dimensões descritas e exemplificadas por Sawhney, Wolcott e Arroniz 

Dimensão Definição Exemplos 

Ofertas 
Desenvolver novos produtos ou serviços 

inovadores 

• Gillette: máquina de barbear 

«Mach3Turbo»  

• iPod da Apple para reproduzir 

música e serviço iTunes 

Plataforma 
Usar componentes comuns ou blocos de 

construção para criar ofertas derivadas 

• Plataforma telemática de serviços 

«OnStar» da General Motors  

• Desenhos animados da Disney 

Soluções 
Criar ofertas integradas e «customizadas» que 

resolvem problemas globais de clientes 

• Serviço de logística UPS para 

soluções da cadeia de fornecimentos  

• Inovações na Construção pela 

DuPont 

Clientes 
Descobrir necessidades de clientes não satisfeitas 

ou identificar segmentos de clientes não cobertos 

• Foco da Enterprise Rent-A-Car em 

carros de substituição  

• Foco no «poder verde» da Green 

Mountain Energy 

Experiência do 

cliente 

Redesenhar interações com clientes numa série de 

pontos de contado e vários momentos do contato 

• Conceito de banca de retalho 

«Occasio» pela Washington Mutual  

• Conceito de loia Cabela's como 

«experiencia de entretenimento» 

Captação de 

valor 

Redefinir como uma empresa obtém retorno ou 

criar novas fontes de rendimento inovadoras 

• Pesquisas pagas no Google • Partilha 

de rendimentos da Blockbuster com os 

distribuidores de filmes 

Processos 
Redesenhar processos operacionais nucleares 

para melhorar a eficácia e eficiência 

• O Toyota Production System para as 

operações, baseado nomeadamente no 

«just-in-time» 

• Uso pela General Electric do Six 

Sigma 

Organização 
Alterar o âmbito de atividade, forma ou função da 

empresa 

• Organização virtual em rede da 

Cisco com base em parceiros  

• Organização híbrida da Procter & 

Gamble de baixo para cima, para 

focalizar no cliente 

Cadeia de 

fornecedores 

Pensar de forma diferente sobre contratação e 

cumprimento 

• Design em colaboração com 

fornecedores no âmbito do ProjectNet 

lançado pela Moen Inc. 

• Utilização de fornecimentos 

integrados e vendas online no 

Chevrolet «Celim) da General Motors 

Presença 

Criar novos canais de distribuição ou pontos de 

presença inovadores, incluindo locais onde as 

ofertas podem ser compradas ou usadas por 

clientes 

• Venda de CD de música nas 

cafetarias da Starbucks  

• Máquinas de levantamento de 

dinheiro «Remate Tellern da Diebold 

Trabalho em 

rede 

Criar ofertas inteligentes e integradas centradas 

em redes 

• Serviço de controlo remoto de 

elevadores da Otis  

• Projeto Network Centric Warfare do 

Departamento de Defesa dos EUA 

Marca Aproveitar uma marca para novas áreas 
• Grupo Virgin «capital de risco com 

marca»  
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• Yahoo! como marca de estilo de 

vida 

Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 
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2.5. QUADRO RESUMO – INDICADORES 

 

Para que o estudo seja aprofundado e os objetivos alcançados, é necessário que se faça 

um resumo, a fim de unir as informações pré-existentes em um único grupamento, facilitando, 

assim, a seleção de indicadores para a construção de um novo quadro analítico. 

É importante observar que cada ferramenta dessas tem seu propósito e que elas não 

estão sendo misturadas aleatoriamente. Algumas mensuram a inovação na empresa como uma 

forma de se gerir o processo de inovação. Outras, a partir da informação individual constroem 

visões sobre um país.



Quadro 6: Framework inicial dos Instrumentos de Coleta e suas respectivas Dimensões 

INSTRUMENTO DE 

COLETA 
ABRANGÊNCIA OBJETIVO PRINCIPAL 

DIMENSÕES 

MACRO MICRO 

NS State - IM 

Maturity  
Global 

Auto avaliar o grau de gestão da 

inovação das empresas. 

Competências 

essenciais 

(1) Gerenciamento de ideias; (2) Gerenciamento de mercado; (3) Gerenciamento 

de Portfólio; (4) Gerenciamento de Plataforma; (5) Gerenciamento de Projetos. 

Dimensões Gerenciais 
(6) Estratégia; (7) Organização e cultura; (8) Processos; (9) Ferramentas e 

técnicas; (10) Métricas. 

Barômetro de Portugal Global 

Analisar o posicionamento de Portugal 

e sua comparação com outros países, 

sobre a perspectiva de desempenho 

destes países, assim como sua a 

perspectiva empresarial. 

Envolvente 

Institucional 

(1) Estabilidade Política; (2) Eficácia Estatal; (3) Eficiência Judicial; (4) Qualidade 

Regulatória; (5) Nível de restrição judicial referente à entrada de capitais 

financeiros; (6) Tempo para criação de novas empresas; (7) Impacto do nível 

tributário no incentivo ao trabalho e ao investimento; (8) Qualidade do sistema de 

educação; (9) Qualidade das instituições de Investigação Científica. 

Infraestrutura e 

Utilização 

(10) Subscritores de rede móvel por 100 habitantes; (11) Linhas fixas de telefone 

por 100 habitantes; (12) Proporção de agregados familiares com computador; (13) 

Usuários de internet por 100 habitantes; (14) Subscritores de banda larga por 100 

habitantes; (15) Acesso a internet banda larga por empresas; (16) Acesso de 

internet banda larga pelas escolas nacionais. 

Capital Humano 

(17) Despesas globais em educação em % PNB; (18) Porcentagem de jovens com 

idade entre 20 e 24 anos com no mínimo educação secundária; (19) População 

com educação superior por 100 habitantes com idades entre 25 e 64 anos; (20) 

Taxa de inscrição no ensino superior; (21) Licenciados em Ciências & Engenharia 

e Ciências Sociais e Humanidades entre os 20 e 29 anos; (22) Doutorados em  

entre 25 e 64 anos;  (23) Participação em formação e/ou aprendizagem ao longo da 

vida por 100 habitantes, entre 25 e 64 anos;  (24) Captura e retenção de talento; 

(25) Investigadores de I&D por milhão de habitantes.  

Financiamento 

(26) Disponibilização de produtos e serviços financeiros variados; (27) Capital de 

risco (Venture Capital) em & do PIB; (28) Concessão de crédito privado 

(crescimento anual em % da oferta da moeda M2); (29) Concessão de crédito 

doméstico ao setor  privado em % do PIB. 
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Investimento 

(30) Despesa pública em I&D em % do PIB; (31) Despesas de empresas em I&D 

em % do PIB; (32) Despesas em inovação, exceto I&D (% do volume de 

negócios); (33) Despesas em Tecnologias de Informação em % do PIB; (34) 

Investimento direto estrangeiro, em transferência de novas tecnologias para 

território nacional; (35) Aquisições governamentais de produtos tecnológicos 

avançados que fomentem a inovação tecnológica no país; (36) Nível de 

investimento das empresas na formação de seus colaboradores. 

Networking e 

Empreendedorismo 

(37) Colaboração entre PME's em % total de PME's; (38) Colaborações 

Universidades-Indústrias em I&D; (39) Publicações Público-Privadas por milhão 

de habitantes; (40) Estado de desenvolvimento de clusters; (41) Renovações de 

empresas (entrada e saída de PME's) em % total de PME's; (42) Densidade total de 

empresas; (43) Taxa de nova propriedade da empresa. 

Aplicação do 

Conhecimento 

(44) Proteção de direitos de propriedade intelectual (incluindo medidas de ação 

anticontratação); (45) Patentes EPO (European Patent Office) por milhão de 

habitantes; (46) Trademarks requisitados por residentes e não residentes; (47) 

Designs comunitários por bilhões de PIB; (48) Publicações de artigos nos setores 

de Ciência & Engenharia; (49) Taxa de crescimento da produtividade da força 

laboral; (50) Sofisticação dos processos de produção. 

Incorporação da 

Tecnologia 

(51)  Disponibilidade de tecnologias recentes, a nível nacional; (52) Capacidade de 

absorção de novas tecnologias por parte das empresas nacionais; (53) Forma de 

obtenção de tecnologia por parte das empresas (licensing vs. P&D in house); (54) 

Balança de pagamentos de tecnologia em % do PIB. 

Impactos da Inovação 

(55) Introdução de produtos ou processos inovadores pelas PMEs em % total de 

PMEs; (56) Introdução de inovações organizacionais e marketing pelas PMEs em 

% total de PMEs; (57) Vendas New-to-Market (% do volume de negócios); (58) 

Vendas New-to-Firm (% do volume de negócios); (59) Vantagem competitiva de 

empresas nacionais em mercados internacionais (low cost vs produtos únicos); 

(60) Abrangência das empresas exportadoras da Cadeia de Valor; (61) Criação de 

produtos, serviços e modelos de negócio através de Tecnologias da Informação. 

Impactos Econômicos 

(62) Exportações de alta tecnologia em % do total de exportação de produtos; (63) 

Emprego em setores de média e altas tecnologias em % da força de trabalho; (64) 

Produtos e serviços de alta tecnologia - exportações em % do total de exportações; 

(65) Emprego em serviços de conhecimento intensivo em % da força de trabalho; 

(66) Serviços de conhecimento intensivo - exportações em % do total de 

exportações de serviços; (67) Valor Acrescentado Bruto Setorial (VAB), em % do 

PIB. 
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PINTEC Nacional (Brasil) 

Construção de indicadores setoriais, 

nacionais e regionais, das atividades de 

inovação tecnológica nas empresas 

industriais brasileiras 

N/A 

(1) Inovação de produto; (2) Inovação de Processo; (3) Projetos incompletos ou 

abandonados; (4) Atividades inovativas; (5) Fontes de financiamento das 

atividades inovativas; (6) Compra de serviços de pesquisa & desenvolvimento; (7) 

Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); (8) Impactos das 

inovações; (9) Fontes de informação; (10) Cooperação; (11) Apoio do governo; 

(12) Métodos de proteção estratégicos (não formais); (13) Problemas e obstáculos 

à inovação; (14) Inovações organizacionais e de marketing;  (15) Uso da 

biotecnologia e da nanotecnologia. 

Sawhney, Wolcott e 

Arroniz / Bachmann e 

Associados  

Global Medir a inovação nas organizações. 

Oferta 
(1) Novos Mercados; (2) Novos Produtos; (3) Ousadia e Fracassos; (4) Resposta 

ao Meio Ambiente; (5) Design; (6) Inovação Tecnológica. 

Plataforma (7) Sistema de Produção; (8) Versões do Produto. 

Marca (9) Proteção da Marca; (10) Alavancagem da Marca. 

Cliente 
(11) Identificação de necessidades; (12) Identificação de Mercados; (13) Uso das 

manifestações dos clientes; (14) Uso das manifestações dos clientes - Resultado; 

Soluções (15) Soluções complementares; (16) Integração de Recursos; 

Relacionamento (17) Facilidades e Amenidades; (18) Informatização; 

Agregação de Valor (19) Uso dos recursos existentes; (20) Uso das oportunidades de relacionamento; 

Processos 

(21) Melhoria dos Processos; (22) Sistemas de Gestão; (23) Certificações; (24) 

Softwares de Gestão; (25) Aspectos Ambientais (Ecológicos); (26) Gestão de 

Resíduos; 

Organização 
(27) Reorganização; (28) Parcerias; (29) Visão Externa; (30) Estratégia 

Competitiva; 

Cadeia de 

Fornecimento 
(31) Cadeia de Fornecimento; 

Presença (32) Pontos de Venda; (33) Intermediação; 

Rede (34) Diálogo com o cliente; 

Ambiência Inovadora 

(inserido na adaptação) 

(35) Fontes de Conhecimento I (apoio e consultorias sistema S ou outros); (36) 

Fontes de Conhecimento II (eventos, seminários, congressos, cursos, etc); (37)  

Fontes de Conhecimento III (busca de conhecimento com parceiros e/ou 

concorrentes); (38)  Fontes de Conhecimento IV (royalties, etc); (39) Propriedade 

Intelectual; (40) Ousadia Inovadora; (41) Financiamento da Inovação; (42) Coleta 

de Ideias. 

PRÊMIO VALOR 

INOVAÇÃO BRASIL 
Nacional (Brasil) 

Prêmio ofertado anualmente pelo 

Jornal Valor Econômico e pela (PWC), 

com apoio da ANPEI para mensurar a 

intenção e esforços de inovação de 

empresas brasileiras. 

Intenção (1) Estratégia e Visão; (2) Cultura e Valores; 

Esforço (3) Recursos; (4) Processos; (5) Estruturas; 

Resultados; (6) Resultados Gerais; (7) Resultados Específicos; 

Citações; (8) Reconhecimento do Mercado; 

Patentes (9) Registro de Conhecimento. 
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PROGRAMA ALI - 

SEBRAE 
Nacional (Brasil) 

Medir o grau de maturidade de um 

pequeno negócio a fim de desenvolver 

soluções inovadoras. 

Cultura da Inovação (1) Incentivo à novas ideias, autonomia e trabalho em equipe.  

Capital (2) Investimento em inovação e capacidade de captar recursos para inovar.  

Rede 
(3) Utilização do apoio de parceiros para criar e aprimorar os produtos e serviços 

da empresa.  

Processos 

(4) Gestão dos processos para melhoria da produtividade e redução de custos, 

indicadores de produtividade, controle de custos unitários e globais, projetos 

voltados à produtividade.  

Tecnologia 
(5) Utilização de conhecimento, métodos e ferramentas no desenvolvimento de 

ofertas diferenciadas, aplicação de tecnologia nas novas ofertas.  

Oportunidades 
(6) Processo de identificação de oportunidades, oportunidades analisadas e 

validadas. 

Experiência do Cliente 
Processo de interação com o cliente, ações de monitoramento e aprimoramento da 

experiência do cliente. 

Ofertas 
(7) Capacidade da empresa de oferecer novos produtos, serviços ou modelos de 

negócio inovadores. 

Presença 
(8) Canais de venda dos produtos e serviços e a capacidade da empresa de 

expandir sua presença para potencializar as vendas.  

Faturamento com 

Inovações 
(9) Receita proveniente de novas ofertas. 

Mercado (10) Aumento do volume de clientes.  

Novos Mercados (11) Aumento no volume de clientes em novos mercados. 

Produtividade e 

Redução de Custos 
(12) Aumento de produtividade e redução de custos. 

PROGRAMA NAGI - 

PUC 
Nacional (Brasil) 

Avaliar o estágio atual da capacidade 

inovativa das empresas atendidas pelo 

Programa. 

Governança (1) Liderança; (2) Cultura; (3) Estratégia. 

Recursos 
(4) Capital Humano; (5) Capital Organizacional; (6) Capital Interrelacional; (7) 

Capital Tecnológico e Informacional. 

Processos 
(8) Desenvolvimento de Produto/Serviço; (9) Proteção do Capital Intelectual; (10) 

Gestão da Inovação; (11) Aprendizagem e melhoria contínua. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na bibliografia 



3. METODOLOGIA 

 

Essa seção é responsável por definir os métodos e as etapas que foram seguidas para 

atingir os objetivos da pesquisa. A mesma se caracterizou por sua natureza aplicada, devido a 

sua aplicação prática, com a proposição de um modelo ou de bases para a construção de um, 

conforme a definição de Gerhardt e Silveira (2009), onde a define com o objetivo de “gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos a solução de problemas específicos”, 

envolvendo verdades e interesses locais. 

Quanto aos objetivos propostos, teve caráter exploratório, devido às ações que a 

denominam em seu conceito, de acordo com Gil (2007): (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. Foram realizados procedimentos de 

levantamento bibliográfico para explicação da temática e aprofundamento do tema e, ainda, 

para a proposição de um modelo, baseado em adequações de pesquisas e modelos anteriores. 

Ainda, a abordagem aplicada foi qualitativa, não gerando preocupação com 

representatividade numérica, nem utilização de instrumentos de pesquisa formais e 

estruturados, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de como a inovação é percebida 

nas MPEs da região. Foram utilizadas aplicações práticas, em quantidade estatística ou não 

estatisticamente definidas, entretanto que não configuraram a pesquisa com abordagem 

qualitativa. 

 

3.1. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

Os procedimentos iniciais foram realizados por intermédio de levantamentos 

bibliográfico, documentais de campo. O levantamento bibliográfico tem como exemplos mais 

característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações e ideologias ou aquelas que se 

propõem à análise das diversas posições acerca de um problema (Gil, 2007). Enquanto que o 

levantamento documental pode “recorrer a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios empresariais, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, 

vídeos de programas de televisão, etc.” (Fonseca, 2002, p. 32). Quanto aos levantamentos 

documentais e bibliográficos, foram consultados sites, bibliotecas, publicações, relatórios 

técnicos e estudos de instituições públicas e privadas e, ainda através da base Web Of Science. 
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Com o intuito de gerar os dados primários foram conduzidas duas fases de estudos com 

as empresas, sendo realizadas via survey. É a pesquisa que busca informação diretamente com 

um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento 

útil, principalmente em pesquisas exploratórias e descritivas (Santos, 1999).  A pesquisa com 

survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as 

características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante 

de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa (Fonseca, 

2002). 

   

3.1.1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta etapa inicial do projeto foi realizada uma análise de literatura com uso de técnicas 

bibliométricas, por intermédio de palavras-chave pré-determinadas, com o objetivo de realizar 

um levantamento sobre os artigos que abordam a referida temática, de acordo com autoria, 

organizações envolvidas, periódicos e evolução temporal. 

 De acordo com Fagundes et al. (2015), “a bibliometria é uma técnica de pesquisa 

que analisa publicações em livros, relatórios e em periódicos científicos, e tem como objetivo 

fazer a quantificação, análise e avaliação da produção intelectual científica” (Ramos-Rodriguez 

& Ruíz-Navarro, 2004).  

 A base de dados escolhida foi a Web of Science (WoS), por apresentar gratuidade 

a instituições de pesquisa e maior abrangência e cobertura globais (Anastasiadis et al, 2009; 

Chen et al, 2010; Thompson & Nahata, 2012; Chen, 2010). 



Quadro 7: Pesquisas (Wos) 

 Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Pesquisa 4 Pesquisa 5 Pesquisa 6 Pesquisa 7 Pesquisa 8 

Palavras-Chave 

Small Business 

(Título) AND        

Innovation (Título) 

AND Level 

(Tópico) 

Small Business 

(Título) AND         

Innovation 

(Título) AND 

Degree (Tópico) 

Small Business 

(Título) AND         

Innovation 

(Tópico) AND 

Degree (Tópico) 

Small Business 

(Título) AND         

Innovation 

Maturity (Tópico) 

Small Business 

(Tópico) AND        

Innovation Maturity 

(Tópico) 

Small Business 

(Tópico) AND        

Innovation Degree 

(Tópico) 

Small Business 

(Tópico) AND        

Innovation Level 

(Título) 

Small Business 

(Tópico) AND    

 Sme (Título) 

AND Firm Level 

Innovation 

(Tópico) 

Qnt de 

Arquivos 
32 5 19 2 30 216 9 15 

Artigos X 

Outros 
21 X 13 3 X 2 14 X  5 1 X 1 16 X 14 143 X 73 6 X 3 10 X 5 

Principais 

Autores 

● Harel R (2)   

 ● Kaufmann D (2)   

● Romero I (2) 

● Bamberg E (1) 

 ● Chen Yy (1)    

 ● Dettmers J (1) 

● Achar Ap (1)   

● Arend Rj (1)   

 ● Baker We (1) 

● Blili S (1)  

 ● Gibb Yk (1)   

 ● Lekovic B (1)   

● Maric S (1) 

● Bessant J (1)   

●  Blili S (1)   

 ● Gibb Yk (1) 

● Ortt R (3)   

 ● Rezaei J (3)   

 ● Balycheva Y (2) 

● Andersson M (1)   

● Arendt L (1) 

 ● De Lema Dgp (1) 

● Agostini L (1)  

● Anwar M (1)  

● Armada M (1) 

Principais 

Organizações 

● Ben Gurion 

University (2)   

 ● Sapir Coll (2)  

 ● University of 

Sevilla (2) 

● German 

Aerospace Centre 

Dlr (1)   

 ● Helmholtz 

Association (1)    

 ● National Dong 

Hwa University (1) 

● Adtech Syst Res 

Inc (1) 

●  Belgorod State 

Technological 

University (1) 

 ● Birla Institute 

Of Technology 

And Science Pilani 

Bits Pilani (1) 

● Fac Econ 

Subotica (1)  

 ● University of 

Novi Sad (1) 

● Cranfield 

University (1)   

 ● Imperial College 

London (1) 

● Inted Proceedings 

(5) 

 ● Ciriec Espana 

Revista De 

Economia Publica 

Social Y 

Cooperativa (4) 

● Edulearn 

Proceedings (4) 

● Blekinge Inst 

Technol (1)  

●  Jibs (1) 

 ● Lancaster 

University (1) 

● Autonomous 

University Of 

Barcelona (1)  

● Fin Maintenance 

(1)  

● Int Islamic Univ 

Islamabad (1) 
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Principais 

Títulos/ 

Periódicos 

Journal Of 

Technology 

Transfer (3) 

● Asia Pacific 

Journal Of 

Management (1) 

  ● Innovar Revista 

De Ciencias 

Administrativas Y 

Sociales (1)   

 ●  International 

Entrepreneurship 

And Management 

Journal (1) 

● 2013 Conference 

On Systems 

Engineering 

Research (1)   

 ● Asia Pacific 

Journal Of 

Management (1) 

 ● Impact Of 

Globalization On 

International 

Finance And 

Accounting (1) 

● Second 

International 

Conference On 

Leadership 

Technology And 

Innovation 

Management 2012 

(1) 

 ● Strategic 

Management (1) 

● International 

Journal Of 

Management 

Reviews (1) 

 ● Procedia Social 

And Behavioral 

Sciences (1) 

 ● Second 

International 

Conference On 

Leadership 

Technology And 

Innovation 

Management 2012 

(1) 

● Inted Proceedings 

(5) 

 ● Ciriec Espana 

Revista De 

Economia Publica 

Social Y 

Cooperativa (4) 

● Edulearn 

Proceedings (4) 

● Journal Of 

Entrepreneurship 

Management And 

Innovation (1) 

 ● Journal Of 

Technology 

Transfer (1) 

 ● Proceedings Of 

The 12th 

International 

Conference On 

Innovation And 

Management (1) 

● 

Entrepreneurship 

And Regional 

Development (2) 

 ● 14th 

International 

Conference On 

Advances In Ict 

For Emerging 

Regions Icter 2014 

(1)  

● 3rd European 

Conference On 

Entrepreneurship 

And Innovation 

(1) 

Principais 

Países 

● England (6)  

● Spain (4)   

● Australia (3)  

(...)   

 ● Brazil (1) 

● Spain (2)    

● Germany (1)   

 ● Peoples R China 

(1) 

● USA (4)   

 ● Russia (2)   

 ● Spain (2) 

● Serbia (1) 

● England (5)   

● USA (4)   

 ● Brazil (3) 

● USA (46)  

 ● Spain (19)  

 ● England (16)                      

(...) 

 ● Brazil (9) 

● Czech Republic 

(1)   

● England (1)   

● Mexico (1) 

● Spain (3)  

 ● England (2)  

● Italy (2) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da WoS 

 



Na bibliometria apresentada acima, Espanha e Inglaterra se mostram bastante atuantes 

nas pesquisas da temática, apresentando-se nas três primeiras posições com maior número de 

documentos publicados, ambos em 5 de 8 pesquisas totais. Com isso, é também perceptível o 

avanço europeu como um todo na temática, em relação ao restante do globo.  

 Tratando da evolução temporal analisada na Figura 19, é perceptível o crescimento 

e aumento da publicação de temáticas que envolvam a inovação em micro e pequenas 

empresas, o que atesta sua relevância e reconhecimento como o motor do crescimento 

econômico, como já citado pelos autores Bruque e Moyano (2007). 

 

Figura 19: Evolução temporal de publicações sobre o tema 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da WoS 

 

Destacam-se ainda os últimos três anos completos (2016, 2017, 2018), onde a produção 

de material com a temática supracitada praticamente dobrou e/ou manteve crescimento 

relevante. A fim de alcançar maior embasamento no que tange aos indicadores de mensuração 

deste tratado grau, nível e/ou maturidade inovativa, os próximos passos dizem respeito a 

ampliação do campo, indo além das MPEs, para que, desta forma, todos os indicadores, 

modelos ou formas de mensuração da inovação sejam abrangidos na pesquisa. 

 

3.1.2. COLETA DE DADOS 

 

 

Para Gil (2002), o elemento mais importante para a identificação de um esboço preciso 

são os procedimentos adotados para a coleta de dados. Tendo isso em vista, a coleta será 

realizada em duas fases, sendo a última para validação das proposições da autora. 
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3.1.2.1.  FASE 1 - SELEÇÃO DOS INDICADORES 

 

Com base nos estudos realizados, nas análises bibliográficas e documentais, foi 

realizada a construção de um modelo com um conjunto de indicadores, a partir do quadro 

proposto no item 2.5. Foram então elaborados e elencados os principais critérios para seleção 

de indicadores que possuam formato e modelo compatíveis com a realidade das MPEs. 

Os indicadores identificados foram organizados em uma tabela no software Microsoft 

Excel, posicionados em sequência, totalizando 167 indicadores. A partir disso, foram 

agrupados em um universo de macro dimensões, orientados conforme a definição técnica do 

Manual de Oslo, versão 2005: Inovações em Produtos, Processos, Organizacional ou 

Marketing.  

Devidamente selecionados, foi realizada uma categorização de acordo com as temáticas 

apresentadas, e os indicadores foram então elencados em quinze novas micro dimensões, 

considerando as proximidades dos assuntos tratados, sendo elas: Educação e Pesquisa, 

Estratégia, Exportações, Financiamentos, Fracassos, Governamental, Novos Produtos, Jurídica 

e Tributária, Meio Ambiente, Mercado e Clientes, Métricas e Resultados, Parcerias, Processos, 

Propriedade Intelectual e Recursos. Percebe-se que algumas destas subáreas ganharam 

destaque no estudo de Adams (2006) por se tratarem de áreas de deveriam ser melhor 

detalhadas e estudadas para medição. 

Um próximo passo realizado foi através da repetição dos mesmos temas em dois ou 

mais tipos de coletores de dados. Foram eliminados os indicadores únicos, que só eram citados 

uma única vez em algum dos instrumentos de coleta, seja devido ao objetivo do instrumento 

de análise, ou a viabilidade de aquisição e relevância de tais dados para esta pesquisa. Esta 

exclusão resultou em um total de menos 43 indicadores, totalizando agora 124 itens, conforme 

Tabela 7. 

 

Tabela 7: Classificação dos itens e abrangência nos instrumentos de coleta 

Classificação Descritivo 
No Indicadores 

por Classificação 

Abrangência 

(7/7) 

Educação e Pesquisa 

Atividades de pesquisa, aquisição de 

informações (royalties, dados, etc), treinamento 

e aprendizados internos.  

14 2/7 

Estratégia Atividades de planejamento e estratégia. 9 5/7 

Exportações 
Indicadores com objetivo de mensurar 

exportação. 
3 1/7 

Financiamentos Financiamentos e créditos. 5 3/7 
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Fracassos 
Insucessos decorrentes de projetos e atividades 

ligadas a inovação. 
2 2/7 

Governamental 

Indicadores que possuem ações realizadas pelo 

governo, onde são inclusos questionamentos 

quanto a população, investimentos do governo e 

demais temáticas relacionadas. 

37 1/7 

Novos Produtos 
Trata de novos produtos e novos serviços, suas 

características, etc. 
20 7/7 

Jurídica e Tributária 
Indicadores das esferas jurídica e contábil, 

referente a tributação. 
6 2/7 

Meio Ambiente 
Ligados diretamente a ações que evidenciam o 

meio ambiente. 
3 1/7 

Mercado e Clientes 
Indicadores referentes a novos mercados, 

satisfação de clientes, nichos estratégicos. 
17 5/7 

Métricas e Resultados 
Resultados gerais, específicos e mensuração 

final. 
3 2/7 

Parcerias 
Parcerias e cooperação entre organizações, 

universidades, etc. 
6 4/7 

Processos 
Todo indicador referente ao processo, sua 

melhoria, ferramentas usadas. 
17 5/7 

Propriedade Intelectual Depósitos de marcas, patentes e sua utilização. 7 5/7 

Recursos Recursos de capital, humanos, estrutura. 18 5/7 

Total Geral 167 124 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Iniciou-se então, a partir destes resultados, uma triagem destes indicadores que 

restaram, selecionando quais são eram adequados ao público alvo (MPEs) ou não contribuíam 

com a viabilidade na captação de dados. Foram então excluídos mais 13 indicadores, restando 

então 111 para priorização e junção. 

A partir destes dados foi realizada a unificação dos indicadores semelhantes e 

adequação de ideias, em cada uma das 12 categorias (3 excluídas). O resultado gerou 44 

indicadores, sendo: 

 8 indicadores referentes à Inovação de Produtos, divididos em duas dimensões (Novos 

Produtos e Fracassos); 

 10 indicadores do agrupamento Processos, relacionados em três dimensões (Jurídica e 

Tributária, Processos e Propriedade Intelectual); 

 Outros 8 indicadores mensurando a inovação em Marketing, agrupados em Mercado e 

Clientes e Parcerias; 

 E, por fim, 18 novos indicadores de inovação Organizacional, divididos em 5 

dimensões (Educação e Pesquisa, Estratégia, Financiamentos, Métricas e Resultados e 

Recursos). 
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O instrumento de coleta desenvolvido com base neste conjunto final de indicadores 

encontra-se no anexo I. 

 

3.1.2.2.  FASE 2 – VALIDAÇÃO DOS INDICADORES 

 

A aplicação dos indicadores foi norteada por três premissas: dimensões, tempo e escala. 

As dimensões já foram elencadas acima, tratando-se de treze, sendo elas: Novos Produtos, 

Fracassos, Jurídica e Tributária, Processos, Propriedade Intelectual, Mercado e Clientes, 

Parcerias, Educação e Pesquisa, Estratégia, Financiamentos, Métricas e Resultados e Recursos. 

Levando em consideração que as práticas inovativas adotadas há muito tempo não 

possuem efeitos a longo prazo, ou seja, não seriam mais vistas como inovações, o objeto 

proposto possui aplicação relacionada um horizonte de dois anos, para que se possa de fato 

avaliar a situação atual da empresa, sendo essa uma de suas premissas, a de temporalidade. 

 A escala usada parte do princípio de Likert (1932), onde um item é apenas uma 

afirmação à qual o sujeito pesquisado responde através de um critério que pode ser objetivo ou 

subjetivo. Usualmente são usados cinco níveis de respostas, conforme os indicadores 

propostos: 

 Nível 1, onde não há nenhuma prática em relação a afirmação; 

 Nível 2, onde existe uma prática em estágio inicial, incipiente;  

 Nível 3, onde a prática acontece regularmente; 

 Nível 4, onde existe a prática, entretanto sem periodicidade de ocorrência; 

 Nível 5, onde a prática é exercida de maneira sistêmica. 

 

A segunda fase efetivou então a validação dos indicadores propostos no item anterior, 

Anexo I. Esta mesma fase foi dividida em duas etapas, conforme abaixo: 

- Etapa 1: Análise prática e de usabilidade das respostas, com objetivo de entender o 

perfil e comportamento das empresas em relação a respostas aos indicadores. 

- Etapa 2: Analisar a relevância ou irrelevância de cada indicador para a realidade de 

suas empresas, considerando a distinção de segmentos apresentada anteriormente. 

 

Já em relação a validade de conteúdo do questionário aplicado, foram tomadas algumas 

precauções iniciais, quanto à forma: foi enviado via Google Forms, ferramenta de aplicação 

facilitada, gratuita e com alta usabilidade, clareza na descrição das instruções de preenchimento 

e texto das questões dispostos em fonte simples, não serifada. E quanto a verificação de 
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conteúdo, foi realizado um pré-teste com quatro atores em maio de 2020, sendo dois 

pesquisadores e dois especialistas nas temáticas Inovação e MPEs, com o intuito de identificar 

erros gramaticais, exaustividade e complexidade de entendimento e medido o tempo médio 

para resposta integral aos mesmos. Nesta aplicação pré-teste foi identificada uma dificuldade 

e exaustão por parte dos respondentes em justificar todas as questões auto avaliativas. Sendo 

assim, o instrumento o foi alterado e a justificativa de questão aberta retirada. 

 

ETAPA 1 

Com o modelo pré-aprovado, foi então definida a forma de amostragem das empresas 

que seriam trabalhadas neste estudo. A amostragem foi definida por conveniência, devido a 

algumas dificuldades encontradas. A principal delas foi devido ao tempo e viabilidade na 

resposta dos respondentes, em função da pandemia relacionada com a COVID-19, ou seja, uma 

situação atípica em que o mundo está presenciando, culminando em uma dificuldade em obter 

as respostas para conclusão da pesquisa. A amostragem por conveniência vem se tornando uma 

técnica bastante utilizada que consiste em selecionar uma amostra da população que seja 

acessível, a fim de viabilizar estudos e pesquisas. A amostra por conveniência é empregada 

quando se deseja obter informações de maneira rápida e barata (Aaker et al., 1995, p. 376). As 

MPEs participantes dessa pesquisa são indivíduos selecionados por estarem prontamente 

disponíveis, e não por intermédio de critérios estatísticos. Uma rede de contatos pessoais da 

pesquisadora, do grupo de pesquisas que sedia o projeto e do próprio programa de pós-

graduação foram utilizados para a construção da amostragem. 

Definida a forma de aplicação, o instrumento e a forma de seleção da amostra, o 

presente objeto de estudo foi difundido e enviado aos mailings pessoais, mailings de alunos e 

professores do PPGA/UFF e postado em grupos específicos em redes sociais. Finalizado o 

prazo pré-estabelecido de 50 dias, em julho de 2020, foram levantados um total de 45 respostas, 

sendo 7 delas desprezadas por não conferirem ao público alvo aplicado, como respostas de 

grandes empresas e professores ou alunos que não tinham envolvimento com MPEs. 

A partir dos dados coletados nesta primeira etapa, foram gerados dois tipos de análise: 

o perfil das MPEs respondentes e a classificação do seu grau de inovação de acordo com os 

segmentos que representam.  

 

ETAPA 2 

A etapa número 2 foi realizada após uma análise ABC das empresas que atingiram 

maior pontuação geral. A análise ABC foi fundamentada no teorema do economista Vilfredo 
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Pareto, na Itália, no século XIX, permite identificar aqueles itens que justificam atenção e 

tratamento adequado quanto à sua administração (Dias, 1993) e trata da classificação estatística 

de materiais, considerando a importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e 

no seu valor (Pinto, 2002). Também conhecida como Análise de Pareto, ou regra 80/20, foi um 

estudo que foi desenvolvido por Joseph Moses Juran, um importante consultor da área da 

qualidade que identificou que 80% dos problemas são geralmente causados por 20% dos 

fatores. Vilfredo Pareto em seu estudo observou que 80% da riqueza da Itália estava na mão de 

20% da população. E boa parte do entendimento ABC se deve à análise desenvolvida por Pareto 

(Carvalho, 2002, p. 227). O atributos da análise ABC, foram classificadas as empresas 

conforme abaixo: 

 Classe A: de maior importância, valor ou quantidade; 

 Classe B: com importância, quantidade ou valor intermediário; 

 Classe C: de menor importância, valor ou quantidade. 

 

A segunda etapa contou com um total de 27 empresas selecionadas, entretanto duas delas 

não responderam, alcançando um total de 93% de respondentes, conforme Quadro 8 resumido. 

 

Quadro 8: Quadro resumo de empresas participantes, pontuações e análise ABC 

Setor de Atuação Fase 1 Fase 2 Localização Localização - ESTADO Soma Média ABC 

Comércio x x Valença Rio de Janeiro 183 4,16 A 

Indústria x x Barra Mansa Rio de Janeiro 178 4,05 A 

Serviços x x Volta Redonda Rio de Janeiro 194 4,41 A 

Comércio x x Rio de Janeiro Rio de Janeiro 111 2,52 B 

Comércio x x Rio de Janeiro Rio de Janeiro 118 2,68 B 

Comércio x x Volta Redonda Rio de Janeiro 146 3,32 B 

Comércio x x Volta Redonda Rio de Janeiro 155 3,52 B 

Indústria x x Volta Redonda Rio de Janeiro 102 2,32 B 

Indústria x x Volta Redonda Rio de Janeiro 126 2,86 B 

Indústria x x Mogi Guaçu São Paulo 145 3,30 B 

Indústria x x Barra Mansa Rio de Janeiro 153 3,48 B 

Indústria x   Belo Horizonte Minas Gerais 161 3,66 B 

Serviços x x Linhares Espírito Santo 128 2,91 B 

Serviços x x Volta Redonda Rio de Janeiro 132 3,00 B 

Serviços x   Rio de Janeiro Rio de Janeiro 134 3,05 B 

Serviços x x Barra Mansa Rio de Janeiro 135 3,07 B 

Serviços x x Volta Redonda Rio de Janeiro 139 3,16 B 

Serviços x x Volta Redonda Rio de Janeiro 142 3,23 B 

Serviços x x Viçosa Minas Gerais 150 3,41 B 

Serviços x x Barra Mansa Rio de Janeiro 157 3,57 B 

Serviços x x Volta Redonda Rio de Janeiro 157 3,57 B 

Serviços x x Barra Mansa Rio de Janeiro 160 3,64 B 



 

 

71 

Serviços x x Rio de Janeiro Rio de Janeiro 161 3,66 B 

Serviços x x Volta Redonda Rio de Janeiro 165 3,75 B 

Serviços x x Resende Rio de Janeiro 170 3,86 B 

Serviços x x Rio de Janeiro Rio de Janeiro 171 3,89 B 

Serviços x x Rio de Janeiro Rio de Janeiro 173 3,93 B 

Comércio x   Volta Redonda Rio de Janeiro 49 1,11 C 

Comércio x   São Paulo São Paulo 77 1,75 C 

Comércio x   Rio de Janeiro Rio de Janeiro 78 1,77 C 

Comércio x   Petrópolis Rio de Janeiro 81 1,84 C 

Indústria x   Barra Mansa Rio de Janeiro 74 1,68 C 

Indústria x   Barra Mansa Rio de Janeiro 76 1,73 C 

Serviços x   Rio de Janeiro Rio de Janeiro 66 1,50 C 

Serviços x   Resende Rio de Janeiro 68 1,55 C 

Serviços x   Piraí Rio de Janeiro 73 1,66 C 

Serviços x   Italva Rio de Janeiro 81 1,84 C 

Serviços x   Volta Redonda Rio de Janeiro 86 1,95 C 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 



3.2.  MAPA SÍNTESE 

 

De forma sucinta e resumida, verifica-se no Quadro 9 o mapa geral com as técnicas que serão aplicadas ao decorrer e finalização do presente 

trabalho.  

 

Quadro 9: Resumo de técnicas e procedimentos metodológicos 

Objetivos Específicos 
Técnicas e Procedimentos metodológicos 

Resultados Esperados 
Procedimentos Técnicos Coleta de Dados Análise de Dados 

(OE1) Apresentar um levantamento teórico 

das principais temáticas envolvidas, MPEs e 

inovação. 

Levantamento de dados 

bibliográficos 

Levantamento de dados 

bibliográficos 

 

 

Survey 
Análise dos dados 

 

● Panorama geral da inovação. 

● Trazer à tona a discussão sobre a inovação nas 

pequenas empresas. 

(OE2) Identificar os modelos e indicadores 

existentes para mensuração do grau de 

inovação empresarial. 
● Framework resultante de análise dos indicadores 

já existentes, elencando as principais dimensões 

analisadas. 
(OE3) Construir um quadro geral para 

comparação dos modelos e indicadores 

existentes, selecionar indicadores e propor 

novo modelo de indicadores para aplicação.  

(OE4) Validar e refinar os indicadores e o 

modelo a partir da aplicação em MPEs. 
Aplicação de indicadores 

● Definição dos indicadores específicos para 

mensuração da inovação em MPEs. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 



4.   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Conforme explanado na Metodologia, na etapa 1 será realizada a análise prática e de 

usabilidade das respostas, com objetivo de entender o perfil e comportamento das empresas em 

relação a respostas aos indicadores, e na etapa 2, por sua vez, será analisada a relevância ou 

irrelevância de cada indicador para a realidade de suas empresas, considerando a distinção de 

segmentos apresentada anteriormente. 

 

ETAPA 1 

  As análises serão divididas em duas etapas, sendo a primeira a aplicação dos 

indicadores como instrumento de mensuração do grau de inovação nas MPEs e, realizando 

assim a análise do perfil dos respondentes. 

 

4.1.   PERFIL GERAL DAS MPES RESPONDENTES 

 

 Foi realizada uma análise preliminar, com os dados da base, das 38 empresas 

respondentes a pesquisa em sua primeira etapa, conforme Figura 20. 

 

Figura 20: Perfil geral das MPEs respondentes – Fase 1 

 

 

  

 

 

Gênero Total Peso

Homem 30 79%

Mulher 8 21%

Total Geral 38
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Cargo Ocupado Total Peso

Consultor de Negócios 3 8%

Contador 1 3%

Desenvolvedor 1 3%

Diretor/Gerente/CEO 5 13%

Sócio proprietário 28 74%

Total Geral 38
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Em relação ao gênero, pode-se afirmar que a população masculina na pesquisa 

representou 79% dos respondentes, onde a parcela referente aos sócios e fundadores desse 

mesmo sexo chega ao índice de 70%.  

Localizaçao - ESTADO Total Peso

Espírito Santo 1 3%

Minas Gerais 2 5%

Rio de Janeiro 33 87%

São Paulo 2 5%

Total Geral 38

Espírito 
Santo
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Gerais

5%

Rio de 
Janeiro

87%

São Paulo
5%

Localizaçao - CIDADE Total Peso

Barra Mansa - RJ 7 18%

Belo Horizonte - MG 1 3%

Italva - RJ 1 3%

Linhares - ES 1 3%

Mogi Guaçu - SP 1 3%

Petrópolis - RJ 1 3%

Piraí - RJ 1 3%

Resende - RJ 2 5%

Rio de Janeiro - RJ 8 21%

São Paulo - SP 1 3%

Valença - RJ 1 3%

Viçosa - MG 1 3%

Volta Redonda - RJ 12 32%

Total Geral 38
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Setor de Atuação Total Peso

Comércio 9 24%

Indústria 8 21%

Serviços 21 55%

Total Geral 38
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A contraponto deste estudo, dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE (2018), mostram que cerca de 9,3 

milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil e que em 2018 elas já eram 34% dos 

“donos de negócio”. O GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que é a principal pesquisa 

sobre empreendedorismo no mundo, com dados de 49 países, mostrou, em sua última edição 

(2018), que o Brasil ficou em sétimo lugar no ranking de proporção de mulheres à frente de 

empreendimentos iniciais (menos de 42 meses de existência). E, no mesmo caminho, o 

Relatório Especial de Empreendedorismo Feminino no Brasil, divulgado pelo Sebrae no ano 

passado, aponta que 48% dos MEIs (Microempreendedores Individuais) são mulheres. 

 Adentrando então em outro índice, que diz respeito ao cargo e ocupação dos 

entrevistados, a maior parcela, somando 74%, é advinda dos sócios proprietários que, no caso 

de MPEs, geralmente são quem responde pela maior fatia de atividades operacionais e 

gerenciais do negócio.  

Os gestores de micro e pequenas empresas, em razão de seu porte, e em razão de sua 

maior proximidade entre seus membros e clientes, levam vantagem em relação às grandes, 

especialmente no que tange a rapidez das informações e, consequentemente, das decisões, 

diferencial indispensável para sua sobrevivência. Entretanto, como na análise, verifica-se que 

o acompanhamento do ambiente interno e externo muitas vezes é realizado única e 

exclusivamente pelo gestor principal, como citado anteriormente no referencial teórico, devido 

a uma centralização de funções, principalmente operacionais. 

 Em relação a localização, devido a amostragem por conveniência, percebe-se a 

presença avassaladora de empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, 87%, onde apenas 

4 delas vindas de outros estados (1 do Espírito Santo, 2 de Minas Gerais e 1 de São Paulo). Ao 

passar para o índice que abre ainda mais essa informação, percebe-se que a maior parte das 

empresas está concentrada nas cidades de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Barra Mansa e 

Resende, onde essas quatro cidades juntas possuem 76% das empresas entrevistadas. Todas as 

demais cidades contam com somente uma representatividade. 

 Chegando então a divisão por setores, a maior aglomeração acontece com os Serviços, 

representado por 21 das 38 organizações, detendo 55% dos resultados. Comércio e Indústria 

dividem irmãmente os demais 45%, sendo o primeiro com 9 empresas e o segundo, 

respectivamente, com 8. 
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4.2.  O GRAU DE INOVAÇÃO POR SETOR 

 

 A partir do primeiro passo concluído, já é possível compreender um pouco mais sobre 

o perfil da amostra estudada. Representada em sua maioria por homens, sócios fundadores das 

MPEs, localizados em sua maioria no estado do Rio de Janeiro e divididos em quatro principais 

cidades, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Barra Mansa e Resende. 

 Entendendo que há grande diferença quando se trata também do setor em que a MPE 

está inserida, entende-se que uma análise mais detalhada deste trecho seria bastante valiosa. Os 

resultados da tabela abaixo mostram o somatório da pontuação que seria atribuída ao avaliar o 

grau de inovação das empresas de cada um dos três segmentos, Serviços, Comércio e Indústria, 

conforme Anexo 2. Foi então realizado um quadro resumo para maior entendimento e melhoria 

da análise apresentada. 

 

Figura 21: Perfil das MPEs quanto ao segmento (comércio, serviços e indústria) – Fase 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

SOMA MÉDIA SOMA MÉDIA SOMA MÉDIA SOMA MÉDIA

Inovação em 

Produtos/Serviços
972 3,20 562 3,35 211 2,93 199 3,11

Processos 970 2,55 569 2,71 201 2,23 200 2,50

Marketing 940 3,09 548 3,26 187 2,60 205 3,20

Organizacional 1973 2,88 1163 3,08 399 2,46 411 2,85

TOTAL 4855 2,93 2842 3,10 998 2,56 1015 2,92
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 Pode-se perceber claramente a partir dos dados apresentados que a categoria com menor 

pontuação pertence a Processos, categoria responsável por conter as pontuações Jurídica 

/Tributária, Processos – que dá nome a micro dimensão, e Propriedade Intelectual, com uma 

média de pontuação geral relativa a 2,48 em 5,0, quando analisados os três segmentos. 

 Em uma sequência de análise a penúltima macro dimensão, baseada em análise de 

pontos, é a Organizacional, com sua média pouco maior, 2,80 em 5,0. 

 Agora quando se trata de pódio, há uma pequeníssima diferença entre as pontuações 

das macrodimensões que ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente. Inovação em 

produtos/serviços é a primeira, seguida de perto por Marketing, com médias 3,13 e 3,02, 

respectivamente. 

 Esclarecidas as macrodimensões e suas devidas pontuações, passa-se ao ranking de 

pontuações entre os três segmentos já citados. Serviços lidera com a maior média, 3,10, acima 

até mesmo da média geral 2,93.  

 Serviços segue sendo o segmento com maior pontuação, seguido pela Indústria com 

2,92 na pontuação e, por último, Comércio, com a pontuação média de 2,56 e o histórico da 

quase ausência de inovação se confirma. 

Caso fossem ser avaliadas quanto a suas notas, poderíamos utilizar os critérios 

elaborados por Bachmann e Associados (2008), para o Sebrae, onde são utilizadas medidas 

objetivas na determinação do grau de inovação: uma escala com 3 níveis, a fim de identificar 

as empresas: inovadoras sistêmicas, inovadoras ocasionais ou pouco ou nada inovadoras, 

conforme Tabela 8: 

 

Tabela 8: Classificação das empresas quanto ao grau de inovação 

Tipo de empresa Definição 
Pontuação no Grau de 

Inovação (GI) 

Inovadora Sistêmica 

É aquela que pratica 

sistematicamente a gestão da 

inovação. 

O GI fica acima de 4. 

Inovadora Ocasional 

É a empresa que inovou nos 

últimos anos, porém não há 

sistematização do processo. 

O GI fica acima de 3 e abaixo de 

4. 

Pouco ou nada 

Inovadora 

É a empresa que inova pouco ou 

não inova. 

O GI fica acima de 1 e abaixo de 

2,99. Se a pontuação do GI for 1 

(um) a empresa não é inovadora. 

Fonte: Silva (2012) 

 

 Neste caso, analisando as médias, as empresas se manteriam entre as classificações de 

pouco ou nada inovadoras a, no máximo, inovadoras ocasionais, onde não existe a sistemática 

de implementação de ações de inovação e melhoria contínua. 
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ETAPA 2 

  A partir do segundo contato, 25 das 27 empresas com pontuações A-B foram as 

respondentes. Na etapa 2 estas empresas foram questionadas não sobre sua atuação no mercado 

de inovação, mas sobre quais dos indicadores anteriores eram “Relevantes” ou “Irrelevantes” 

para sua realidade como MPE. 

 

4.3.  ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DOS INDICADORES 

 

 Os respondentes nesta fase foram responsáveis por identificar a relevância, ou sua 

ausência na realidade de suas respectivas MPEs. É importante ressaltar que, como estão sendo 

tratadas empresas de três segmentos totalmente distintos, suas visões também o são ao 

responder este questionamento. 

 Trabalhou-se nesta segunda etapa com a amostra das 25 empresas respondentes, e tendo 

a clareza de que estas empresas foram selecionadas por possuírem maior pontuação (A-B), 

percebe-se a disparidade entre o segmento de serviços que conta, sozinho, com 60% da 

amostra. Os demais 40% são divididos igualmente entre as empresas de comércio e indústria. 

 Ao se analisar por segmento cada uma das respostas, é possível partir da premissa de 

que o indicador que é apontado como relevante pela empresa possui grau de importância em 

sua realidade empresarial. A partir da Figura 22 é possível realizar melhores observações. 

 

Figura 22: Comparativo de Relevância entre os segmentos comércio, indústria e serviços 

Segmento Pontuação Mín/Máx Média Relevância 

Comércio 
27 

35,2 
43 

Indústria 
14 

27,8 
42 

Serviços 
23 

33,8 
42 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A pontuação máxima de relevância que cada empresa poderia atribuir era 44, levando 

em consideração que todos os indicadores fossem apontados como relevantes. Os segmentos 

que tiveram uma pontuação média mais próxima do total, pontuando 35,8 e 33,8, foram, 

respectivamente, comércio e serviços. A indústria foi o segmento que menor enxergou 

relevância, ou de acordo com a premissa supracitada, importância nos indicadores propostos, 

pontuando apenas a média de 27,8. 

 Entretanto, no gráfico, é possível perceber uma linearidade maior nas respostas vindas 

do setor de serviços, o qual possui a segunda posição na pontuação, mas apresenta maior 

concisão entre as empresas que representam o segmento, sem maiores disparidades, como é o 

caso da indústria. 

Já na análise geral, sem discriminação de segmentos, os dois únicos indicadores a 

receberem 100% de “relevância” foram indicadores de Marketing, onde eram citados casos de 

feedback dos clientes e experiência do consumidor, através do relacionamento e pontos de 

contato no atendimento.  

 Em sua totalidade, foram considerados relevantes por mais de 50% da amostra 38 

indicadores e, dos 44 totais, apenas 6 foram indicados como “irrelevantes” para a amostra. 

Destes 6 indicadores considerados irrelevantes, 3 pertencem a macrodimensão de Processos, 

sendo duas tratativas a dimensão Propriedade Intelectual, que possui sua importância ainda 

relacionada a grandes marcas e organizações. Esses três indicadores levantam as seguintes 

temáticas: apoio governamental, registro de patente ou software e royalties sob uso de marca 

registrada. 

 Os três restantes tratam cada um de uma dimensão específica, sendo Inovação em 

Produtos/Serviços, Marketing e Organizacional. O indicador de Inovação que não foi 
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considerado parte da realidade das MPEs está ligado aos Fracassos, caso a empresa tenha 

retirado um serviço ou produto do mercado ou desistido de seu lançamento. 

 O indicador de marketing que não “agradou” as MPEs é bastante específico por tratar 

de uma situação em que, em alguns estados e cidades, não faz parte da vivência de MPEs, que 

é a parceria com instituições de ensino para desenvolvimento de pesquisas. 

 Por último, seguimos na linha de pesquisa, onde são apresentadas opções de aquisição 

de conhecimento, através de royalties e/ou P&D, cultura essa que também tem uma influência 

muito pequena no Brasil. A seguir é apresentado o Quadro 10, para que seja possível identificar, 

por ordem de importância para todos os três segmentos, quais são os indicadores mais 

relevantes e os irrelevantes. 

 

  



Quadro 10: Relevância dos indicadores propostos 

Macrodimensão Microdimensão Indicadores SOMA % 

Marketing Mercado e Clientes A empresa solicita com frequência feedback dos clientes, mantendo um diálogo com seus clientes. 25 100% 

Marketing Mercado e Clientes 
A empresa compreende a experiência do cliente e faz de tudo para atender suas necessidades, 

melhorando ainda mais o relacionamento através dos pontos de contato. 
25 100% 

Organizacional Estratégia 
A empresa possui um planejamento estratégico, conhece seus pontos fortes e fracos, além de suas 

oportunidades. 
24 96% 

Organizacional 
Métricas e 

Resultados 
A empresa possui indicadores e metas financeiros. 24 96% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa se preocupa com a identidade visual e design de seus novos produtos. 23 92% 

Marketing Mercado e Clientes A empresa utiliza feedbacks dos clientes para desenvolver ações inovadoras. 23 92% 

Marketing Mercado e Clientes A empresa possui diversos canais de atuação e contato com seus clientes. 23 92% 

Organizacional Educação e Pesquisa 
A empresa busca conhecimentos externos, seja com concorrentes, fornecedores, clientes ou 

consultorias. 
23 92% 

Organizacional Educação e Pesquisa 
A empresa capacita seus gestores e/ou colaboradores, através de cursos, palestras, workshops, 

eventos do setor de atuação. 
22 88% 

Organizacional Estratégia A empresa possui uma estratégia bem definida, conhecida por todos os colaboradores. 22 88% 

Organizacional Estratégia 
A empresa conhece sua cultura organizacional, estabelecida em cima de valores pré-definidos, 

condizentes com sua missão. 
22 88% 

Organizacional Recursos A empresa incentiva a autonomia e novas ideias dos colaboradores. 22 88% 

Organizacional Recursos A empresa faz uso de ferramentas gerenciais e técnicas de forma eficiente. 22 88% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa inseriu em seu portfólio novo produto. 21 84% 

Processos Processos 
A empresa possui uma cadeia logística estabelecida, com fornecedores e potenciais fornecedores 

definidos, juntamente a seus prazos e entregas. 
21 84% 

Processos Processos A empresa possui uma estratégia de redução e controle de custos. 21 84% 

Processos Processos A empresa analisa e reorganiza seus processos periodicamente, praticando a melhoria contínua. 21 84% 

Organizacional 
Métricas e 

Resultados 
A empresa possui indicadores e metas de novos mercados/novos clientes. 21 84% 
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Organizacional Recursos A empresa diversifica o uso dos recursos já existentes para inovações. 21 84% 

Organizacional Recursos A empresa é informatizada. 21 84% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa possui em seu portfólio soluções complementares, ou seja, produtos afins. 20 80% 

Processos Jurídica/Tributária A empresa está devidamente regulamentada sob os parâmetros judiciais e tributários. 20 80% 

Marketing Mercado e Clientes A empresa realiza estudos para identificar novos mercados de atuação. 20 80% 

Marketing Parcerias 
A empresa possui uma rede de apoio e parceiros para criação e/ou aprimoramento de novos 

produtos. 
20 80% 

Organizacional Recursos A empresa se propõe a capacitar e garantir que as lideranças desenvolvam o trabalho em equipe. 20 80% 

Organizacional Recursos A empresa investe recursos em inovar e capacidade inovativa. 20 80% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa elaborou um novo modelo de negócios para atuação. 19 76% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa realiza gestão periódica de seu portfólio. 19 76% 

Organizacional 
Métricas e 

Resultados 
A empresa possui indicadores e metas em todas suas áreas de atuação. 19 76% 

Organizacional 
Métricas e 

Resultados 
A empresa possui indicadores e metas de diminuição de custos. 19 76% 

Processos Processos A empresa trabalha com sistemas de gestão que gerenciam seus processos com eficiência. 18 72% 

Marketing Parcerias 
A empresa possui parceria com outras organizações similares, de pequeno porte e/ou com portfólio 

complementar. 
18 72% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa fez uso de automatização ou outra tecnologia para criação de novos produtos. 17 68% 

Inovação em 

Produtos/Serviços 
Novos Produtos A empresa busca apresentar mais de uma versão de um mesmo produto. 15 60% 

Processos 
Propriedade 

Intelectual 
A empresa possui sua marca registrada ou em processo de registro. 15 60% 

Organizacional 
Métricas e 

Resultados 
A empresa possui indicadores e metas para capacitação e treinamento de colaboradores. 14 56% 

Processos 
Propriedade 

Intelectual 

A empresa conhece e já utilizou/utiliza métodos de proteção estratégicos (não formais, como o termo 

de confidencialidade). 
13 52% 

Organizacional Financiamentos A empresa realiza/realizou financiamento a atividades inovadoras. 13 52% 
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Inovação em 

Produtos/Serviços 
Fracassos A empresa retirou de seu portfólio um produto/projeto ou abandonou-o antes de seu lançamento. 12 48% 

Marketing Parcerias 
A empresa realiza ou já realizou parceria com instituições de ensino para desenvolvimento de 

pesquisas. 
12 48% 

Processos Jurídica/Tributária 
A empresa recebe ou já recebeu algum apoio governamental, seja em forma de subsídio, diminuição 

de taxas, entre outros. 
10 40% 

Processos 
Propriedade 

Intelectual 
A empresa já possui algum registro de patente ou software. 9 36% 

Organizacional Educação e Pesquisa 
A empresa adquire informações e conhecimentos, através da compra de royalties e/ou compra de 

serviços de P&D. 
8 32% 

Processos 
Propriedade 

Intelectual 
A empresa já ganhou royalties/direitos sob a utilização de sua marca por terceiros. 5 20% 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 



 Baum e Dahlin (2007) mostram que o fracasso é um importante componente do 

processo de aprendizagem e que está relacionado diretamente com a exploração da criatividade 

e, como tal, é determinante para as dinâmicas e para a eficiência da empresa de um ponto de 

vista inovador e financeiro. Dantas e Ferreira (2019) mostram que o fracasso na inovação 

diminui com o aumento da experiência das empresas em inovação, revelando a importância 

que os processos de tentativa e erro para a aprendizagem e para o êxito. Assim sendo, a 

aprendizagem com o fracasso afigura-se essencial às dinâmicas de inovação e à empresa como 

um todo. Entendendo que os fracassos são tão importantes quanto os lançamentos, no quesito 

novidades e inovação, devido ao histórico de aprendizado proporcionado, o indicador que trata 

dessa temática foi mantido, mesmo contando com apenas 48% de aprovação no quesito 

relevância.  

O mesmo acontece com o indicador referente a micro dimensão Jurídica/Tributária, 

onde existe a afirmação que trata do recebimento de algum apoio governamental, seja em forma 

de subsídio, diminuição de taxas, entre outros. Acredita-se que, de acordo com os autores 

Oliveira e Martins (2020),  

“a situação natural das pequenas empresas no cenário nacional é desfavorável. A livre 

concorrência e livre iniciativa, postulados praticados na economia brasileira, não 

conduz a uma competição perfeita, pois o desequilíbrio de armas e de oportunidades 

entre os agentes econômicos, aliado a uma tendência de concentração do capital, 

tornaram-se a regra. E a convivência destes pequenos negócios com médias e, 

sobretudo, grandes empresas, é um forte fator de desestímulo” (Oliveira & Martins, 

2020).  

 

A partir deste levantamento de desfavorecimento no cenário econômico brasileiro, os 

autores argumentam que as políticas públicas e apoio governamental favorável as MPEs torna-

se indispensável. Mesmo que as MPEs não vislumbrem a legislação aplicada, ou demais 

subsídios e políticas como favoráveis a sua categoria, sem elas sua situação de desvantagem 

seria ainda maior. 



Quadro 11: Instrumento final de Mensuração da Inovação em MPEs 

Seq 
Macrodimensão 

(Oslo, 2005) 
Microdimensão Indicadores Descritivos 

1 

Inovação em 

Produtos/ Serviços 

Novos Produtos 

A empresa inseriu em seu portfólio novo produto. 

Novos Produtos: Ações nesta micro dimensão correspondem ao 

lançamento de novos produtos, novos materiais, novas versões ou 

complementares, novos serviços agregados. 

2 
A empresa fez uso de automatização ou outra 

tecnologia para criação de novos produtos. 

3 
A empresa elaborou um novo modelo de negócios 

para atuação. 

4 
A empresa busca apresentar mais de uma versão de 

um mesmo produto. 

5 
A empresa possui em seu portfólio soluções 

complementares, ou seja, produtos afins. 

6 
A empresa se preocupa com a identidade visual e 

design de seus novos produtos. 

7 A empresa realiza gestão periódica de seu portfólio. 

8 Fracassos 

A empresa retirou de seu portfólio um 

produto/projeto ou abandonou-o antes de seu 

lançamento. 

Fracassos: Tão necessário quanto o lançamento periódico de novos 

produtos, são ações como a retirada daqueles que não deram certo, 

projetos que tiveram início, mas foram interrompidos, falhas que 

levaram a algum não lançamento. 

9 

Processos 

Jurídica/ 

Tributária 

A empresa está devidamente regulamentada sob os 

parâmetros judiciais e tributários. Jurídica/ Tributária: Ações de atenção as legislações vigentes ou 

não regularização empresarial, que levam a impactos negativos 

causados na sociedade podem ser explorados nesta micro dimensão. 10 

A empresa recebe ou já recebeu algum apoio 

governamental, seja em forma de subsídio, 

diminuição de taxas, entre outros. 

11 

Processos 

A empresa possui uma cadeia logística 

estabelecida, com fornecedores e potenciais 

fornecedores definidos, juntamente a seus prazos e 

entregas. Processos: Ações da micro dimensão onde são apontadas 

oportunidades de melhoria em relação padronização e controle de 

processos internos, a utilização de softwares de gestão, certificações, 

manuais, gestão de resíduos, etc. 

12 
A empresa trabalha com sistemas de gestão que 

gerenciam seus processos com eficiência. 

13 
A empresa possui uma estratégia de redução e 

controle de custos. 

14 
A empresa analisa e reorganiza seus processos 

periodicamente, praticando a melhoria contínua. 
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15 

Propriedade 

Intelectual 

A empresa possui sua marca registrada ou em 

processo de registro. 

Propriedade Intelectual: Ações de registro de marca, softwares ou 

patentes junto aos órgãos responsáveis possibilitam segurança em 

inovar no mercado, bem como adotar outras formas de proteção de 

forma estratégica. 

  
A empresa já possui algum registro de patente ou 

software. 

16 

A empresa conhece e já utilizou/utiliza métodos de 

proteção estratégicos (não formais, como o termo 

de confidencialidade). 

  
A empresa já ganhou royalities/direitos sob a 

utilização de sua marca por terceiros. 

17 

Marketing 

Mercado e 

Clientes 

A empresa solicita com frequência feedback dos 

clientes, mantendo um diálogo com seus clientes. 

Mercado e Clientes: Ações alinhadas a esta micro dimensão 

referem-se ao contato direto com o cliente, a forma como ocorre, a 

mensuração de sua satisfação e atendimento de suas necessidades, 

afim de que estas respostas gerem ações inovadoras. 

18 
A empresa utiliza feedbacks dos clientes para 

desenvolver ações inovadoras. 

19 

A empresa compreende a experiência do cliente e 

faz de tudo para atender suas necessidades, 

melhorando ainda mais o relacionamento através 

dos pontos de contato. 

20 
A empresa realiza estudos para identificar novos 

mercados de atuação. 

21 
A empresa possui diversos canais de atuação e 

contato com seus clientes. 

22 

Parcerias 

A empresa possui parceria com outras organizações 

similares, de pequeno porte e/ou com portfólio 

complementar. 
Parcerias: Ações alinhadas a esta micro dimensão dizem respeito a 

parcerias entre diferentes organizações com um único objetivo em 

comum, seja de nichos similares, diferentes ou até mesmo com 

universidades para pesquisa. 

  

A empresa realiza ou já realizou parceria com 

instituições de ensino para desenvolvimento de 

pesquisas. 

23 

A empresa possui uma rede de apoio e parceiros 

para criação e/ou aprimoramento de novos 

produtos. 

24 

Organizacional 
Educação e 

Pesquisa 

A empresa busca conhecimentos externos, seja com 

concorrentes, fornecedores, clientes ou 

consultorias. 
Educação e Pesquisa: Esta ação trata de uma sistemática para a 

busca e promoção do conhecimento em relação a novidades e 

tendências de mercado. 
25 

A empresa capacita seus gestores e/ou 

colaboradores, através de cursos, palestras, 

workshops, eventos do setor de atuação. 
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A empresa adquire informações e conhecimentos, 

através da compra de royalties e/ou compra de 

serviços de P&D. 

26 

Estratégia 

A empresa possui uma estratégia bem definida, 

conhecida por todos os colaboradores. 

Estratégia: As ações de melhoria desta micro dimensão tem como 

objetivo a definição de um planejamento estratégico com o 

estabelecimento de objetivos, propósito e métricas, com foco 

estratégico. 

27 

A empresa possui um planejamento estratégico, 

conhece seus pontos fortes e fracos, além de suas 

oportunidades. 

28 

A empresa conhece sua cultura organizacional, 

estabelecida em cima de valores pré-definidos, 

condizentes com sua missão. 

29 Financiamentos 
A empresa realiza/realizou financiamento a 

atividades inovadoras. 

Financiamentos: Ações referentes a solicitações de recursos, como 

empréstimos, com objetivo de financiar atividades inovadoras. 

30 

Métricas e 

Resultados 

A empresa possui indicadores e metas em todas 

suas áreas de atuação. 

Métricas e Resultados: Para ações com foco na obtenção de 

excelência na gestão, caminho para a inovação prosperar, 

mensurando, controlando e avaliando os resultados, a fim de tomar 

decisões mais assertivas 

31 A empresa possui indicadores e metas financeiros. 

32 
A empresa possui indicadores e metas para 

capacitação e treinamento de colaboradores. 

33 
A empresa possui indicadores e metas de 

diminuição de custos. 

34 
A empresa possui indicadores e metas de novos 

mercados/novos clientes. 

35 

Recursos 

A empresa incentiva a autonomia e novas ideias dos 

colaboradores. 

Recursos: Esta micro dimensão trata do bom uso de recursos, 

potencializando a contribuição que cada colaborador pode ofertar, 

como o bom uso de técnicas gerenciais e informatização, recursos 

como capital humano, financeiro, intelectual, etc. 

36 
A empresa se propõe a capacitar e garantir que as 

lideranças desenvolvam o trabalho em equipe. 

37 
A empresa investe recursos em inovar e capacidade 

inovativa. 

38 
A empresa diversifica o uso dos recursos já 

existentes para inovações. 

39 A empresa é informatizada. 

40 
A empresa faz uso de ferramentas gerenciais e 

técnicas de forma eficiente. 

Fonte: Elaborado pela autora 



Sendo assim, chega-se a uma proposta de modelo de indicadores propostos para a 

mensuração da inovação de micro e pequenas empresas, representado por quarenta exemplares 

totais, conforme apresentado no Quadro 11, sendo estes organizados em doze microdimensões 

e quatro macrodimensões. A Figura 23 exemplifica a proposta. 

 

Figura 23: Modelo de indicadores propostos para Mensuração da Inovação em MPEs 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os indicadores propostos, aqui representados, se diferenciam da maioria dos 

indicadores anteriores porque, em primeiro caso, são destinados a realidade de micro e 

pequenas empresas brasileiras, as mesmas limitações encontradas por Sawhney et al. Por isso 

foram excluídas temáticas que envolviam Propriedade Intelectual e Royalties após a validação, 

pois não parece ser relevante ao cotidiano deste tipo de organização. Somente este ponto já 

diferencia esta proposta dos demais modelos como o IM Maturity, do Barômetro de Portugal, 

da Pintec e do Prêmio Valor de Inovação Brasil.  

Mas em contrapartida, a aproxima de outros, como os indicadores do NAGI e Sebrae, 

voltados para as micro e pequenas empresas, reconhecendo seus fatores de organização interna 

limitantes. É razoável supor que em MPEs existe mais conhecimento tácito do que explícito 

codificado, e que os processos de aprendizagem sejam menos estruturados. A proposição se 

aproxima mais e une os melhores e mais representativos indicadores dos instrumentos de coleta 
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dos modelos do NAGI e Sebrae, fazendo com que seja mais fácil o entendimento e aproximação 

da MPE.  

Seguindo o Manual de Oslo, ancorando em suas macro dimensões, faz-se também 

possível que o instrumento seja aplicável a nível nacional, desde que se mantenha o foco ao 

público alvo delimitado. Já sua aplicabilidade internacionalmente deve ser estudada. Já foi 

citado neste estudo que as MPEs são únicas justamente devido as suas peculiaridades e 

especificidades, o que pode se alterar em detrimento da cultura e legislação em vigor, por 

exemplo. 

 Em relação ao recorte setorial, o setor de serviços ganha um pequeno destaque no que 

diz respeito a linearidade da pontuação média entre as empresas respondentes, de forma mais 

homogênea e menos discrepante que nos demais segmentos, indústria e comércio. A inovação 

na indústria encontra-se muito atrelada a atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e de 

engenharia, enquanto no comércio é perceptível a inovação em lançamentos de novos produtos, 

linhas ou coleções. Acredita-se que sejam fatores que padronizam a execução e acabam por 

não gerar novos modelos de negócios e inovações significativas.  



 

 

90 

5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema central do presente estudo foi ausência de um instrumento de medição que 

mensurasse a inovação em micro e pequenas empresas que, por possuírem características e 

especificidades que as tornem diferenciadas de grandes empresas e estatais, por exemplo, 

deveriam possuir também uma forma específica de avaliação. As MPEs têm se tornado uma 

crescente temática na literatura, devido justamente a suas características inerentes. Quanto à 

inovação, Spinosa et al (2015) formulam que ela pode ser considerada um ativo estratégico 

para melhorar a competitividade no ambiente empresarial e fomentar o desenvolvimento 

socioeconômico regional e nacional. 

Devido a busca crescente por esse desenvolvimento, organizações que detêm 52% da 

força de trabalho de um país e 27% do PIB não poderiam não ser compreendidas, com base em 

uma estrutura de aptidão para a inovação. Por meio do estudo e seleção de sete instrumentos 

de coleta de dados referentes a inovação existentes, todos os indicadores foram reunidos e, 

posteriormente, agrupados e eliminados os repetidos. Assim, foram trabalhadas doze micro 

dimensões, de acordo com os quatro tipos de inovação do Manual de Oslo (Inovações em 

Produtos, Processos, Organizacional e Marketing): Novos Produtos, Fracassos, Jurídica e 

Tributária, Processos, Propriedade Intelectual, Mercado e Clientes, Parcerias, Educação e 

Pesquisa, Estratégia, Financiamentos, Métricas e Resultados e Recursos.  

Após a identificação destas macro dimensões, foi realizada a etapa que gerou maior 

trabalho em toda a pesquisa: a partir de 167 diferentes indicadores, selecionar aqueles restantes 

que fossem de fato alcançar o resultado desejado, e capazes de mensurar de forma mais 

fidedigna a inovação na MPE. Após a junção de indicadores com proximidade e exclusão 

daqueles que seriam únicos, chegou-se a 44 indicadores que representavam, e suas doze micro 

dimensões, sendo respectivamente oito novos indicadores referentes a Inovação de Produtos, 

divididos em duas dimensões, Novos Produtos e Fracassos; dez indicadores do agrupamento 

Processos, relacionados em três dimensões, Jurídica e Tributária, Processos e Propriedade 

Intelectual; oito indicadores que mensuram a inovação em Marketing, agrupados em Mercado 

e Clientes e Parcerias e, dezoito novos indicadores de inovação Organizacional, divididos em 

cinco dimensões, Educação e Pesquisa, Estratégia, Financiamentos, Métricas e Resultados e 

Recursos. 

Concluída a mais árdua fase, a aplicabilidade se fez necessária. Após uma fase inicial 

envolvendo pré-testes, foram realizados ajustes para que a pesquisa se tornasse o mais 

praticável quanto possível, tendo em mente que os indicadores já estavam presentes em grande 
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quantidade. Foram executadas as Etapas 1 e 2, concluindo os objetivos propostos em ambas. 

Foi possível verificar um perfil para as empresas participantes, entender um pouco entre as 

diferenças inovativas que permeiam os três setores de atuação (Serviços, Comércio e Indústria), 

e entender o que as MPEs consideram como relevante em suas próprias trajetórias 

organizacionais. 

Permeando todas as etapas e objetivos específicos propostos inicialmente, a saber: 

OE1. Apresentar um levantamento teórico das principais temáticas envolvidas, MPEs e 

inovação; realizado no capítulo 2, itens 2.1 a 2.4; OE2. Identificar os modelos e indicadores 

existentes para mensuração do grau de inovação empresarial; realizado no item 2.5; OE3. 

Construir um quadro geral comparativo para comparação dos modelos existentes, selecionar 

indicadores e propor novo modelo de indicadores para aplicação, com os procedimentos 

descritos no capítulo 3 e realizado ao longo do capítulo 4; e OE4. Validar e refinar os 

indicadores e o modelo a partir da aplicação em MPEs, também com os procedimentos 

descritos no capítulo e realizado no item 4.3 e 4.4. Assim, acredita-se que todos foram 

atingidos, tendo em vista que atingiu-se a construção de um modelo proposto pré-aprovado e 

já aplicado nas organizações que são o público deste estudo.  

Acredita-se que os indicadores considerados irrelevantes pela grande maioria de MPEs 

respondentes não fazem parte de uma cultura inerente a esse tipo de empresa no Brasil, mesmo 

que essas práticas ainda aconteçam, mas com menor incidência, em alguns dos estados/cidades 

com maior desenvolvimento socioeconômico do país. 

Entendendo que os fracassos são tão importantes quanto os lançamentos, no quesito 

novidades e inovação, devido ao histórico de aprendizado proporcionado, o indicador que trata 

dessa temática será mantido, mesmo contando com apenas 48% de aprovação no quesito 

relevância. O mesmo acontece com o indicador referente a micro dimensão Jurídica /Tributária, 

onde existe a afirmação que trata do recebimento de algum apoio governamental, seja em forma 

de subsídio, diminuição de taxas, entre outros. Foi citado no referencial teórico algumas das 

formas de auxílio, por intermédio de legislações específicas aplicadas às MPEs que o governo 

tem sua intervenção, mesmo que, para a visão da MPE não seja relevante ou ela desconheça 

seus efeitos em no próprio negócio. Sendo assim, chega-se a um modelo proposto para a 

mensuração da inovação de micro e pequenas empresas, composto por quarenta indicadores 

totais. 

Entre as limitações da pesquisa, é válido ressaltar que, caso a amostragem fosse maior, 

os resultados poderiam alternar, levando alguns indicadores para a rejeição, ou elevando outros 

que estavam neste grupo. Em relação à segmentação, a pesquisa mostrou que as maiores 
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pontuações foram advindas do segmento de Serviços. É possível então cogitar que, caso a 

pesquisa fosse aplicada somente com empresas pertencentes a este segmento, as pontuações 

seriam ainda mais elevadas. 

Sobretudo espera-se que este trabalho contribua para a temática, que é fértil para futuros 

estudos baseados nos graus de prontidão e maturidade inovativa, vindo a explorar com mais 

profundidade cada um desses conceitos, pois existem uma série de questões que precisam e 

devem ser melhor exploradas para entendimento aprofundado da realidade, comportamentos, 

características e diferenciais dessas empresas de micro e pequeno portes, em específico. 
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Anexo I – Instrumento de Coleta 

N° Agrupamento Dimensões Afirmação 

Opções ( x ) 

Nível 1                                                           

(Não há nenhuma 

prática) 

Nível 2                                                        

(Existe uma 

prática inicial) 

Nível 3                                                    

(É praticado 

regularmente) 

Nível 4                                                               

(Existe a 

implementação 

sem 

periodicidade de 

ocorrência) 

Nível 5                                                               

(Existe prática de 

forma sistêmica) 

1 

Inovação em 

Produtos 

Novos Produtos 

A empresa inseriu em seu portfólio novo 

produto. 
          

Justificativa:   

2 

A empresa fez uso de automatização ou 

outra tecnologia para criação de novos 

produtos. 

          

Justificativa:   

3 

A empresa elaborou um novo modelo de 

negócios para atuação. 
          

Justificativa:   

4 

A empresa busca apresentar mais de uma 

versão de um mesmo produto. 
          

Justificativa:   

5 

A empresa possui em seu portfólio 

soluções complementares, ou seja, 

produtos afins. 

          

Justificativa:   

6 

A empresa se preocupa com a identidade 

visual e design de seus novos produtos. 
          

Justificativa:   

7 

A empresa realiza gestão periódica de 

seu portfólio. 
          

Justificativa:   

8 Fracassos 

A empresa retirou de seu portfólio um 

produto/projeto ou abandonou-o antes de 

seu lançamento. 
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Justificativa:   

9 

Processos 

Jurídica e 

Tributária 

A empresa está devidamente 

regulamentada sob os parâmetros 

judiciais e tributários. 

          

Justificativa:   

10 

A empresa recebe ou já recebeu algum 

apoio governamental, seja em forma de 

subsídio, diminuição de taxas, entre 

outros. 

          

Justificativa:   

11 

Processos 

A empresa possui uma cadeia logística 

estabelecida, com fornecedores e 

potenciais fornecedores definidos, 

juntamente a seus prazos e entregas. 

          

Justificativa:   

12 

A empresa trabalha com sistemas de 

gestão que gerenciam seus processos 

com eficiência. 

          

Justificativa:   

13 

A empresa possui uma estratégia de 

redução e controle de custos. 
          

Justificativa:   

14 

A empresa analisa e reorganiza seus 

processos periodicamente, praticando a 

melhoria contínua. 

          

Justificativa:   

15 

Propriedade 

Intelectual 

A empresa possui sua marca registrada 

ou em processo de registro. 
          

Justificativa:   

16 

A empresa já possui algum registro de 

patente ou software. 
          

Justificativa:   

17 

A empresa conhece e já utilizou/utiliza 

métodos de proteção estratégicos (não 

formais, como o termo de 

confidencialidade). 

          

Justificativa:   
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18 

A empresa já ganhou royalities/direitos 

sob a utilização de sua marca por 

terceiros. 

          

Justificativa:   

19 

Marketing 

Mercado e 

Clientes 

A empresa solicita com frequência 

feedback dos clientes, mantendo um 

diálogo com seus clientes. 

          

Justificativa:   

20 

A empresa utiliza feedbacks dos clientes 

para desenvolver ações inovadoras. 
          

Justificativa:   

21 

A empresa compreende a experiência do 

cliente e faz de tudo para atender suas 

necessidades, melhorando ainda mais o 

relacionamento através dos pontos de 

contato. 

          

Justificativa:   

22 

A empresa realiza estudos para 

identificar novos mercados de atuação. 
          

Justificativa:   

23 

A empresa possui diversos canais de 

atuação e contato com seus clientes. 
          

Justificativa:   

24 

Parcerias 

A empresa possui parceria com outras 

organizações similares, de pequeno porte 

e/ou com portfólio complementar. 

          

Justificativa:   

25 

A empresa realiza ou já realizou parceria 

com instituições de ensino para 

desenvolvimento de pesquisas. 

          

Justificativa:   

26 

A empresa possui uma rede de apoio e 

parceiros para criação e/ou 

aprimoramento de novos produtos. 

          

Justificativa:   
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27 

Organizacional 

Educação e 

Pesquisa 

A empresa busca conhecimentos 

externos, seja com concorrentes, 

fornecedores, clientes ou consultorias. 

          

Justificativa:   

28 

A empresa capacita seus gestores e/ou 

colaboradores, através de cursos, 

palestras, workshops, eventos do setor de 

atuação. 

          

Justificativa:   

29 

A empresa adquire informações e 

conhecimentos, através da compra de 

royalties e/ou compra de serviços de 

P&D. 

          

Justificativa:   

30 

Estratégia 

A empresa possui uma estratégia bem 

definida, conhecida por todos os 

colaboradores. 

          

Justificativa:   

31 

A empresa possui um planejamento 

estratégico, conhece seus pontos fortes e 

fracos, além de suas oportunidades. 

          

Justificativa:   

32 

A empresa conhece sua cultura 

organizacional, estabelecida em cima de 

valores pré-definidos, condizentes com 

sua missão. 

          

Justificativa:   

33 Financiamentos 

A empresa realiza/realizou 

financiamento a atividades inovadoras. 
          

Justificativa:   

34 

Métricas e 

Resultados 

A empresa possui indicadores e metas 

em todas suas áreas de atuação. 
          

Justificativa:   

35 

A empresa possui indicadores e metas 

financeiros. 
          

Justificativa:   
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36 

A empresa possui indicadores e metas 

para capacitação e treinamento de 

colaboradores. 

          

Justificativa:   

37 

A empresa possui indicadores e metas de 

diminuição de custos. 
          

Justificativa:   

38 

A empresa possui indicadores e metas de 

novos mercados/novos clientes. 
          

Justificativa:   

39 

Recursos 

A empresa incentiva a autonomia e 

novas ideias dos colaboradores. 
          

Justificativa:   

40 

A empresa se propõe a capacitar e 

garantir que as lideranças desenvolvam o 

trabalho em equipe. 

          

Justificativa:   

41 

A empresa investe recursos em inovar e 

capacidade inovativa. 
          

Justificativa:   

42 

A empresa diversifica o uso dos recursos 

já existentes para inovações. 
          

Justificativa:   

43 
A empresa é informatizada.           

Justificativa:   

44 

A empresa faz uso de ferramentas 

gerenciais e técnicas de forma eficiente. 
          

Justificativa:   

Fonte: Elaborado pela autora 
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Anexo II – Resultado da Aplicação por Setores (Etapa 1) 

 

INDICADORES 

DADOS GERAIS SERVIÇOS COMÉRCIO INDÚSTRIA 

SOMA MÉDIA SOMA 
MÉDI

A 
SOMA 

MÉDI

A 
SOMA 

MÉDI

A 

Inovação em 

Produtos/Serviços 

Novos Produtos 

A empresa inseriu em seu portfólio novo produto. 134,00 3,53 75,00 3,57 32,00 3,56 27,00 3,38 

A empresa fez uso de automatização ou outra tecnologia para 

criação de novos produtos. 
103,00 2,71 63,00 3,00 19,00 2,11 21,00 2,63 

A empresa elaborou um novo modelo de negócios para atuação. 118,00 3,11 68,00 3,24 26,00 2,89 24,00 3,00 

A empresa busca apresentar mais de uma versão de um mesmo 

produto. 
129,00 3,39 68,00 3,24 34,00 3,78 27,00 3,38 

A empresa possui em seu portfólio soluções complementares, ou 

seja, produtos afins. 
137,00 3,61 78,00 3,71 33,00 3,67 26,00 3,25 

A empresa se preocupa com a identidade visual e design de seus 

novos produtos. 
143,00 3,76 84,00 4,00 29,00 3,22 30,00 3,75 

A empresa realiza gestão periódica de seu portfólio. 126,00 3,32 71,00 3,38 27,00 3,00 28,00 3,50 

Fracassos 
A empresa retirou de seu portfólio um produto/projeto ou 

abandonou-o antes de seu lançamento. 
82,00 2,16 55,00 2,62 11,00 1,22 16,00 2,00 

      972,00 3,20 562,00 3,35 211,00 2,93 199,00 3,11 

Processos Jurídica/Tributária 
A empresa está devidamente regulamentada sob os parâmetros 

judiciais e tributários. 
152,00 4,00 85,00 4,05 37,00 4,11 30,00 3,75 
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A empresa recebe ou já recebeu algum apoio governamental, seja 

em forma de subsídio, diminuição de taxas, entre outros. 
61,00 1,61 35,00 1,67 11,00 1,22 15,00 1,88 

Processos 

A empresa possui uma cadeia logística estabelecida, com 

fornecedores e potenciais fornecedores definidos, juntamente a 

seus prazos e entregas. 

115,00 3,03 63,00 3,00 25,00 2,78 27,00 3,38 

A empresa trabalha com sistemas de gestão que gerenciam seus 

processos com eficiência. 
117,00 3,08 72,00 3,43 21,00 2,33 24,00 3,00 

A empresa possui uma estratégia de redução e controle de custos. 116,00 3,05 67,00 3,19 28,00 3,11 21,00 2,63 

A empresa analisa e reorganiza seus processos periodicamente, 

praticando a melhoria contínua. 
128,00 3,37 80,00 3,81 24,00 2,67 24,00 3,00 

Propriedade Intelectual 

A empresa possui sua marca registrada ou em processo de registro. 89,00 2,34 51,00 2,43 23,00 2,56 15,00 1,88 

A empresa já possui algum registro de patente ou software. 56,00 1,47 33,00 1,57 10,00 1,11 13,00 1,63 

A empresa conhece e já utilizou/utiliza métodos de proteção 

estratégicos (não formais, como o termo de confidencialidade). 
95,00 2,50 60,00 2,86 13,00 1,44 22,00 2,75 

A empresa já ganhou royalties/direitos sob a utilização de sua 

marca por terceiros. 
41,00 1,08 23,00 1,10 9,00 1,00 9,00 1,13 

      970,00 2,55 569,00 2,71 201,00 2,23 200,00 2,50 

Marketing Mercado e Clientes 
A empresa solicita com frequência feedback dos clientes, 

mantendo um diálogo com seus clientes. 
138,00 3,63 84,00 4,00 27,00 3,00 27,00 3,38 
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A empresa utiliza feedbacks dos clientes para desenvolver ações 

inovadoras. 
135,00 3,55 81,00 3,86 25,00 2,78 29,00 3,63 

A empresa compreende a experiência do cliente e faz de tudo para 

atender suas necessidades, melhorando ainda mais o 

relacionamento através dos pontos de contato. 

150,00 3,95 86,00 4,10 31,00 3,44 33,00 4,13 

A empresa realiza estudos para identificar novos mercados de 

atuação. 
116,00 3,05 65,00 3,10 23,00 2,56 28,00 3,50 

A empresa possui diversos canais de atuação e contato com seus 

clientes. 
130,00 3,42 72,00 3,43 33,00 3,67 25,00 3,13 

Parcerias 

A empresa possui parceria com outras organizações similares, de 

pequeno porte e/ou com portfólio complementar. 
111,00 2,92 63,00 3,00 24,00 2,67 24,00 3,00 

A empresa realiza ou já realizou parceria com instituições de 

ensino para desenvolvimento de pesquisas. 
70,00 1,84 40,00 1,90 11,00 1,22 19,00 2,38 

A empresa possui uma rede de apoio e parceiros para criação e/ou 

aprimoramento de novos produtos. 
90,00 2,37 57,00 2,71 13,00 1,44 20,00 2,50 

      940,00 3,09 548,00 3,26 187,00 2,60 205,00 3,20 

Organizacional Educação e Pesquisa 

A empresa busca conhecimentos externos, seja com concorrentes, 

fornecedores, clientes ou consultorias. 
134,00 3,53 78,00 3,71 27,00 3,00 29,00 3,63 

A empresa capacita seus gestores e/ou colaboradores, através de 

cursos, palestras, workshops, eventos do setor de atuação. 
110,00 2,89 65,00 3,10 25,00 2,78 20,00 2,50 
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A empresa adquire informações e conhecimentos, através da 

compra de royalties e/ou compra de serviços de P&D. 
50,00 1,32 28,00 1,33 10,00 1,11 12,00 1,50 

Estratégia 

A empresa possui uma estratégia bem definida, conhecida por 

todos os colaboradores. 
105,00 2,76 63,00 3,00 22,00 2,44 20,00 2,50 

A empresa possui um planejamento estratégico, conhece seus 

pontos fortes e fracos, além de suas oportunidades. 
128,00 3,37 77,00 3,67 27,00 3,00 24,00 3,00 

A empresa conhece sua cultura organizacional, estabelecida em 

cima de valores pré-definidos, condizentes com sua missão. 
130,00 3,42 78,00 3,71 28,00 3,11 24,00 3,00 

Financiamentos A empresa realiza/realizou financiamento a atividades inovadoras. 81,00 2,13 41,00 1,95 17,00 1,89 23,00 2,88 

Métricas e Resultados 

A empresa possui indicadores e metas em todas suas áreas de 

atuação. 
92,00 2,42 56,00 2,67 17,00 1,89 19,00 2,38 

A empresa possui indicadores e metas financeiros. 121,00 3,18 75,00 3,57 23,00 2,56 23,00 2,88 

A empresa possui indicadores e metas para capacitação e 

treinamento de colaboradores. 
89,00 2,34 58,00 2,76 13,00 1,44 18,00 2,25 

A empresa possui indicadores e metas de diminuição de custos. 99,00 2,61 55,00 2,62 22,00 2,44 22,00 2,75 

A empresa possui indicadores e metas de novos mercados/novos 

clientes. 
94,00 2,47 55,00 2,62 17,00 1,89 22,00 2,75 

Recursos 
A empresa incentiva a autonomia e novas ideias dos 

colaboradores. 
130,00 3,42 77,00 3,67 27,00 3,00 26,00 3,25 
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A empresa se propõe a capacitar e garantir que as lideranças 

desenvolvam o trabalho em equipe. 
122,00 3,21 70,00 3,33 27,00 3,00 25,00 3,13 

A empresa investe recursos em inovar e capacidade inovativa. 108,00 2,84 67,00 3,19 20,00 2,22 21,00 2,63 

A empresa diversifica o uso dos recursos já existentes para 

inovações. 
106,00 2,79 59,00 2,81 21,00 2,33 26,00 3,25 

A empresa é informatizada. 143,00 3,76 82,00 3,90 30,00 3,33 31,00 3,88 

A empresa faz uso de ferramentas gerenciais e técnicas de forma 

eficiente. 
131,00 3,45 79,00 3,76 26,00 2,89 26,00 3,25 

      1973,00 2,88 1163,00 3,08 399,00 2,46 411,00 2,85 

Fonte: Elaborado pela autora 

 


