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A inovação é a seiva de toda empresa – O combustível que 
impulsiona o avanço da organização nos mercados mais 

competitivos. (As 10 Faces da Inovação – KELLEY, 2007) 



 

RESUMO 

 

Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado onde a busca por 

aperfeiçoamento e inovação ocorrem de forma constante, principalmente em 

empresas de tecnologia. Esse processo global influencia diretamente a 

configuração estratégica das organizações. Nesse sentido, este trabalho busca 

primeiramente discutir como as empresas brasileiras de TI tem se posicionado 

estrategicamente com relação a inovação, verificando quais estratégias 

competitivas vem sendo utilizadas por empresas brasileiras do setor de Tecnologia 

da Informação. No decorrer desta obra veem-se a exposição de conceito chaves 

para maior compreensão do tema, assim como recomendações posteriores, 

objetivando pontuar meios que favoreçam a inovação nas empresas de TI. 

 

Palavras chaves: estratégia competitiva, estratégia de inovação, inovação, TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

We live in an increasingly globalized world where the pursuit of improvement and 

innovation occur constantly, especially in technology companies. This global 

process directly influences the strategic configuration of organizations. In this sense, 

this paper seeks first to discuss how Brazilian IT companies have strategically 

positioned themselves in relation to innovation, verifying which competitive 

strategies have been used by Brazilian companies in the Information Technology 

sector. In the course of this work we see the key concept exhibition for a better 

understanding of the theme, as well as later recommendations, aiming to score 

means that favor innovation in IT companies.  

 

Keywords: competitive strategy, innovation strategy, innovation, IT. 
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1. INTRODUÇÃO 

A globalização originou-se no processo de implementação de novas tecnologias 

que permitiram a criação da intercomunicação entre todos os lugares do globo em 

tempo simultâneo. Esta evolução ocorreu por meio de redes técnicas que 

permitiram a circulação de ideias, mensagens, pessoas e mercadorias em um ritmo 

muito acelerado. 

Esse progresso tecnológico impulsionou toda a sociedade, incluindo as entidades 

que a compõem, a movimentar-se em direção a toda sorte de transformações 

culturais, sociais e econômicas. Para as organizações, o processo de globalização 

desencadeou mudanças que tornaram o mercado mais complexo, pois com a 

velocidade das informações, as empresas tornaram-se mais competitivas e intensas 

na busca por resultados.  

Neste trabalho discute-se algumas das consequências desse processo de 

transformação, onde empresas de todo o mundo são influenciadas a buscar 

aprimoramento tecnológico, novos modelos de configuração e estratégias, a fim de 

inovarem em seus processos, produtos e serviços ofertados.   

Veem-se no decorrer deste trabalho alguns detalhes dessa nova dinâmica de 

mercado, onde os patrões de consumo tornam-se cada vez mais elevados e as 

empresas amparam-se no investimento em inovação e tecnologia com o intuito de 

agregar valor em produtos e serviços e se manterem competitivas.  

Nesse sentido, tem-se aqui um espaço para discutir como as grandes empresas 

globais de tecnologia tem utilizado ferramentas estratégicas para promoverem a 

inovação. Consequentemente, espera-se encontrar esclarecimentos e uma maior 

compreensão destas ferramentas estratégicas, objetivando influenciar a realidade 

das grandes empresas brasileiras de tecnologia fomentando o seu crescimento, 

desenvolvimento e inovação. 

 1.1 O PROBLEMA 

Segundo dados da 13.ª edição do Global Innovation 1000 (2017), estudo realizado 
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pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC, “os investimentos globais em 

pesquisa e inovação ultrapassaram US$ 700 bilhões em 2017, a companhia que 

mais investiu em inovação foi a Amazon totalizando US$ 16,1 bilhões no ano fiscal 

encerrado em junho. Os gastos com P&D correspondem a 11,8% do faturamento 

total da companhia no mesmo período.” 

De acordo com o estudo, “das 1 mil empresas que mais investem em pesquisa e 

inovação no mundo, somente quatro são brasileiras: Petrobras, Vale, Embraer e 

TOTVS. Elas investiram, juntas, R$ 1,212 bilhão no ano passado, valor que 

representa apenas 7,5% do montante gasto pela Amazon, a líder do ranking 

global.”  (GLOBAL INNOVATION, 2017) 

Conforme a pesquisa, as indústrias de software e internet conduziram o crescimento 

de 16,1% em P&D. A perspectiva é de que o seguimento continue liderando os 

investimentos em pesquisa. Sendo assim, nota-se que o investimento em inovação 

além de movimentar a economia, visa fomentar o crescimento das empresas, por 

meio do desenvolvendo produtos e serviços, bem como melhoramento destes, 

aprimorando processos, a fim de evitar a obsolescência.  

Entretanto observa-se a disparidade entre o volume de investimento realizado por 

empresas globais como a Amazon quando comparado as poucas empresas 

brasileiras que participam do ranking. Essa discrepância também pode ser 

percebida pelo fato da TOTVS ser a única empresa de TI do Brasil em um ranking 

global de Inovação.  

Surge então a necessidade de se entender, como futuros administradores, o que as 

empresas brasileiras do setor de tecnologia da informação podem fazer a cerca 

dessa realidade e de suas consequências para o desenvolvimento da inovação 

neste setor bem como seus impactos na economia brasileira. Sendo assim 

identificamos nossa pergunta-problema: 

 As empresas brasileiras de TI estão utilizando estratégias competitivas 

orientadas para inovação? 
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1.2 OBJETIVOS FINAIS  

Sabe-se que qualquer mudança por mais significante que seja, necessita de algum 

tempo para que os resultados sejam percebidos de forma concreta. Todavia, como 

finalidade deste trabalho deseja-se encontrar esclarecimentos e uma maior 

compreensão acerca deste questionamento afim de pontuar possíveis 

melhoramentos, podendo assim, encontrar meios para alavancar a inovação no 

Brasil. Deseja-se influenciar a realidade das grandes empresas brasileiras de 

tecnologia fomentando o seu crescimento, desenvolvimento e inovação. Com isso 

identifica-se aqui o objetivo final: 

 Elaborar recomendações para impulsionar a inovação em empresas 

brasileiras que atuam em TI. 

1.3 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

Para se encontrar possíveis soluções, responder-se-á neste trabalho 

questionamentos que complementam o entendimento do assunto. No decorrer 

desta pesquisa se desenvolverá os objetivos intermediários, com o intuito de 

produzir um trabalho com uma boa exposição dos temas e assuntos que compõem 

esta pesquisa a fim de satisfazer a compreensão dos possíveis leitores e/ou 

interessados no tema. Os objetivos intermediários dividem-se em duas partes: 

 Apresentar referencial teórico sobre Estratégia, Estratégia Competitiva, 

Inovação e Estratégia Competitiva orientada para Inovação. 

 Levantar características e dados sobre Estratégias Competitivas e Inovação 

nas empresas Brasileiras de TI. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Entende-se que o montante investido em inovação e tecnologia, está 

proporcionalmente ligado ao porte das empresas que o fazem. Nota-se de antemão, 

que empresas de pequeno a médio porte, não terão a mesma amplitude de 
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investimento e a mesma expertise estratégica que pode ser encontrada nas grandes 

empresas.  

Nesse sentido, este trabalho investigará empresas de grande porte do setor de 

Tecnologia da Informação. Segundo o critério de definição do BNDES, empresas 

de grande de porte recebem essa classificação de acordo com a receita operacional 

bruta ou renda anual, pois estas alcançam valores entre R$90 e R$ 300 milhões 

(BNDES, 2017). De acordo com Arruda, Vermulm e Hollanda (2006), o número de 

empregados em uma organização também está diretamente ligado ao grau de 

inovação da mesma. Para eles: 

“as taxas de inovação são tanto mais elevadas quanto maior é o porte da 

empresa. De fato, a inovação no estrato de maior porte (500 ou mais 

empregados) é mais que o dobro da registrada para as empresas do estrato 

de menor tamanho (10 a 29 empregados), tanto no grupo das nacionais 

como no das estrangeiras”. (ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA, 2006) 

Utiliza-se a definição para empresas de TI apresentada pelos seguintes autores. 

Segundo Rezende e Abreu (2000), “Tecnologia da Informação são recursos 

tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação”. Para Cruz 

(2000) “Tecnologia da Informação é todo e qualquer dispositivo que 

tenha capacidade para tratar dados e/ou informações tanto de forma 

sistêmica como esporádica, quer esteja aplicado no produto quer esteja aplicado 

no processo.” 

Sendo assim, estudar-se-á Empresas de TI como aquelas que desenvolvem 

hardwares e seus dispositivos; softwares e seus recursos; gestão de dados e 

informações como componentes para processo, produtos e serviços. 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O crescimento tecnológico, a busca por inovação e a competitividade corporativa 

são fatores que compreendem características que expressam continuidade, mas 

que requerem investimento, planejamento e visão de longo prazo para que sejam 

tomadas medidas assertivas no que tange o crescimento organizacional. Nessa 

perspectiva, este trabalho é relevante por duas razões. 
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Em 2009, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), constatou um 

crescimento no número de empresas de Tecnologia da Informação voltadas para 

softwares e serviços, no entanto a pesquisa observou um declínio no investimento 

em inovação. Destaca-se como a primeira razão, o fato de que as empresas de TI 

necessitam buscar aperfeiçoamento em inovação, no entanto essa lacuna no 

investimento compromete a competitividade das empresas brasileiras neste setor.   

A segunda razão está ligada a economia brasileira. Sabe-se que o Brasil ainda 

transita por uma situação de instabilidade econômica e que o referido setor exerce 

fundamental importância na economia nacional, pois além de gerar novos 

empregos, as empresas de Tecnologia da Informação engajam-se na produção de 

novas tecnologias que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de outros 

setores da economia, podem assim, promover o Brasil em escala global. 

1.6 DEFINIÇÃO DOS TERMOS  

Software – conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de 

processamento de dados; programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam 

o funcionamento de um computador; suporte lógico. 

Hardware – equipamento mecânico necessário para realização de uma 

determinada atividade. Conjunto dos componentes físicos (material eletrônico, 

placas, monitor, equipamentos periféricos etc.) de um computador. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O que é Estratégia? 

De acordo com Christensen e Rocha (1995), “as origens do termo estratégia 

encontram-se na teoria militar, de onde foi adotado, significando a utilização do 

combate para atingir a finalidade da guerra”. O livro a Arte da Guerra, escrito a mais 

de 2500 anos por Sun Tzu, na China, expõe a postura de um verdadeiro líder, que 

mobiliza seus soldados e utiliza estratégias que viabilizem a conquista sobre seus 

inimigos.  
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“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o 

resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o 

inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não 

conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas” (SUN 

TZU, séc. VI a.C.) 

Meirelles, (1995) versa sobre a origem do vocábulo. Segundo ele, o termo originou-

se na Grécia Antiga, significando, inicialmente, “a arte do geral”, no entanto, uma 

conotação voltada para a guerra foi assumida posteriormente, denotando “general, 

arte e a ciência de conduzir um exército por um caminho”  

No contexto organizacional Oliveira (2004) afirma que: “estratégia é definida como 

um caminho, ou ação formulada e adequada para alcançar, de maneira 

diferenciada, as metas, e os objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da 

empresa perante seu ambiente”. 

Oliveira (2004) também versa acerca de vários outros autores como Chandler 

(1962), Wrapp (1967), Mintzberg (1983), Porter (1985) e Ansoff (1985) que definem 

o conceito de estratégia. Estes consideram que a estratégia compreende ações 

voltadas para o futuro, utilizando meios que corroborem para um posicionamento 

organizacional frente aos concorrentes.  

Dentre esses autores pode-se ressaltar que Ansoff contribui afirmando que 

(ANSOFF, 1985 apud OLIVEIRA, 2004, p. 193) “estratégia significa as regras e 

diretrizes para a decisão, que orientam o processo de desenvolvimento de uma 

empresa”. 

Paralelamente, Mintzberg (1979) apresenta a definição de estratégia como “uma 

força mediadora entre a organização e seu ambiente: padrões consistentes de 

feixes de decisões organizacionais para lidar com o ambiente.” 

Porter (1996) afirma que: “Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, 

envolvendo um conjunto diferente de atividades’’. Chandler (1998) complementa ao 

afirmar que a estratégia pode ser definida como sendo os principais objetivos a 

longo-prazo de uma empresa, bem como a adoção de linhas de ação e a alocação 

de recursos tendo em vista esses objetivos. 
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Pode-se compreender que as estratégias organizacionais estão totalmente 

interligadas com os objetivos e as metas de uma empresa, oferecendo caminhos e 

técnicas a serem seguidos para o alcance dos mesmos. Kotler e Keller (2012) 

sintetizam esse conceito ao afirmar que “as metas indicam aquilo que a unidade de 

negócios deseja alcançar; a estratégia é um plano de ação para chegar lá. Para 

atingir suas metas, todos os negócios devem preparar estratégias”. 

2.2 O que são Estratégias Competitivas? 

Porter (2004) define as estratégias competitivas como “ações ofensivas ou 

defensivas para criar uma posição defensável em uma indústria, para enfrentar com 

sucesso as cinco forças competitivas e, assim, obter um retorno sobre o 

investimento maior para a empresa”.  

Segundo Thompson (2003), “a estratégia da empresa consiste do conjunto de 

mudanças competitivas e abordagens comerciais que os gerentes executam para 

atingir o melhor desempenho da empresa”. 

De acordo com Nogueira, Alves Filho e Torkomian (2001), estratégia competitiva 

relaciona-se com os programas, planos, políticas e ações praticados por uma 

organização ou departamento objetivando preservar ou aumentar, 

sustentavelmente, as vantagens competitivas já conquistadas em relação à 

concorrência.  

Coutinho e Ferraz (1994) relacionam que o grau de competitividade que uma 

organização pode alcançar tem conexão direta com o sistema econômico do país e 

com a estrutura da organização, principalmente no que tange aos aspectos 

macroeconômicos, políticas institucionais, agências de regulação e sociais da 

nação onde a organização se encontra instalada.  

Porter (2004), de forma geral, versa sobre o desenvolvimento da estratégia 

competitiva. Posteriormente, o autor também discursa acerca da formulação da 

estratégia. Para ele, a estratégia competitiva “é uma combinação dos fins (metas) 

que a empresa busca e dos meios (políticas) pelos quais ela está buscando chegar 

lá”. 
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O desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 

desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa 

competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas 

necessárias para levar-se a cabo essas metas. (PORTER, 2004) 

Porter (2004) também ilustra os quatros fatores básicos que devem ser 

considerados ao formular uma estratégia competitiva. Conforme exemplificado na 

Figura 1. 

Os pontos fortes e os pontos fracos da companhia são o seu perfil de ativos 

e as qualificações em relação a concorrência, incluindo recursos 

financeiros, postura tecnológica, identificação de marca, e assim por diante. 

Os valores pessoais de uma organização são as motivações e as 

necessidades dos seus principais executivos e de outras pessoas 

responsáveis pela implementação da estratégia escolhida. (PORTER,2004) 

 

 

Figura 1 – Contexto em que a estratégia competitiva é formulada 

Fonte: Porter (2004) 

Nesse sentido, a empresa deverá compatibilizar pontos forte e fracos com os 

valores para determinar os limites internos da estratégia competitiva visando 

alcançar pleno êxito. Já os limites externos são determinados pela empresa e seu 
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meio ambiente mais amplo, onde ameaças e oportunidades definem o meio 

competitivo, assim como os riscos consequentes e as potencias recompensas 

(PORTER, 2004). 

Porter (2004) reforça a necessidade de identificação dos fatores estruturais básicos 

da organização para determinar o conjunto de forças competitivas, assim como a 

rentabilidade da empresa. O autor indica cinco forças imprescindíveis para o 

desempenho na competição mercadológica, como pode ser observado na figura 2: 

a entrada de novos concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de barganha 

dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores e a rivalidade entre os 

concorrentes atuais. Isto porque,  

[...] a pressão coletiva destas cinco forças determina a habilidade das firmas 

em uma indústria de ganhar, em média, taxas de retorno sobre o 

investimento em excesso ao custo de capital. A pressão das cinco forças 

varia de indústria para indústria e pode se modificar quando a indústria 

evolui (PORTER, 1992, p. 4). 

 

Figura: 2 – Competição: estratégias competitivas essenciais. Fonte: Porter, M. E. (1999). Rio de Janeiro: Campus. 

2.2.1 Classificação e Tipos de Estratégias Competitivas  

Para Porter (2004), “ao enfrentar as cinco forças competitivas, existem três 
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abordagens estratégias genéricas potencialmente bem-sucedidas para superar as 

outras empresas em uma indústria”. São elas: liderança no custo total, diferenciação 

e enfoque. No entanto Mintzberg (2010) considera a lista de Porter incompleta. 

Nesse sentido, adotar-se-á o trabalho de Oliveira (2004) para organizar, classificar 

e apresentar os tipos de estratégias. Segundo ele, a combinação de estratégias 

deve ser feita de forma que aproveite todas as oportunidades, adotando a estratégia 

mais assertiva no momento mais adequado. Primeiramente serão apresentadas a 

classificação das Estratégias. Em seguida serão apresentadas de forma sintética 

alguns tipos de estratégias utilizadas pelas empresas no contexto atual.  

2.2.2 Classificação da estratégia 

Para Oliveira (2004) “as estratégias podem ser classificadas das mais diferentes 

formais, as quais podem ajudar o executivo a se enquadrar em uma ou mais 

situações”: 

a) Quanto a amplitude: 

 macro estratégias – correspondem a ações relacionadas ao ambiente, 

tendo em vista a missão e propósitos da organização, bem como o 

diagnóstico de resultado. 

 estratégia funcional – corresponde a uma forma de atuação de uma área 

funcional da empresa. 

 micro estratégias – corresponde a forma de atuação operacional (metas). 

b) Quanto a concentração: 

 estratégia pura – na qual se tem o desenvolvimento específico de uma 

ação numa área de atividade. 

 estratégia conjunta – corresponde a uma combinação de estratégia. 

c) Quanto à qualidade dos resultados: 

 estratégias fortes – que provocam grandes mudanças ou impactos na 

organização. 

 estratégias fracas – cujos resultados são mais amenos. 

d) Quanto à fronteira: 
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 estratégia interna à empresa – ligadas a reorganização na alta 

administração. 

 estratégia externa à empresa – corresponde por exemplo a uma nova 

oportunidade criada pela ação de um concorrente. 

 estratégia interna e externa à empresa – correspondem a situação 

adequada da estratégia, pois proporcionam interligação entre aspectos 

internos e externos. 

e) Quanto aos recursos aplicados: 

 estratégia de recursos humanos – em que o grande volume de recursos 

considerados se refere ao fator humano. 

 estratégia de recursos não humanos – em que existe predominância de 

aplicação de recursos materiais e financeiros. 

 estratégia de recursos humanos e não humanos – em que ocorre 

desequilíbrio entre os dois aspectos. 

f) Quanto ao enfoque: 

 estratégias pessoais – representam valores, motivações, proteção contra 

ambiente hostil, métodos de mudar o ambiente, técnicas para lidar com o 

pessoal, etc.  

 estratégias empresarias – representam a ação da empresa perante seu 

ambiente. 

2.2.3 Tipos de Estratégia 

De acordo com Oliveira (2004) “as estratégias podem ser estabelecidas de acordo 

com a situação da empresa” objetivando o maior aproveitamento possível diante 

das oportunidades.  

a) Estratégia de Sobrevivência  

Segundo Oliveira (2004) “esse tipo de estratégia deve ser adotado pela empresa 

que está em situação inadequada ou apresentam perspectivas caóticas (altos índice 

de pontos fracos e ameaças externas)”. A estratégia de sobrevivência pode ser 

utilizada nos seguintes casos: 
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 Redução de custos: é a estratégia mais utilizada em períodos de recessão. 

Consiste na redução de todos os custos possíveis para que a empresa 

possa subsistir. 

 Desinvestimento: normalmente ocorre quando a empresa deixa de se 

interessar por linhas de produtos ou séricos.  

 Liquidação de negócio: essa estratégia é usada quando não há uma 

alternativa, a não ser fechar o negócio. 

b) Estratégia de manutenção 

Na estratégia de manutenção a empresa identifica um ambiente com predominância 

de ameaças, no entanto, esta possui uma série de pontos fortes que tornam 

possível a sua sobrevivência. Conforme Oliveira (2004) “a estratégia de 

manutenção é uma postura preferível quando a empresa está enfrentando ou 

espera enfrentar dificuldades, a partir disso é possível tomar uma atitude defensiva 

diante das ameaças”. A estratégia de manutenção pode apresentar-se das 

seguintes formas:  

 Estratégia de estabilidade: a empresa busca a manutenção do equilíbrio da 

empresa, ou em caso de perda, o seu retorno. 

 Estratégia de nicho: a organização procura dominar um segmento de 

mercado, concentrando seus esforços e recursos em suas vantagens 

competitivas. De acordo com o autor, a estratégia da empresa deve ser 

escolhida depois da identificação do nicho.  

 Estratégia de especialização: a empresa objetiva manter a liderança no 

mercado através de uma única ou em poucas atividades. A principal 

vantagem é a redução dos custos unitários, e sua desvantagem é a 

vulnerabilidade.  

c) Estratégia de crescimento 

Na estratégia de crescimento, a empresa apresenta predominância de pontos 

fracos, porém as situações são favoráveis e podem transformar-se em 

oportunidades. Oliveira (2004) explica que nessa situação, procura-se lançar novos 

produtos ou serviços, aumentar o volume de vendas. Algumas estratégias de 
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crescimento são: 

 Estratégia de inovação: a empresa procura antecipar-se a seus 

concorrentes, desenvolvendo e lançando novos produtos e serviços. 

Conforme o autor consiste no desenvolvimento ou procura de um produto ou 

serviço inédito e de elevado impacto no mercado.  

 Estratégia de internacionalização: essa estratégia pode ser interessante para 

empresas de maior porte, uma vez que a empresa espande suas atividades 

para fora do país. 

 Estratégia de joint venture: estratégia usada para entrar em um novo 

mercado, na qual duas empresas se associam para produzir um produto. 

 Estratégia de expansão: ocorre quando as empresas adquiriram 

conhecimento sobre um setor de maneira gradativa, atenuando assim os 

riscos. 

d) Estratégia de desenvolvimento  

Segundo Oliveira (2004) nesse tipo de estratégia o que predomina são os pontos 

fortes e as oportunidades. O desenvolvimento se faz pela busca de novos mercados 

e clientes ou novas tecnologias. 

 Desenvolvimento de mercado: ocorre quando a empresa busca maiores 

vendas, levando seus produtos e serviços a novos mercados, utiliza-se novos 

mercados geográficos ou outros segmentos de mercado. 

 Desenvolvimento de produtos ou serviços: ocorre pela procura da empresa 

por maiores vendas mediante o desenvolvimento de melhores produtos ou 

serviços para seu mercado atual.  

 Desenvolvimento financeiro: ocorre quando duas empresas, uma apresenta 

poucos recursos financeiros e grandes oportunidades no ambiente e a outro 

o inverso, elas unem-se em uma nova empresa, passando a ter pontos fortes 

em recursos financeiros quanto em oportunidades mercadológicas. 

 Desenvolvimento de capacidade: essa estratégia ocorre quando há a 

associação entre uma empresa com ponto fraco em tecnologia e muitas 
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oportunidades, e outra como ponto forte em tecnologia e baixo nível de 

oportunidades de mercado. 

 Desenvolvimento de estabilidade: corresponde a uma associação ou fusão 

de empresas que procuram tornar suas evoluções uniformes, é o que explica 

Oliveira (2004).  

e) Estratégia de Diversificação 

Para Oliveira (2004) “a estratégia mais forte de desenvolvimento de uma empresa 

corresponde a diversificação”. Os executivos devem realizar uma minuciosa 

análise, pois neste caso os produtos e seus uso são diferentes. Algumas formas de 

diversificação: 

 Diversificação horizontal: esta estratégia ocorre quando a empresa 

concentra seu capital para compra ou associação com empresas similares. 

 Diversificação vertical: ocorre quando a empresa passa a produzir novos 

produtos ou serviços, que utilizam matérias-primas já empregadas e 

alcançam o consumidor final dos produtos que já fabrica. 

 Diversificação concêntrica: trata-se da diversificação da linha de produtos já 

existentes, com aproveitamento da mesma tecnologia ou força de vendas, 

aumentando o número de produtos ofertados no mercado. 

 Diversificação conglomerada: ocorre por meio da diversificação de negócio, 

porém sem aproveitamento da mesma tecnologia ou força de vendas. 

 Diversificação interna: neste caso a diversificação é gerada por fatores 

internos. 

 Diversificação mista: ocorre quando a empresa utilizada mais de um tipo de 

diversificação ao mesmo tempo. 

Oliveira (2004) também salienta que “existem outras estratégias que podem ser 

consideradas”. O autor ainda reforça que cabe ao executivo selecionar “a 

estratégica básica certa para a situação que o momento apresenta”. Além de 

Oliveira (2004), Zaccarelli e Fischmann (1994) contribuem para a classificação dos 

tipos de estratégia, utiliza-se sua referencia quanto a tipologia como parte da 
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pesquisa bibliográfica exposta neste trabalho. 

2.3 O que é Inovação 

Para Bessant e Tidd (2009) “a inovação é orientada pela habilidade de fazer 

relações, de visualizar oportunidades e de tirar vantagem das mesmas”. Os autores 

também citam a definição do termo segundo o Departament of Trade and Industry 

(2004) que de forma simples considera a inovação como “a exploração bem-

sucedida de novas ideias”. 

O Manual de Oslo (1997) define o termo da seguinte forma: 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

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

organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OSLO, 1997) 

Rogers e Shoemaker (1971) definem inovação como “uma ideia, uma prática ou um 

objetivo percebido como novo pelo indivíduo “(ROGERS E SHOEMAKER, 1971 

apud TIGRE, 2014). Nesse sentido, os autores Bessant e Tidd (2009) reconhecem 

a importância da inovação e sua necessidade. No entanto, segundo estes, “é 

preciso gerenciar o processo de maneira ativa”. Os autores ainda completam que a 

inovação “é essencialmente centrada em três fatores principais: geração de novas 

ideias, seleção das melhores e implementação”, portanto compreender sua 

formulação contribui para o processo de gerenciamento. (BESSANT E TIDD, 2009) 

Para os autores cada empresa deve buscar formas para gerenciar a inovação e 

afirmam que aprender a gerenciar o processo na busca por sucesso contribui para 

o desenvolvimento da “capacidade de inovação” (BESSANT & TIDD, 2009)  

2.3.1 Tipos de Inovação 

De acordo com Bessant e Tidd (2009) “a inovação assume muitas formas 

diferentes”. Os autores resumem em quatro dimensões de mudança, chamadas de 

os “4 Ps” da inovação. São eles: 

 Inovação de produto – mudança nas coisas (produtos/serviços) que uma 
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empresa oferece; 

 Inovação de processo – mudança nas formas em que as coisas 

(produtos/serviços) são criadas e ofertadas ou apresentadas ao consumidor; 

 Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos; 

 Inovação de paradigma – mudança nos modelos mentais básico que 

norteiam o que a empresa faz. 

Todavia o Manual de Oslo (1997), apresenta de outra maneira os quatro tipos de 

inovação, classificando-os em inovação de produto, de processo, de marketing e 

organizacional.  

 Inovação de produto: é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos 

 Inovação de processo: é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado.  

 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.  

 Inovação organizacional: é a implantação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas. 

De acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação pode ser classificada 

segundo o grau de novidade percebido, podendo ocorrer diferentes graus de 

novidade. Para os autores, as melhorias podem ser menores ou até mudanças que 

transformam a forma como se usa e até mesmo como se percebe algo. Com isso, 

a inovação pode ser classificada em:  

• Inovação incremental: “fazendo aquilo que fazemos melhor”  

• Intermediário: “novo para a empresa”  



28 
 

• Inovação Radical (ou disruptiva): “novo para o mundo”  

Davila, Epstein e Shelton (2007) também versam mais detalhadamente acerca dos 

tipos de inovação, apresentando uma diferença primordial no estágio intermediário 

da inovação. Os autores oferecem destaque para a inovação dentro do contexto 

empresarial, pois segundo ele nem todas as inovações originam-se da mesma 

forma, ou apresentam os mesmos riscos ou geram os mesmos retornos. Com isso, 

eles conceituam os seguintes tipos de inovação como:  

• Inovação incremental: refere-se a melhorias moderadas nos produtos e processos 

de negócio em vigor, constitui a forma predominante de inovação na maioria das 

organizações e recebe mais de 80% do investimento total das companhias em 

inovação. Este tipo de inovação busca extrair o máximo possível de produtos e 

serviços existentes evitando mudanças significativas ou grandes investimentos.  

• Inovação semi-radical: envolve mudança substancial no modelo de negócios ou 

na tecnologia de uma organização, objetiva mudanças e resultados que não seriam 

possíveis na inovação incremental.  

• Inovação radical: ocorre por meio do desenvolvimento de novos produtos e/ou 

serviços fornecidos de maneira inteiramente nova. Esta inovação alcança 

mudanças significativas que impactam tanto o modelo de negócio quanto a 

tecnologia de uma empresa.  

Sendo assim, compreende-se que a inovação radicalmente nova desempenha um 

papel primordial na geração de novas opções, no entanto deve-se considerar que a 

inovação de melhorias feitas em produtos e processos já existentes também 

contribui para o desenvolvimento de organizações e na vida daqueles que 

interagem com essas melhorias. 

2.4 Estratégias Competitivas orientadas para Inovação 

Tigre (2014) versa sobre os tipos de estratégias competitivas que podem ser 

empregadas por gestores de tecnologia. Em seu trabalho, o autor realiza a seguinte 

exposição: 
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“As estratégias são fundamentadas na avaliação das ameaças e 

oportunidades externas e da capacidade interna da firma de responder a 

estes desafios e influenciar o ambiente externo. [...] As estratégias não são 

exclusivas e as empresas acabam adotando gradações ou combinações de 

diferentes alternativas”. (TIGRE, 2014) 

Segundo autor, “os diferentes tipos de estratégia tecnológica que podem ser 

consideradas um subconjunto das táticas competitivas mais gerais adotadas pelas 

empresas”. As estratégias tecnológicas são divididas em seis tipos: ofensiva, 

defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista (FREEMAN, 1997 apud 

TIGRE, 2014).  

Tigre (2014) ainda considera a classificação das estratégias por tipos um tanto 

arbitrária, pois compreende que no mundo real as circunstâncias podem apresentar-

se de infinitas formas. De forma sintética as estratégias podem ser entendidas da 

seguinte maneira: 

a) Estratégia ofensiva – a estratégia ofensiva de inovação é utilizada por 

organizações que buscam a liderança tecnológica em determinado segmento da 

indústria. Esta estratégia conta com boa capacidade criativa e técnica, com 

quadros técnicos qualificados em diferentes áreas e não envolve apenas P&D, 

mas engloba funções e rotinas importantes para a empresa.  

b) Estratégia defensiva – esta estratégia é adotada por empresas que não querem 

ser pioneiras em inovação, mas também não querem ficar para trás. A empresas 

que adotam este tipo de estratégia procuram evitar riscos, aprender com os erros 

dos pioneiros e geralmente é típica em mercados oligopolistas e está associada 

a diferenciação. 

c) Estratégia imitativa – a estratégia imitativa é adotada por empresas que não 

buscam ser líderes em inovação ou lucros extraordinários, para elas é suficiente 

marcar presença no mercado por meio de produtos semelhantes aos existentes. 

A estratégia imitativa pode ser sustentada quando a empresa detém um nicho 

de mercado com clientes fiéis, ou se sua localização geográfica fornece 

vantagem competitiva frente a empresas inovadoras. 
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d) Estratégia dependente – as empresas que adotam este tipo de estratégia 

assumem um papel subordinado a empresas mais fortes. Esta estratégia não é 

necessariamente uma opção voluntária, no entanto pode ser uma exigência de 

parceiros comerciais ou controladores. Dentro desta modalidade ainda se 

configuram quatro tipos de estratégia dependente. 

e) Estratégia tradicional – nesta estratégia a empresa praticamente não muda seus 

produtos, seja por falta de demanda do mercado ou porque a concorrência 

também não inova. As empresas que adotam essa estratégia geralmente 

contam com um produto conhecido do mercado ou cuja reputação está atrelada 

ao caráter artesanal de sua fabricação. 

f) Estratégia oportunista – esta estratégia de inovação associa-se a exploração de 

nichos de mercado ou oportunidades temporárias que não demandem grandes 

investimentos em P&D. A estratégia de oportunista é frequentemente utilizada 

em momentos especiais onde janelas de oportunidades são abertas. 

Para Tigre (2014) “apesar das limitações, a identificação de diferentes tipos de 

estratégia é útil para o gestor da tecnologia, pois contribui para manter a coerência 

das ações e para avaliar seus requisitos e potencialidades”. O autor também explica 

que as estratégias podem ser implementadas em diferentes contextos e declara: 

“À medida que o país se desenvolve e melhora o nível de renda da 

população, as empresas tecnologicamente defasadas perdem 

competitividade. Por isso, políticas de desenvolvimento tendem a incorporar 

cada vez mais o fomento a capacitação e aprendizagem tecnológica, 

visando apoiar as empresas a adotarem estratégias mais inovadoras.” 

(TIGRE, 2014)  

Compreende-se desta maneira que as estratégias competitivas devem ser 

aplicadas de acordo com o contexto em que a empresa está inserida e que as 

diversas nuances como a configuração do cenário macroeconômico, político, social 

e de mercado, exercem influência direta sobre a organização. Além dos fatores 

externos, os fatores internos também devem ser observados para uma definição 

estratégica assertiva. 
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3.METODOLOGIA 

Apresenta-se nesse capítulo a metodologia de pesquisa adotada neste trabalho. 

Destaca-se a importância da metodologia, pois esta viabilizou o levantamento das 

informações pertinentes a este trabalho bem como a análise dos principais tópicos 

abordados e as características dos mesmos.  

Sendo assim, o presente trabalho adotou a tipologia de pesquisa considerando os 

critérios definidos por Vergada (1998), que os classifica segundo dois aspectos, 

quantos aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa exploratória pois proporcionou uma maior 

familiarização com os termos que envolvem o problema, tornando-o mais explícito. 

Segundo Vergara (1998) a pesquisa exploratória é realizada em áreas que se 

observam pouco conhecimento sistematizado. Sabe-se que os estudo dos termos 

pontuados apresentam literatura vasta, quando listados separadamente, mas o 

mesmo não pode dito sobre o conjunto deles.  

Quanto aos meios utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica para fundamentação teórico-

metodológica para investigação do tema por meio de material já elaborado, 

constituído principalmente por livros e artigo. Vergara (1998) define uma pesquisa 

bibliográfica onde utilizar-se-á “um estudo sistematizado, desenvolvido com base 

em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral”  

3.1 A INFLUÊNCIA DO CENÁRIO BRASILEIRO SOBRE A COMPETITIVIDADE E 

INOVAÇÃO 

Em 2002 o IBGE (Pintec) divulgou a primeira pesquisa de inovação e tecnologia, 

referente ao período de 1998 a 2000. Com base nesses dados, a ANPEI realizou 

um estudo em 2004 para investigar os índices de inovação nas empresas 

brasileiras. Os autores discorrem acerca da realidade do cenário macroeconômico 

brasileiro, que apresenta uma série de limitações para aplicação de estratégias 

competitivas e desenvolvimento de inovações por parte das organizações, como vê-
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se em: 

“[...] salvo raras exceções, as empresas brasileiras não atribuem valor 

estratégico à tecnologia. Assim, os seus esforços de inovação, na maioria 

dos casos, se limitam a processos de difusão de tecnologias bem 

conhecidas” (ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA, 2006). 

Para compreender esse cenário onde as empresas de TI estão inseridas, 

necessário é admitir que o Brasil passou, e em alguns aspectos ainda passa por 

conturbados momentos de instabilidade econômica e política, e esses fatores 

exercem influência direta sobre o desenvolvimento da indústria brasileira como um 

todo, assim como a indústria de TI. Cita-se então que: 

“[...] deve ser lembrado que nas duas últimas décadas do século XX, o Brasil 

passou por uma crise econômica estrutural, combinando baixas taxas de 

crescimento econômico com instabilidade macroeconômica, que se refletiu 

em elevadas taxas de inflação e desequilíbrio financeiro. Em segundo lugar, 

após a conquista da estabilidade monetária em meados dos anos 90, o 

governo brasileiro optou por uma política econômica bastante 

conservadora, em nome do controle do processo inflacionário, mesmo que 

isso implicasse sacrificar o crescimento econômico. Ainda assim, a 

estabilidade monetária não significou o fim da instabilidade 

macroeconômica, agora revelada por elevadíssimas taxas de juros.” 

(ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA, 2006). 

Segundo a avaliação da diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e 

Infraestrutura do Ipea, Fernanda De Negri, as condições no país foram 

aperfeiçoadas, mas o ambiente ainda contribui para que as empresas deixem de 

investir. Em nota a diretora afirma: "Ao longo do tempo, o Brasil criou uma série de 

políticas públicas [...] As políticas são importantes, mas sozinhas não vão resolver. 

Temos que melhorar as condições econômicas e estimular a concorrência”. 

(MCTIC, 2017). 

Devido a isso, percebe-se que o empresário brasileiro se mostra tímido no que diz 

respeito a implementação de estratégias competitivas ofensivas, assim como o 

investimento em atividades inovadoras que demandam um certo capital de risco. 
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Tigre (2014) destaca que nem sempre as abordagens estratégias optadas pelas 

organizações são voluntárias, já que existem restrições internas e externas que 

condicionam suas ações. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

em geral adota-se estratégias dependentes, imitativas e tradicionais já que os 

recursos técnicos e econômicos são limitados ou inexistem para inovar de forma 

mais agressiva. Sobre essa conjuntura, ainda se alerta que: 

“[...]isso pode levar a uma competitividade espúria, baseada na simples 

exploração de mão de obra barata ou de recursos naturais não renováveis. 

Muitos produtos fabricados em países em desenvolvimento, mediante 

processo de fabricação defasados tecnologicamente, pagam salário muito 

inferiores à média internacional e só por isso são competitivos.” (TIGRE, 

2014). 

Sobre essa perspectiva, o estudo apurado pela ANPEI (2004) também identificou 

uma postura conservadora por parte de investidores, onde as ações estão voltadas 

para tecnologias que viabilizem a diminuição nos custos na produção com o objetivo 

de maximizar o lucro, como Arruda, Vermulm e Hollanda (2006) destacam que 

“dado o ambiente macroeconômico pouco favorável ao investimento produtivo”, a 

modernização da estrutura industrial ocorre objetivando “maior eficiência produtiva 

e de menores custos de produção.”  

Ainda de acordo com o estudo uma das tendências que influenciaram os processos 

de inovação na indústria brasileira foi o “movimento de internacionalização de P&D”, 

que se tornou uma realidade nos últimos anos para um restrito grupo de países em 

desenvolvimento. Com isso, os autores destacam a necessidade de políticas 

públicas de incentivo a inovação como nota-se em: 

“[...] é urgente no Brasil a adoção de uma política de CT&I, que estimule as 

empresas a aumentarem significativamente seus investimentos em P&D e 

inovação. Após 15 anos de abertura comercial não se alcançou o objetivo 

desejado, de gerar pressão competitiva no mercado interno para impelir a 

indústria brasileira a se modernizar e adotar estratégias mais agressivas 

[...]”. (ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA, 2006). 

O estudo também investigou as políticas públicas de estímulo a inovação perante 
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os desafios de elevar a produtividade e a capacidade competitiva da indústria 

brasileira, e cita algumas medidas adotadas pelo Governo brasileiro, como a Lei de 

Inovação (Lei do Bem), como descrito abaixo. 

“Nos últimos anos, avançaram o discurso e as iniciativas do Estado 

brasileiro nessa área: a política tecnológica foi retirada do isolamento com o 

estabelecimento de nova política industrial e a aprovação da Lei de 

Inovação representou um marco importante na criação de um ambiente 

mais propício à inovação.” (ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA, 2006). 

Além da Lei Inovação o governo brasileiro sancionou um capítulo específico da Lei 

n. 11.196 para consolidar incentivos fiscais destinados à inovação tecnológica, onde 

um dos tópicos destaca a redução de 50% do imposto sobre produtos 

industrializados (IPI). Outras meditas que podem ser pontuadas são a ampliação da 

subvenção econômica e o fornecimento de linhas de crédito à inovação.  

De acordo com o levantamento realizado pela ANPEI (2017), 14 dos 18 setores da 

pesquisa, ao menos metade das empresas recebe algum incentivo, seja isenção 

fiscal da Lei do Bem ou da Lei de Informática, sejam recursos a custos baixos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Finep.  

3.2 O SETOR DE TI NO BRASIL 

Em 2017, a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria 

com o IDC (International Data Corporation) divulgou um estudo sobre o setor de 

Tecnologia da Informação. Segundo dados, o setor foi responsável por 60 bilhões 

de dólares em negócios no Brasil, colocando o Brasil em 7º lugar no Ranking 

mundial de 2016. 

Em recente estudo, a ABES divulgou de maneira prévia, resultados comprovando 

que o setor permanece em crescimento, e consequentemente exerce especial 

participação e influencia sobre a economia brasileira, movimentando bilhões de 

reais no ano de 2017, conforme declarado: 

“O mercado de TI (hardwares, softwares e serviços) no Brasil cresceu 4,5%, 

de acordo com o estudo anual da ABES (Associação Brasileira das 
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Empresas de Software) realizado em conjunto com a consultoria IDC [...]. 

No topo da lista de investimentos em TI na América Latina, o Brasil registrou 

cerca de US$ 38 bilhões em investimentos em hardwares, softwares e 

serviços durante o ano de 2017, seguido por México (US$ 20,6 bi), 

Argentina (US$ 8,4 bi) e Colômbia (US$ 7 bi). [...]. No total, foram US$ 2,07 

trilhões em investimentos em TI no último ano.” (PORTAL ABES, 2018)  

A IDC Brasil (2017), divulgou por meio de um estudo, uma previsão de crescimento 

de 5,8% no Mercado Brasileiro de TI em 2018, o órgão realiza anualmente uma 

pesquisa de desenvolvimento do setor. Em estudo divulgado pela BRASSCOM 

(2013) também se destaca que: 

“O desenvolvimento acelerado do setor de Tecnologia da Informação (TI) 

no Brasil contribuiu para a consolidação de um mercado forte. [...]. Essencial 

para a competitividade e produtividade da economia nacional, as empresas 

de TI contribuem para o aumento de eficiência dos mais diversos segmentos 

da economia.” (BRASSCOM, 2013) 

Em pesquisa divulgada pela ABES (2017) pontua-se que “o mercado brasileiro de 

Tecnologia da Informação, incluindo hardware, software, serviços e exportações de 

TI, movimentou 39,6 bilhões de dólares em 2016, representando 2,1% do PIB 

brasileiro e 1,9% do total de investimentos de TI no mundo, [...].” Em nota, a Revista 

Exame (2014) acrescenta: 

“Segundo a ABES, o setor de tecnologia da informação no Brasil é um dos 

maiores do mundo, com uma participação de 3% no mercado mundial e 

níveis de crescimento que triplicam a média internacional ao alcançar um 

avanço anual de 4,8%”. (EXAME, 2014) 

Além disso a pesquisa mensura a divisão do mercado quanto as áreas que 

compõem o mercado de TI, como observado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1: Divisão do Mercado de TI 

Fonte: ABES Software – O Mercado Brasileiro de TI (2017) 

A pesquisa também destaca que em 2016 “o setor de software teve um crescimento 

de 0,2% sobre 2015. Já o setor de serviços apresentou um crescimento 

sensivelmente maior, com aumento de 2% sobre o ano anterior. No conjunto, 

software e serviços tiveram um crescimento de 1,2% [...].” Os dados apresentados 

confirmam a importância do setor na economia brasileira, assim como as 

ramificações deste (ABES, 2017). 

Quanto ao crescimento do setor de Tecnologia da Informação, pode ser observado 

no gráfico 4 a evolução do mesmo e a distribuição regional desse mercado no 

território brasileiro entre os anos de 2012 e 2016, segundo estudo da ABES (2017).  

Destaca-se que a região sudeste desempenha maior participação, ocupando 61% 

do mercado de softwares, hardwares e serviços. 

O estudo também aponta tendências para o setor, como a retomada nos 

investimentos em segurança, em empresas que objetivam partir para projetos de 

inovação ou transformacionais. De acordo com a ABES (2017) “O uso de Analytics 

é fundamental para transformar dados em valor para os negócios. A nuvem será a 

plataforma utilizada para processar esses dados”. Além do armazenamento em 

nuvem (Cloud Computer), outros destaques foram o uso da Internet das Coisas 

(IoT), experimentação de realidade virtual e aumentada, e retomada no crescimento 

do mercado de smartphones. 
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Gráfico 2: Evolução da distribuição do mercado de TI entre 2012 e 2016. 

Fonte: ABES Software – O Mercado Brasileiro de TI (2017) 

A importância do setor de Tecnologia de Informação reside, em parte, na sua 

crescente participação econômica, onde as empresas do setor vêm obtendo 

importantes resultados em termos de receita, desenvolvimento e exportação de 

soluções tecnológicas e geração de empregos apresentando crescimento acima da 

média de mercado. Além disso, o setor está diretamente ligado ao crescimento dos 

demais setores da economia. 

No Brasil esse setor vem se estabelecendo como provedor mundial desde os anos 

90. Para Tigre (2014), em uma economia cada vez mais intensiva em informação e 
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conhecimento, existe uma forte tendência ao crescimento acelerado do comércio 

de bens imateriais como software e serviços. 

3.3 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS NO SETOR DE TI 

3.3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Existem uma série de exemplos do uso de estratégias no decorrer da história das 

organizações. Tigre (2014) ressalta que a estratégia apresenta um caráter dinâmico 

pois deve ser empregada de acordo com as diretrizes da organização, mas também 

assume um importante papel de adaptação as constantes incertezas ambientais. 

Sendo assim, a estratégia apresenta-se como uma ferramenta norteadora dos 

objetivos de uma organização, e pode ser utilizada como mecanismo defensivo e 

ofensivo de acordo com os movimentos da concorrência.  

Porter (2004), analisa as forças (Modelo 5 Forças) que influenciam o cenário 

competitivo no setor e os movimentos evolutivos da indústria. Por meio deste 

Modelo, é possível identificar os fatores estruturais básicos da organização para 

determinar o conjunto de forças competitivas, assim como a rentabilidade da 

empresa. O autor indica cinco forças imprescindíveis para o desempenho na 

competição mercadológica: a entrada de novos concorrentes, a ameaça de 

substitutos, o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos 

fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes atuais 

Para Porter (2004) é essencial identificar os pontos fortes e fracos da empresa, que 

segundo ele “são o seu perfil de ativos e as qualificações em relação a concorrência, 

incluindo recursos financeiros, postura tecnológica, identificação de marca, e assim 

por diante”. Sendo assim, ao pontuar os pontos fortes e os pontos fracos da 

empresa com as forças estruturais e suas causas subjacentes deve-se formular 

planos de ação que englobem o posicionamento da empresa. 

De acordo com Porter (2004) a estratégia competitiva, fundamenta-se na 

diferenciação como forma de gerar/produzir vantagem competitiva sustentável. 

Conforme o autor, agir estrategicamente "significa escolher, de forma deliberada, 
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um conjunto diferente de atividades para proporcionar um mix único de valores". A 

partir dessas definições, Porter chega ao seu conceito de estratégia:  

“[...]é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente 

conjunto de atividades. Se houvesse apenas uma única posição ideal, não 

haveria necessidade de estratégia. As empresas enfrentariam um 

imperativo simples - ganhar a corrida para descobrir e se apropriar da 

posição única. A essência do posicionamento estratégico consiste em 

escolher atividades diferentes daquelas dos rivais. Se os mesmos conjuntos 

de atividades fossem os melhores para produzir todas as variedades de 

produtos, para satisfazer todas as necessidades e para ter acesso a 

totalidade dos clientes, as empresas simplesmente se alternariam entre eles 

e a eficácia operacional determinaria o desempenho.” (PORTER, 1999) 

Além de Porter (1999), Mintzberg et al (2010) expressa em sua obra a importância 

do posicionamento estratégico e disserta em seu trabalho sobre 10 escolas de 

pensamento sobre formulação estratégia, dentre elas a escola de posicionamento. 

Segundo esta escola, a formulação da estratégia é vista como “um processo 

analítico”. (MINTZBERG et al, 2010) 

De acordo com esta perspectiva, todas as organizações devem otimizar seus 

recursos disponíveis a fim de potencializar suas ações estratégicas, fomentando um 

melhor posicionamento estratégico e correlativamente alcançando vantagem 

competitiva sobre a concorrência. 

3.3.2 - Hierarquização e Classificação em Estratégia 

Guimarães (2000) realizou uma pesquisa a respeito das estratégias competitivas 

utilizadas por empresas brasileiras de TI e utilizou os critérios de Zaccarelli (2000) 

para hierarquizar e posteriormente mensurar resultados. Guimarães (2000) relata 

em sua pesquisa que: 

“Para Zaccarelli (2000) a escolha da vantagem competitiva determina um 

segundo nível hierárquico de estratégia, articulado em torno das respostas 

dadas às questões formuladas no primeiro nível [...] Pode-se assumir que 

as ECs são exemplos de opções estratégicas ou de ações tático-

operacionais que buscam fazer com que a empresa alcance uma das 
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vantagens competitivas básicas, a partir dos seus recursos disponíveis, 

como trabalho, capital e tecnologia.” (GUIMARÃES, 2000) 

Nesse sentido, apresentar-se-á os critérios de classificação utilizados por 

Guimarães (2000), e juntamente com estes, os resultados encontrados em sua 

pesquisa. O autor realizou um mapeamento das estratégias explicitamente 

adotadas pelas empresas e filtradas pelo ponto de vista da imprensa. 

3.3.3 Identificação de ECs  

Guimarães (2000) utilizou a obra de Zaccarelli (2000), na qual o autor descreve as 

vantagens competitivas em níveis hierárquicos de estratégia. Em seu livro, 

Zaccarelli substitui o termo Estratégias Genéricas pelo termo Estratégias 

Complementares – ECs.  

Para Guimarães (2000), ainda não existe um consenso teórico quanto à 

classificação e hierarquização da estratégia, no entanto, adotando-se o trabalho de 

Zaccarelli (2000), lista-se 13 ECs, a saber: oportunidades, desinvestimento, 

imitação, crescimento, cooperação, diferenciação produto-mercado, inovação, 

preempção, reação, sinalização, agressão, pró-proteção e locacional.  

a) Estratégia de Oportunidades – Para Zaccarelli e Fischmann (1994), nesta 

estratégia a empresa vive em busca de “condições especialmente favoráveis em 

certos períodos, sendo que, fora desses períodos, opera tipicamente no menor nível 

possível, aguardando melhores tempos. Assim, a flutuação do nível de atividade é 

muito grande.”  

b) Estratégia de Desinvestimento – “Na estratégia de desinvestimento está implícita 

a ideia de encerrar algumas ou todas as atividades da empresa”, quando utilizada 

para encerrar algumas atividades, objetiva-se priorizar atividades, recursos ou 

capacidades que apresentem um grau de importância maior para o sucesso da 

organização. (Zaccarelli e Fischmann,1994).  

c) Estratégia de Imitação – De acordo com Guimarães (2000) “É a opção deliberada 

de não ter liderança no setor e aguardar para copiar as estratégias de concorrentes 
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mais criativos. É uma postura eminentemente defensiva, adotada por empresas 

que, embora disponham da mesma capacidade do ponto de vista do domínio 

tecnológico, preferem esperar para ver como o mercado se desenvolverá, para 

então tentar pular adiante, a partir de erros do inovador ofensivo.”  

d) Estratégia de Crescimento – As empresas utilizam esta estratégia quando existe 

uma postura deliberada de crescimento. Guimarães (2000) destaca que as 

empresas procuram “aumentar o volume de vendas, lançar novos produtos, 

aumentar participação de mercado. Um dos modos de se fazê-lo é a fusão com 

outras empresas, ou seja, a combinação de dois ou mais negócios, no qual um 

adquire os direitos e obrigações do outro em troca de ações ou dinheiro de ambos, 

ou os direitos e obrigações são combinados e novas ações são emitidas.” 

e) Estratégia de Cooperação – Segundo Zaccarelli e Fischmann (1994) “Na 

estratégia de cooperação, a empresa age para ajudar outras empresas, sem 

preocupação com retorno financeiro, mas com algum ganho provável e não 

mensurável. A ação é aparentemente altruísta e ilógica para quem pensa apenas 

em competição e lucros imediatos. Recentemente, a estratégia de cooperação 

entrou em evidência pelo crescimento da terceirização e da compreensão da 

natureza”. Guimarães (2000) expõe que “na indústria de TI, as alianças estratégicas 

são particularmente interessantes, dados os elevados e incrementais custos de 

P&D”. 

f) Estratégia de Diferenciação Produto-Mercado – Zaccarelli e Fischmann (1994) 

expressam que essa estratégia ocorre quando se “busca uma diferenciação da 

empresa em relação a seus concorrentes, de forma a conseguir um subcampo de 

competição fácil. Essa diferenciação pode ser de segmento de mercado, de produto 

ou linha de produto ou de forma de atuação comercial”.  

g) Estratégia de Inovação – “A estratégia de inovação baseia-se na oportunidade 

de mudar qualitativamente o ambiente empresarial, isto é, provocar o surgimento 

de novos tipos de empresas e, eventualmente, a extinção de algum tipo existente. 

Portanto, é proativa. O caso típico é o lançamento de produto/serviço novo, 
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formando uma nova unidade estratégica de negócio. Na estratégia de inovação o 

aspecto crítico é a avaliação dos riscos” (Zaccarelli e Fischmann, 1994).  Para 

Guimarães (2000) “A inovação carrega na sua essência a criação de posições 

exclusivas. A inovação é um dos poucos caminhos para que se alcancem posições 

combinadas de minimização de custos e diferenciação, vantagens competitivas 

normalmente excludentes entre si. Adotar a inovação como EC significa tratá-la de 

forma sistemática e como algo a ser perseguido.” 

h) Estratégia de Preempção (ou antecipação) – Para Guimarães (2000) “A empresa 

busca antecipar-se, a partir do monitoramento do ambiente empresarial e da 

identificação do sentido da evolução do mesmo, objetivando estabelecer, via 

pioneirismo, os padrões do mercado”. Para ele, a preempção pode ser a mais 

poderosa manobra competitiva. Guimarães (2000) ainda destaca que “para 

antecipar as trajetórias pretendidas pelos rivais, os executivos precisam saber 

interpretar corretamente os sinais competitivos, analisar com precisão a 

concorrência e identificar os possíveis canais de distribuição para se atingir os 

segmentos almejados de clientes”.  

i) Estratégia de Reação – Zaccarelli e Fischmann (1994) dissertam que “na 

estratégia de reação, existe uma decisão prévia de agir em função do que os 

competidores fazem ou têm planos de fazer. Ela é típica das empresas que ocupam 

uma posição muito boa em relação à concorrência. Por isso, essas empresas 

colocam-se como vigilantes dos movimentos estratégicos das concorrentes, para 

reagir, anulando ou compensando os efeitos da estratégia dos adversários”. 

j) Estratégia de Sinalização – Geralmente as empresas emitem sinais, voluntária ou 

involuntariamente. Esses, segundo Guimarães (2000) são “percebidos pelos 

competidores como indicadores dos próximos passos no jogo competitivo. [...]. Os 

sinais fornecem e transmitem informações essenciais em interações competitivas, 

pelo que as empresas precisam saber emiti-los e decodificá-los com precisão”.  

k) Estratégia de Agressão – Para Guimarães (2000) “é o uso de mecanismos ou 

práticas ilícitas, seja de forma ofensiva, visando prejudicar os competidores, ou de 



43 
 

forma a se auto proteger. Dada a natureza deste tipo de estratégia, é raro identificá-

la em reportagens”.  

l) Estratégia de Autoproteção – Segundo Zaccarelli (1994), a “estratégia da 

autoproteção consiste em conseguir protetores para toda uma indústria, que sejam 

externos às empresas dessa indústria. O protetor preferido é o governo, influenciado 

através de lobistas, para regulamentar ou não regulamentar o mercado etc. Existem 

outros protetores eventualmente disponíveis, como associações empresariais ou 

até as famosas organizações não-governamentais”. 

m) Estratégias Locacionais – Na indústria de TI aborda-se uma nova lógica de 

localização industrial. Segundo Guimarães (2000, apud. Castells, 1999), “o novo 

espaço industrial, caracteriza-se pela capacidade organizacional de separar o 

processo produtivo em diferentes localizações, ao mesmo tempo em que reintegra 

sua unidade por meio de conexões de telecomunicações. Outro fator que 

recomenda uma especificidade geográfica para cada fase do processo produtivo é 

a singularidade da força de trabalho necessária em cada estágio”.  

3.3.4 - Hardware  

Setor composto de empresas voltadas para a produção de componentes de 

hardware, computadores portáteis e microcomputadores. Em estudo divulgado pela 

ABRADISTI (Associação Brasileira de Distribuição de Tecnologia da Informação) e 

encomendado pela Associação a IT Data, uma das principais consultorias de 

mercado especializada em tecnologia do país, apontou que: 

“do faturamento total dos distribuidores, 84% são provenientes da 

comercialização de hardware, 10% vêm de softwares e apenas 1% de 

serviços. Na análise pelos itens que têm grande movimentação no mercado 

de distribuição de TI, os componentes são os que mais geram negócios, 

com 18%, seguidos por PCs e Servidores, com 15%, e produtos de redes 

com 12%. Ainda é estimado que os distribuidores comercializem 4,9 milhões 

de produtos diversos por mês”. (ABRADISTI, 2014) 

Segundo Guimarães (2000), inúmeras empresas de hardware buscam aliançar-se 

com empresa de software, objetivando desenvolver “aplicativos específicos para a 
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nova geração de aparelhos”, o autor também destaca a diminuição dos custos no 

setor. 

De acordo com sua pesquisa, Guimarães (2000) articula que a diferenciação tem 

sido a estratégia pertinente no setor de hardware, e a mesma tem ocorrido “por meio 

de oferta de formas alternativas de pagamento, enfoque, uso de novos canais de 

distribuição, uso de CRM (Customer Relationship Management), lançamento de 

novos produtos e tecnologias”.  

Além do uso da estratégia de diferenciação, o autor expõe que as empresas têm 

atuado “cooperativamente de formas variadas, como alianças para uso de novos 

canais de distribuição, contratos recíprocos de compra e venda, parcerias com 

empresas de software, para desenvolvimento conjunto de produtos e aplicativos”. 

(GUIMARÃES, 2000). 

 
Gráfico 3: Estratégia utilizadas no setor de Hardware. 

Fonte: Guimarães (2000). 

O autor utilizou uma amostra de 40 empresas e na figura anterior pode-se verificar 

a proporção encontrada de cada uma das estratégias complementares utilizadas no 

setor de hardware. 
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3.3.5 - Software  

No setor de software o autor analisou 44 empresas e verificou que a estratégia de 

diferenciação lidera como prática competitiva, englobando diversas abordagens 

como o “oferecimento de software gratuito e com o código fonte aberto”, “iniciativas 

de segmentação, áreas de negócios dentro das empresas, novos canais de 

distribuição, novos mercados, maior oferta de serviços, etc”. (GUIMARÃES, 2000). 

O gráfico abaixo lista a proporção encontrada em cada uma das estratégias 

complementares abordadas no setor de software, encontradas pelo autor. 

 
Gráfico 4: Estratégias utilizadas no setor de Software 

Fonte: Guimarães (2000). 

Guimarães (2000) também ressalta o uso intenso de estratégias cooperativas que 

ocorrem com finalidades específicas, como distribuição, fortalecimento, 

desenvolvimento de novos produtos, construção de infraestrutura, exploração de 

novas tecnologias. Guimarães (2000) ainda contribui afirmando:  

“O setor de software passa, ainda, por um processo de busca de 

crescimento, com enfoque na incorporação de tecnologias e produtos. Outro 
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fator de busca do crescimento é a tentativa de ingresso em outros 

mercados. [...]. Verificou-se uso de sinais, na maior parte das vezes com 

características de anúncio de intenções, mas, em alguns casos, com o 

objetivo de fazer declarações competitivas explícitas”. (GUIMARÃES, 2000) 

Destaca-se que Guimarães correlacionou outras ramificações do setor de TI, 

obtendo uma perspectiva mais generalista das vertentes estratégicas utilizadas na 

indústria de TI. As informações referem-se a uma análise de quase 400 

organizações, e podem ser observadas no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 5: Estratégias Complementares utilizadas no setor de TI. 

Fonte: Guimarães (2000) 

A diferenciação produto-mercado revelou-se a EC mais frequente e sua abordagem 

foi identificada de várias formas: oferta de produtos complementares; segmentação 

de mercado; iniciativas de fidelização do cliente; oferta de novos produtos; 

prospecção de novos mercados; uso de canais alternativos de distribuição.  
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A sinalização, de forma geral, foi a segunda EC mais adotada. O emprego desta 

estratégia foi percebido tanto em perspectiva defensiva (anúncio de intenções e 

projetos), como ofensiva (declarações de cunho explicitamente competitivo).  

A terceira e quarta estratégias mais frequentes foram a de crescimento e 

cooperação. Nos setores de Hardware, Software e Eletrônica Profissional, 

evidenciou-se a busca do crescimento em um movimento deliberado pela 

incorporação de novas tecnologias ou produtos, os quais consumiriam muito tempo 

para serem desenvolvidos ou produzidos internamente.  

Já a estratégia de cooperação foi percebida entre empresas de todos os setores e 

sua maior característica é sua circunscrição a projetos e objetivos bem delimitados. 

Entre os objetivos da cooperação estão a prospecção e entrada em novos 

mercados, o uso compartilhado de canais de distribuição, a assinatura de contratos 

recíprocos de compra e venda, o desenvolvimento combinado de produtos e a 

exploração de novas tecnologias.  

Em suma, evidencia-se que apesar da predominância da estratégia de 

diferenciação no ano da pesquisa, percebe-se que de uma forma geral as empresas 

estão articulando estratégias que proporcionem sua permanência e crescimento no 

mercado. Gibson (2011) aponta que “61% dos altos executivos do país disseram 

que a inovação é o elemento mais importante da definição da estratégia”. O autor 

ainda completa que 57% dos entrevistados consideram a inovação crucial para a 

sobrevivência. 

3.4 ESTRATÉGIAS ORIENTADAS PARA INOVAÇÃO EM TI 

Para Tigre (2014) as estratégias são fundamentadas na avaliação das ameaças e 

oportunidades externas e da capacidade interna da firma de responder a estes 

desafios e influenciar o ambiente externo. Para o autor as estratégias não são 

exclusivas e as empresas acabam adotando gradações ou combinações de 

diferentes alternativas. 

Sanches e Machado (2014) pontuam que “a integração entre estratégia e inovação 
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permite que a organização tenha um conhecimento aprofundado de suas 

atividades, ao mesmo tempo em que proporciona o sucesso da inovação por meio 

de uma abordagem estratégica desenvolvida por ferramentas que irão analisar a 

situação antes e depois do evento”. Os autores completam afirmando: 

“De maneira geral, as estratégias de inovação são referentes às escolhas 

dos caminhos da inovação [...] ou seja, aos planos organizacionais voltados 

para o desenvolvimento de novos produtos, serviços, abertura de mercados 

representados pelos empenhos voltados para a inovação da empresa [...] 

No que concerne às alternativas de práticas que melhoram o desempenho 

das estratégias de inovação, pode-se utilizar P&D internos, contratar e reter 

capital humano, desenvolver alianças com empresas inovadoras ou adquirir 

inovações por meio de aquisições. Quanto mais combinadas e 

interdependentes, maior será a complexidade intrínseca ao inovar”. 

(SANCHES & MACHADO, 2014). 

O jornal Valor Econômico (2017), em parceria com a Strategy& PwC e apoio 

institucional da ANPEI, anunciou as 150 empresas mais inovadoras. A pesquisa 

revelou que a inovação abre caminho e crava lugar entre as três prioridades 85% 

das empresas participantes. Para 20% delas, a inovação é a principal estratégia, o 

que comprova que o tema ganha cada vez mais relevância, por mais desafiador que 

seja o cenário. (ANPEI, 2017). 

Para Tidd e Bessant (2015) “uma estratégia de inovação deve se adequar a um 

cenário externo complexo e em contínua mutação”. Os autores complementam 

afirmando que o principal propósito desta estratégia é acumular conhecimentos 

específicos da empresa, e a capacidade de explorá-lo é fundamental para o sucesso 

competitivo. 

Sanches e Machado (2014) organizam e classificam as estratégias de inovação 

segundo o critério de alguns autores. No quadro a seguir apresenta-se o trabalho 

elaborado pelos autores com as características inerentes a cada estratégia de 

inovação. 
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Quadro 1 – parte 1 
Fonte: SANCHES E MACHADO, 2014 

Quadro 1 – parte 2 
Fonte: SANCHES E MACHADO, 2014 
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Quadro 1 – parte 3 
Fonte: SANCHES E MACHADO, 2014 

Dessa forma, Sanches e Machado (2014) expressam que os estudiosos propõem 

estratégias de inovação focadas em diferentes dimensões capazes de determinar a 

atuação das organizações que as aplicam. Todavia, independentemente da 

tipologia, as estratégias de inovação são adotadas com o objetivo de alcançar 

melhores resultados para a organização.  

Bessant e Tidd (2015) acrescentam ao expor duas abordagens a estratégia de 

inovação. Os autores classificam como racionalista ou incrementalista. A estratégia 

racionalista pode ser compreendida como “um “modo linear” de ação racional: 

avalie, determine e aja”. A estratégia incrementalista reconhece a complexidade de 

nuances inerentes a empresa e dessa forma sugerem que as atitudes devem ser 
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tomadas em forma de “incremento”, ou seja, um modelo de tentativa e erro baseado 

em conhecimento prévio bem embasado. (BESSANT E TIDD, 2015).  

Na pesquisa realizada Sanches e Machado (2014) verificou-se que “as estratégias 

de inovação se relacionam de forma direta e indireta, tornando as ações 

estratégicas mais coerentes”. Para os autores, algumas vezes, uma estratégia de 

inovação produz uma consequência de levar a empresa a realizar outro tipo de 

inovação, “o que permite a abertura de outros caminhos, a utilização de outros 

recursos e o desenvolvimento de novas capacidades”. Em sua pesquisa, os autores 

complementam: 

“Não foram identificados comportamentos mais radicais nas inovações, nem 

no momento em que as empresas estavam vivenciando nem ao longo de 

sua história, o que reforça um comportamento reativo. Esses são indícios 

que contribuem para compreender o motivo de todas as empresas 

analisadas fazerem uso das estratégias de inovação defensiva 

e exploitative, por meio de inovações incrementais e abertas. Logo, não 

foram encontradas evidências, nas empresas, do uso das estratégias de 

inovação ofensiva. Ademais, não foram também evidenciadas estratégias 

de desenvolvimento enxuto ou baseadas na quantificação”. (SANCHES & 

MACHADO, 2014) 

Após o trabalho de compreensão das práticas de inovação nas empresas estudadas 

por Sanches e Machado (2014), os autores identificaram as tipologias de estratégia 

de inovação existentes, onde observou-se uma preferência por uma postura 

conservadora além de seguir tendências lançadas por empresas pioneiras, como 

na estratégia de inovação defensiva. 

De acordo com os autores, essa conduta é realizada por meio da estratégia de 

inovação exploitative, que considera as inovações incrementais. Segundo eles 

“observa-se também que as empresas realizam, em sua totalidade, inovações 

abertas, analisando não somente as ideias do ambiente interno, mas as do 

ambiente externo também”. (SANCHES E MACHADO, 2014). Os autores também 

pontuam acerca dos recursos envolvidos nesse contexto estratégico: 
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“Os recursos que mais se sobressaíram como fonte de vantagem 

competitiva sustentável foram aqueles considerados intangíveis, 

como: know-how, cultura organizacional, capacidade empreendedora e 

inovadora, capacidade de resposta, a forma como os projetos são feitos, as 

parcerias com outras instituições, bem como o relacionamento entre os 

funcionários”. (SANCHES E MACHADO, 2014) 

Esperava-se que as empresas estudas na pesquisa apresentassem práticas mais 

inovadoras em seu contexto interno devido ao seu caráter tecnológico. Contudo, a 

maioria não apresentou nenhum tipo de inovação de forma independente dos 

eventos externos e não foram encontrados concentrados esforços para produzir 

algo inédito criado apenas internamente. Tal afirmação fica evidente no discurso 

dos autores: 

“percebe-se que as inovações nas empresas estudadas ocorrem a partir da 

verificação de mudanças no ambiente externo, seja pelas tendências ou por 

nova tecnologia lançada por concorrente. [...]. Os produtos desenvolvidos 

por elas são "inspirados" em outros já estabelecidos no mercado, o que não 

significa, necessariamente, uma cópia, mas restringe, sobremaneira, a 

inovação e a criatividade”. (SANCHES E MACHADO, 2014) 

Nota-se que as empresas estudadas são compostas por culturas e estruturas 

criadas em contextos diferentes, no entanto, com pressupostos à sua sobrevivência. 

Entretanto, as escolhas empreendidas pelos gerentes se limitam a práticas 

amplamente difundidas, abstendo-se de posturas que estimulem a inovação de 

forma mais intensa. 

No entanto, para Gibson (2011) as organizações estão buscando institucionalizar a 

inovação para torna-la “parte do sistema”. De acordo com o autor, as empresas 

estão fazendo “um esforço considerável para incutir o DNA da inovação em quatro 

componentes interdependentes, que se reforçam mutuamente” (GIBSON, 2011). 

Para ele, os componentes para esse processo são: 

 Liderança e infraestrutura: líderes da empresa e organização alinhados em 

torno de uma abordagem comum à inovação. 
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 Pessoal e Competências: abordagem disciplinada ao cultivo de recursos de 

inovação e ao envolvimento de todos na organização. 

 Processos e ferramentas: abordagem sistemática e instrumentos de apoio 

para permitir a geração de ideias e a gestão da inovação. 

 Cultura e Valores: cultura aberta e de colaboração, além de incentivos que 

premiam aqueles que desafiam o status quo.  

Gilson (2011) ainda destaca que a empresa precisa reunir e integrar os quatro 

componentes organizacionais, anteriormente citados, para tornar a inovação uma 

competência intrínseca e sistêmica afim de permitir que “uma cultura da inovação 

vá evoluindo gradativamente” e que uma soma de esforços é necessária para que 

a inovação ocorra de maneira contínua na empresa. “Não é algo que possa ser feito 

de forma instantânea”, mas “é sim, algo possível” (GIBSON, 2011) 

Bessant e Tidd (2015) refletem um pensamento similar pois versam que “estruturas 

e processos internos devem continuamente equilibrar exigências potencialmente 

conflitantes”. Para os autores, a identificação e desenvolvimento de conhecimento 

especializado deve ocorrer simultaneamente com a exploração desse 

conhecimento por meio da integração entre as diversas áreas da empresa. 

3.5 A INOVAÇÃO NO SETOR DE TI 

Autores como Tigre (2014) e Vaccaro et al (2016), apresentam a definição do 

conceito de inovação, sobretudo a sua importância e aplicabilidade para o setor de 

TI. Vaccaro et al (2016) apresenta o seguinte destaque para a inovação: 

“inovação é considerada o resultado econômico-financeiro da introdução de 

uma tecnologia no âmbito de uma organização, visando o seu crescimento. 

[...] a inovação pode ser o principal mecanismo para a empresa conquistar 

vantagem competitiva sustentável em relação aos demais concorrentes”. 

(Vaccaro et al, 2016) 

Para Tigre (2014) o setor de TI no Brasil vem se estabelecendo como provedor 
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mundial deste os anos 90. Segundo Tigre (2014), uma economia cada vez mais 

intensiva em informação e conhecimento, exige uma forte tendência ao crescimento 

acelerado ao comércio de bens imateriais como software e serviços. De acordo com 

o autor, a onda de inovações nas TIC – setor de tecnologia da informação e 

comunicações – “deriva de tecnologias convergentes que geram oportunidades 

para novas aplicações em praticamente todas as atividades economias e sociais” 

(TIGRE, 2014). 

Vaccaro et al (2016) expressa como a inovação ocorre no setor de Tecnologia da 

informação, complementando o que já foi apresentado por outros autores. Segundo 

o autor, no setor de TI a inovação ocorre na maioria dos casos por meio de 

atualização, ou seja, pelo aprimoramento de produtos e processos já existentes, 

classificando-se dessa forma como inovação incremental. 

“Como a inovação no Brasil é principalmente atualização de produtos e 

processos e como ela não deriva da geração e aquisição de novos 

conhecimentos, ela não enseja uma liderança competitiva, a médio e longo 

prazos, com base no conhecimento, que permita a diferenciação das 

empresas no processo de concorrência”. (Vaccaro et al, 2016) 

No entanto, segundo a pesquisa divulgada pela ANPEI (2017) percebe-se que a 

maneira de inovar vem ganhando novos modelos. Atualmente, 68% das empresas 

do ranking possuem estratégia de inovação aberta, ou seja, utilizam fontes externas 

de tecnologia. E é também cada vez mais comum a parceria com agentes externos, 

como instituições científicas e tecnológicas (ICTs), universidades, ONGs e outras 

organizações.  

A pesquisa também apontou que 59% dos recursos aplicados em P&D são voltados 

para o aprimoramento de bens, serviços ou processos já existentes, como já 

pontuado anteriormente. Além disso, menos de 18% das empresas concentra 

esforços em inovações disruptivas, mas não necessariamente novas tecnologias. 

Apenas 14% investem em inovação radical, utilizando pesquisa científica ou 

engenharia (ANPEI, 2017).  

Tigre (2014) em seu discurso afirma que “a capacidade de armazenar, processar e 
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transmitir vários quintilhões de dados diariamente, vem estimulando inovações”. 

Tigre (2014) articula que as áreas impactadas por esse processo são as de 

inteligência artificial, computação em nuvem, máquinas virtuais e novos dispositivos 

portáteis de acesso a rede. Para ele existem uma gama de oportunidades geradas 

por esse “manancial de ferramentas e infraestrutura”, permitindo as empresas 

inovarem e criarem novos modelos de negócio. (TIGRE, 2014). O autor também 

apresenta alguns desses tópicos de tendências deste mercado:  

a) Big Data: Nessa área, empresas tem buscado maneiras de gerar novos 

negócios. A produção e transmissão global de informações vêm crescendo 

e tal acervo pode ser utilizado para antecipar tendências no comportamento 

de consumidores. Empresas especializadas monitoram e combinam dados 

derivados de diversas fontes onde a inteligência artificial constitui uma 

potente ferramenta para lidar e interpretar informações, tendo implicações 

positivas e negativas para a sociedade. 

b) Computação em nuvem (cloud computing): Esta tendência coloca toda a 

infraestrutura e informação disponível de forma digital na internet. A principal 

conveniência é melhorar a eficiência dos recursos de hardware e software 

disponíveis, permitindo reduzir a capacidade ociosa em armazenamento e 

processamento de dados. 

A pesquisa divulgada pela ABES (2017) também revisou as tendências para o 

mercado brasileiro de TI apresentadas pela IDC. Algumas delas foram reforçadas, 

enquanto outras foram atualizadas pelo reflexo do momento econômico brasileiro. 

A pesquisa destaca a seguintes áreas: 

1. A internet das coisas (IoT) é uma agregação de pontos de extremidade − ou 

“coisas” − que são identificáveis unicamente e que se comunicam através de 

uma rede sem interação humana usando alguma forma de conectividade 

automatizada, local ou globalmente. A IoT está se tornando rapidamente um 

dos aceleradores iniciais da inovação para alavancar os quatro pilares da 

IDC: Big Data, cloud, social e mobilidade. A IoT contribui e enriquece cada 

um destes quatro pilares: O Big Data ajudará na tomada de decisões em 
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tempo real, bem como fornecerá o mecanismo para alimentar novas fontes 

de dados. A IoT está permitindo às organizações reinventar o seu 

envolvimento com os clientes. Ela está ajudando as organizações a acelerar 

a velocidade com que elas entregam seus produtos e serviços, bem como 

reinventar os processos industriais existentes. (ABES, 2017). 

2. Globalmente, 41% dos CIOs ainda preferem focar em operações, ao invés 

de enfrentar a disrupção digital. No Brasil, 37% deles acham que estão 

melhores que seus pares no processo de transformação digital. Estudos 

mostram que os CIOs direcionarão seus investimentos principalmente em 

iniciativas de negócios focadas em melhorar os processos da empresa, 

reduzir os custos e aumentar a eficiência da organização. O gap entre 

empresas que investem em transformação digital e as que não investem já 

existe e deve aumentar. Pesquisas globais identificam que empresas com 

alto grau de investimento em transformação digital apresentam crescimento 

acima da média do mercado. No Brasil, uma pesquisa recente apontou que 

pouco mais de 10% das empresas já investem cerca de 5% de seu 

faturamento em tecnologias inovadoras. (ABES, 2017). 

3. O ambiente conturbado de 2016 forçou os executivos de segurança a 

restringirem seus investimentos. Agora, esses investimentos estão sendo 

retomados antes de partir para projetos de inovação ou transformacionais. 

As principais áreas de interesse serão Gestão de Identidades (IAM), com 

58% de intenções de investimento, seguida de Correlação de Eventos 

(SIEM), com 57% de intenções, sendo que o tema de segurança avançará 

para endereçar cenários de IoT complexos, por meio do endurecimento e da 

padronização de práticas de segurança para dispositivos conectados, uma 

vez que cerca de 79% dos executivos de segurança não consideram que as 

práticas para lidar com Segurança da Informação neste tema estejam bem 

definidas no mercado. O crescimento das aplicações em Nuvem leva a novas 

exigências de segurança e ao surgimento de novas tecnologias, como o 

CASB – Cloud Access Security Broker. (ABES, 2017). 
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4. Projetos de Blockchain começaram a ser desenvolvidos no Brasil ao longo 

de 2017, com aplicações focando na agilidade da validação de transações 

entre seus múltiplos atores. Desafios regulatórios são imensos no Brasil; 

benefícios devem surgir com controles contratuais, redução 

(compartilhamento) de riscos e geração de documentos (históricos) legais. O 

Blockchain é um elemento de transformação digital e permitirá a criação de 

modelos de negócios disruptivos. Contudo, sua adoção não será em ritmo 

disruptivo; será lenta e gradual – e, no Brasil, virá quando demonstrar sua 

maturidade lá fora. (ABES, 2017). 

5. Em países maduros, há casos do uso de IoT com crescimento acima de 20%. 

O principal problema dessa tecnologia é e continuará sendo a segurança. O 

uso de Analytics é fundamental para transformar dados em valor para os 

negócios. A Nuvem será a plataforma para o processamento desses dados. 

Até 2019, cerca de 43% dos dados de IoT serão tratados “na borda”. O 

atendimento ao cliente (Omnichannel) coletará dados de IoT: dados serão 

coletados do mundo físico e também das interações digitais. Surgirão novas 

empresas de informações (Data Companies) usando seus próprios dados 

agregados para gerar informações de valor e monetizá-las. O parque 

industrial antigo pode se tornar muito mais competitivo em eficiência com o 

uso de IoT e AI. (ABES, 2017). 

6. As capacidades analíticas continuarão permeando as soluções de negócios, 

trazendo cada vez mais inteligência e insights para os processos dentro das 

organizações. O reconhecimento da importância das informações não 

estruturadas, especialmente daquelas vindas de redes sociais e de 

interações diretas com clientes, vai dar força às iniciativas de Big Data. 

Cognitive/AI estarão à frente da mudança das fontes de trabalho nas 

organizações. Até 2020, 9 dos 10 principais casos do uso de Cognitive/AI 

serão específicos para cada setor. O Atendimento inteligente ao cliente, com 

respostas automatizadas, chatbots – será apoio para aumentar a eficiência 

e o nível do serviço. Espera-se que o mercado quintuplique os investimentos 

nestes usos nos próximos 3 anos. (ABES, 2017). 
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7. Estima-se que uma em cada 10 das maiores empresas voltadas para o 

consumidor experimentará Realidade aumentada (AR)/ Realidade Virtual 

(VR) como parte dos seus esforços de marketing desenvolvido em 2017. 

Algumas aplicações já em fase de teste no Brasil: Arquitetura – construção 

de modelos VR, Serviços – manutenção automobilística com AR, Varejo – 

loja virtual com AR e VR e Indústria – aplicações de modelos de alta 

complexidade. (ABES, 2017). 

8. Ainda este ano, os ambientes multicloud predominarão nas organizações 

que avançarem para a Nuvem, correspondendo a 85% do total. Não se trata 

apenas de uma questão de custo, mas também das capacidades de cada 

provedor de Cloud e das necessidades de cada tipo de workload. A 

participação de parceiros e brokers nas receitas dos provedores de Nuvem 

Pública irá acelerar; a diferenciação estará na camada de serviços para o 

gerenciamento desses ambientes. IoT impulsionará esse movimento, com o 

processamento de dados de dispositivos na Nuvem. (ABES, 2017). 

Sendo assim, pode-se observar que as inovações nas empresas brasileiras do setor 

de TI vêm transitando por uma mudança quanto ao tipo de inovação desenvolvida. 

Na última década pode-se perceber que a máxima entre as empresas eram 

inovações incrementais, ou seja, de melhorias. Entretanto, as empresas estão 

atentas as tendências do mercado e estão canalizando mais esforços para 

alcançarem inovações mais expressivas. 

As empresas do setor brasileiro de TI ainda se encontram como seguidoras de 

tendências globais, permanecendo atentas as novas demandas de mercado. 

Contudo, pode-se sinalizar que estas também tem exportado software voltados para 

solução de problemas e desenvolvendo uma série de novas tecnologias. Sabe-se 

que esse cenário ainda não corresponde ao ideal, mas pondera-se os esforços 

exercidos em meio as conjecturas nacionais. 

3.6 RECOMENDAÇÕES PARA INOVAÇÃO EM TI 

Um ponto importante é apresentado por Guimarães (2000) que destaca uma série 

de características presentes em empresas inovadoras. Em seu trabalhou observa-
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se que o ambiente e a cultura organizacional voltada para a aprendizagem, criam 

uma configuração organizacional voltada para a inovação. Nesse sentido, percebe-

se que a inovação está ligada ao nível de investimento em P&D, todavia, este não 

é o único fator, conforme vê-se no trecho a seguir: 

“em empresa inovadoras o nível de motivação das pessoas é elevado; a 

cultura empresarial favorece o florescimento de ideias; respeita-se e 

valoriza-se o aprendizado permanente e as qualificações pessoais; 

incentiva-se os funcionários a assumirem riscos; enfim, as pessoas são 

nutridas com os elementos necessários para fazer surgir a inovação”. 

(GUIMARÃES, 2000) 

Vargas et al (2017) completa expressando que “a inovação é vista como o resultado 

de processos de aprendizagem, os quais geram e aplicam novos conhecimentos 

em rotinas, processos e procedimentos”. A mensuração desse resultado permite 

identificar seu impacto na adoção, criação ou desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços. Nesse sentido, a inovação é contextualizada, considerando demandas, 

intenções e necessidades do ambiente interno ou externo da organização  

Para Vargas et al (2017) apresenta duas capacidades estruturantes para gerar 

inovação em empresas de TI, a capacidade tecnológica e a capacidade de 

orientação para o mercado. Dessa forma, Vargas et al (2017) apresenta as 

definições estratégicas para capacidade tecnológica e capacidade de orientação 

para o mercado. Segundo o autor, ambas são consideradas capacidades 

estruturantes para que uma empresa de TI venha a desenvolver práticas que 

promovam a inovação, a geração de ideias ou a articulação de processos criativos.  

Bessant e Tidd (2015) e Kelley (2007) apresentam a mesma perspectiva, para eles 

“as pessoas são o maior ativo”. Segundo Bessant e Tidd (2015) essa abordagem é 

de extrema importância no campo da inovação. Os autores afirmam que: 

“Individualmente, a inovação tem sempre envolvido personagens 

excepcionais que combinam energia, entusiasmo e insight criativo para 

inventar e levar adiante novos conceitos. [...] Cada vez mais, a inovação tem 

a ver com trabalho em equipe e com a combinação criativa de diferentes 

disciplinas e perspectivas” (BESSANT E TIDD, 2015). 
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Bessant e Tidd (2015) complementam seu discurso declarando que alguns 

componentes são necessários para promoverem uma organização inovadora. 

Esses componentes são expostos na tabela 1, seguindo a exposição feita pelos 

autores em sua obra, podendo ser recomendados para inovação em TI. 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS 

Visão compartilhada; 

liderança e desejo de 

inovar 

Sendo de propósito claramente compartilhado e 

articulado. Alongamento da intenção 

estratégica. Comprometimento da alta gestão. 

Estrutura adequada Projeto de inovação que permita criatividade, 

aprendizagem e interação. Nem sempre um 

modelo de unidade de P&D livremente 

estruturado, mas encontrar equilíbrio entre as 

opções “orgânica em mecânica”. 

Indivíduos-chaves Promotores, defensores, gatekeepers e outras 

funções que energizam e facilitam a inovação. 

Trabalho da equipe 

eficaz 

Uso adequado de equipes para solução de 

problemas. Exige investimento em seleção e 

formação de equipes. 

Inovação de alto 

envolvimento 

Participação de toda a organização em 

atividades de melhoria contínua 

Clima criativo Abordagem positiva a ideias criativas, apoiadas 

por sistemas de motivação relevantes. 

Foco externo Orientação para o cliente externo e interno. 

Networking extensivo. 

Tabela 1: Adaptação da Tabela 3.1 – Componentes da Organização Inovadora. 

Fonte: Tidd e Bessant (2015). 

Os autores anteriormente citados versam sobre características pertinentes a 
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empresas que buscam desempenhar e desenvolver a inovação não só em seus 

produtos ou serviços, mas como parte do DNA da empresa. As características 

abordadas são direcionadas aos diversos tipos de empresas existentes e não 

especificamente as organizações ligadas a tecnologia da informação. 

Dessa forma, percebe-se que um conjunto de iniciativas que podem ser utilizadas 

para promoverem a inovação em empresas brasileiras de TI. Nesse sentido é válido 

ressaltar que as empresas brasileiras estão se adaptando a esses conceitos, como 

verificou-se entre o trabalho de Guimarães (2010) e Vargas et al (2017). 

Recomenda-se então, que executivos deste setor fiquem atentos aos novos 

padrões organizacionais que estão sendo aplicados em todo o globo. Rompendo 

com padrões colonialistas que buscam explorar recursos para alcançar vantagem 

competitiva e admitindo políticas internas que transformem inicialmente o ambiente 

e a cultura organizacional. 

É de suma importância que as organizações de TI orientem seus esforços em P&D, 

investindo em tecnologia e em programas de desenvolvimento interno e em parceria 

com empresas e instituições de ensino voltadas para tecnologia e inovação, as 

conhecidas alianças estratégicas. Pontua-se a necessidade de criar e manter uma 

cultura organizacional voltada para aprendizagem, criatividade e inovação, 

otimizando um ambiente favorável para articulação das diversas especialidades que 

compõem o setor de TI.  

3.7 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Na presente pesquisa bibliográfica buscou-se estudos e pesquisas que expressem 

dados acerca das empresas brasileiras pertencentes ao setor de TI, suas 

estratégias e inovações. Buscou-se também, conhecimento sobre a relação entre 

estratégias e a inovação nesse setor.  

A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa em livros, dissertações, revistas 

online, artigos, anuários, pesquisas e estudos encomendados pelo governo federal 

(além de leis e programas de desenvolvimento) e instituições reconhecidas no setor 
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de Tecnologia da Informação. O método utilizado para coleta de dados deu-se, 

primeiramente, por meio de pesquisa dos termos de forma isolada, e posteriormente 

relacionando os termos.  

A pesquisa apresenta um viés exploratório, e dessa forma buscou-se discursos de 

fontes, primárias e secundárias, congruentes e incongruentes, que permitissem a 

maior familiarização com os termos afim de conectá-los na busca de desenvolver 

os objetivos pertinentes a essa obra. O caráter exploratório também se evidencia 

na diversidade de meios informativos e bibliográficos utilizados. 

Quanto a análise dos dados, adotou-se o método de análise de conteúdo. Optou-

se por organizá-los de acordo com suas fontes, preferindo as fontes primárias de 

maior confiabilidade e apresentando-as de forma que as informações fossem 

confrontadas quer fossem similares ou antagônicas a fim de permitir um tratamento 

por meio de inferência e interpretação. 

3.8 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O método utilizado apresenta limitações quanto a coleta de dados pois considera-

se o tema estudado mostrou-se de grande complexidade pois toca no elo entre 

importantes áreas de estudo: estratégia, inovação e tecnologia. Além disso, o tema 

é atual e existem poucas pesquisas nacionais que abordem o assunto de forma 

abrangente.  

Outro fator limitante diz respeito ao universo das empresas de TI, que se 

apresentam de diversas formas. As empresas de hardware, em sua maioria, são 

compostas por médias e grandes empresas, quando relacionadas ao número de 

funcionários. No entanto entre as empresas de software apenas 0,9% delas 

apresentam-se com número equivalente de funcionários. Em contrapartida, 

empresas de software, até algumas de pequeno porte, realizam movimentação 

financeira similar as empresas de hardware de grande porte.  

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente vive-se um momento de transição na sociedade como um todo e as 
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empresas tem enxergado essas mudanças. As demandas de consumo vêm sendo 

alteradas com o passar dos anos e devido a esses e outros fatores, as empresas 

brasileiras de TI vem adotando novas estratégias a fim de não só sobreviverem e 

se adaptarem a essas mudanças, mas conquistarem seu espaço no mercado. 

Conforme apresentado anteriormente, o cenário macroeconômico brasileiro ainda 

se apresenta desfavorável ao investidor. Embora o governo brasileiro esteja 

investindo em leis como a Lei do Bem e a Lei de informática, além de programas 

que auxiliem o desenvolvimento tecnológico e a inovação, as leis são iniciativas que 

alcançam outros setores, como o automobilístico, e não favorecem exclusivamente 

o setor de TI. Quanto aos programas de desenvolvimento, existem aqueles que são 

exclusivos para o setor de TI, como o TIC 2022, por exemplo. Existem também 

programas de financiamento junto ao BNDES, que objetivam influenciar no 

crescimento e desenvolvimento de projetos deste setor. 

O estudo também observou as mudanças ocorridas na última década no 

posicionamento estratégico das empresas brasileiras de TI. Notou-se que as 

organizações aos poucos estão se voltando a implementação de estratégias de 

crescimento, entre elas, a estratégia de inovação, o que não ocorria com tanta 

frequência a alguns anos. As estratégias utilizadas eram voltadas para a 

sobrevivência e manutenção das organizações e quanto a inovação. 

No entanto, as empresas do setor mostraram-se preocupadas e mais atentas a 

importância da inovação para setor de TI, e com isso vem adotando maiores 

esforços para compor estratégias e práticas organizacionais que corroborem para 

a inovação em TI. O caminho ainda é longo. Inúmeras empresas do setor ainda 

adotam uma postura mais defensiva no quesito inovação. 

As inovações do setor têm acompanhado as estratégias utilizadas, pois com a 

implementação de estratégias de sobrevivência e manutenção refletem-se nos 

resultados obtidos em inovação, que no geral, aparecem como inovação 

incremental ou de melhorias. Esse não é um resultado negativo, mas estima-se que 

as empresas brasileiras de TI alcancem maiores resultados em inovação. 
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Espera-se, que mais trabalhos sejam desenvolvidos sobre este tema, além de 

pesquisas por partes das instituições atuantes neste setor afim de expandir o 

conhecimento acerca deste assunto e influenciar as empresas brasileiras de TI a 

utilizarem cada vez mais estratégias voltadas para inovação.  
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