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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo analisar as capacidades estratégicas voltadas para inovação em 

empresas de Tecnologia da Informação, através de estudo de caso na Softplan, identificando 

características de modelos de inovação em relação a recursos e capacidades estratégicas, 

descrevendo um processo de inovação organizacional desenvolvido na empresa e 

identificando recursos e capacidades estratégicas existentes. A intensidade da concorrência, a 

rápida globalização e mudanças na área de tecnologia da informação tornam a inovação 

inevitável para as empresas, como forma de capturar novas oportunidades e prestar mais 

atenção no desenvolvimento dos produtos e do mercado para manter a vantagem competitiva. 

Para um eficaz processo de inovação, também se faz necessária a gestão adequada e 

indivíduos competentes na execução das atividades, sendo importante que a organização 

envolvida defina uma estratégia e direcione seus recursos, fortaleça suas habilidades de 

aprender e transformar a aprendizagem em competência, sendo a base para o realinhamento 

do modelo social da empresa e, consequentemente, para a vantagem competitiva. A empresa 

Softplan atua no mercado desde 1990, sendo considerada uma das maiores empresas de 

sistemas de gestão do Brasil. Utiliza tecnologias modernas e inovadoras com foco na indústria 

da construção; administração pública; projetos confinanciados por organismos internacionais; 

departamentos de infraestruturas, transportes e obras e judiciário; Ministério Público e 

procuradorias. Para a realização deste estudo, a fundamentação teórica abordou temas como 

inovação, tipos e modelos de inovação, recursos e capacidades estratégicas, com ênfase na 

Visão Baseada em Recursos (RBV), e especificando neste estudo a capacidade de criar 

conhecimento, a capacidade tecnológica e a capacidade de orientação para o mercado. O 

estudo caracteriza-se como um estudo de caso qualitativo, e foram aplicadas entrevistas com 

gerentes da empresa Softplan e Fundação CERTI, utilizando-se um roteiro semiestruturado. 

Foi utilizada também a pesquisa documental, bibliográfica, exploratória e descritiva, 

caracterizando como uma análise de conteúdo. Para o estudo teórico e empírico, baseou-se na 

perspectiva dos seis modelos de Gallouj (2002), como forma de identificar características do 

modelo de inovação, sendo radical, ameliorativa, incremental, ad hoc, recombinativa e 

formalização. A análise deste estudo permitiu compreender que o comportamento 

organizacional na empresa Softplan está voltado para o processo de inovação, observando-se, 

através de programas desenvolvidos, o quanto se atém no entendimento dos trabalhadores 

sobre o que é inovação, e como está relacionado principalmente à capacidade de criar 

conhecimento na empresa, associado também às características estudadas sobre a capacidade 

tecnológica e a capacidade de orientação para o mercado. 

 

Palavras-chave: Inovação. Capacidade estratégica. Visão Baseada em Recursos (RBV). 

  



ABSTRACT 

 

This study analyzes strategic capabilities, focusing on innovation in InformationTechnology 

companies through a case study on the company Softplan. It identifies characteristics of 

innovation models in relation to resources and strategic capabilities, describes a process of 

organizational innovation developed in-house, and identifies existing resources and strategic 

capabilities. The intensity of competition, globalization and rapid changes in the area of 

information technology make innovation inevitable for companies, enabling them to win new 

opportunities and focus more on product development and the market, in order to maintain 

competitive advantage. For an effective innovation process, it is also necessary to have 

appropriate management and qualified individuals to carry out the activities, and it is 

important for organizations to define a strategy and target their resources, strengthening their 

capacity to learn, and transform this learning into competence, as the basis for realigning the 

company´s social model and as a result, gaining competitive advantage. Softplan has operated 

since 1990 and is considered one of the leading management systems companies in Brazil. It 

uses modern, innovative technologies focused on the construction industry, public 

administration, projects co-financed by international organizations, infrastructure, transport, 

works and judiciary departments, Public Ministry and prosecutors. For this study, the 

theoretical grounding included topics such as innovation, types and models of innovation, 

resources and strategic skills, with emphasis on theResource Based View (RBV), and 

specifying the ability to generate knowledge, technological capacity, and market focus. The 

study is characterized as a qualitative case study. Interviews were held with managers of the 

company and Foundation Softplan CERTI, using a semi-structured script. Document, 

bibliographic, exploratory and descriptive research were also used, characterizing this 

research as content analysis. For the theoretical and empirical study, theperspective of 

Gallouj’s (2002) six modes of innovation in servicewere used: radical, improvement, 

incremental, ad hoc, recombinative, and formalization. The analysis of this study enabled us 

to understand that the organizational behavior at Softplan is geared towards a process of 

innovation, and through the programs developed, the attention it pays to employees’ 

understanding of what innovation is was seen, and how this relates, in particular, to the ability 

to generate knowledge in the company, also associating the traits studied with technological 

capability and market focus. 

 

Key words: Innovation. Strategic capacity. Resource Based View (RBV). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da tecnologia da informação vem permitindo às empresas, em boa parte dos 

casos, eliminar de seus mercados e transações as ineficiências e dificuldades. As novas 

tecnologias têm o objetivo de aumentar o acesso à informação e aproximar as pessoas.  

Criam-se ferramentas que compartilham as informações e facilitam o acesso a elas, e, 

dessa forma, também se busca a confiabilidade diante da inovação nos serviços prestados 

pelas empresas, além de qualidade e preço nos serviços.  

Observa-se a importância dos benefícios propiciados com a utilização de uma 

estrutura de Tecnologia da Informação para as empresas, resultando na criação de um 

mercado propício para todos os fabricantes, na diferenciação entre competidores nacionais e 

internacionais no acesso ao mercado, na melhoria da reputação de parceiros internacionais, na 

diminuição do risco de penalidades legais e na garantia de uma estrutura segura para apoiar os 

negócios. Para a sociedade, os benefícios aparecem na forma de maior inovação, surgindo 

novas empresas e oportunidades de trabalho de alta tecnologia (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, 2012). 

Algumas empresas trabalham para delinear com precisão as fronteiras que delimitam 

o espaço de cada unidade no mercado, nesse sentido, as empresas poderiam dedicar a mesma 

atenção aos espaços no mercado carentes de novos serviços. Hoje, a velocidade é essencial, já 

que os ciclos de vida dos produtos e o tempo de desenvolvimento estão cada vez mais curtos e 

os clientes, por sua vez, esperam um serviço instantâneo (MANUAL DE OSLO, 2005). 

A intensidade da concorrência, a rápida globalização e mudanças na área de 

tecnologia da informação tornam a inovação inevitável para as empresas, como forma de 

capturar oportunidades, através do desenvolvimento de novos produtos e do próprio mercado 

(HAUKNES, 1998; LOBIANCO; RAMOS, 2004; KUBOTA, 2009).  

A inovação não é baseada apenas em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, mas 

também em habilidades gerenciais e de mercado, em conhecimento das formas de gestão das 

organizações, dos aspectos sociais e econômicos, havendo uma tendência de ser produzida 

por uma rede de atores, e não por indivíduos ou organizações autônomas (HAUKNES, 1998; 

LOBIANCO; RAMOS, 2004; KUBOTA, 2009).  

As empresas de base tecnológica, qualquer que seja o mercado a que se dediquem, 

buscam a inovação e atividades de produção e desenvolvimento. As inovações podem ocorrer 

em produtos e serviços, assim como em processos ou em mercados, considerando a entrada 

em novos nichos de mercado, tecnológicos ou geográficos (SERRA et al., 2008).  
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Nesse sentido, as empresas de tecnologia podem seguir com o apoio da Lei n. 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica. A Lei estabelece medidas de incentivo com vistas à capacitação, ao 

alcance de autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do país (BRASIL, 2004).  

Por outro lado, a incerteza ambiental tem-se tornado um desafio para as empresas e a 

busca por soluções estratégicas tornou-se uma rotina para os gestores que, por meio de novas 

ações, buscam na inovação a sobrevivência de suas empresas (MALGUEIRO, 2011). É 

importante pesquisar o tema inovação, e neste estudo especificamente, identificando-se os 

recursos organizacionais existentes em uma empresa de tecnologia e sua capacidade de 

mobilização para a estratégia de inovação. 

Tratando-se de estratégia, destaca-se que esta envolve equilíbrio entre a exploração 

dos recursos existentes e o desenvolvimento de novos recursos organizacionais. Neste estudo, 

aborda-se a teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV), que se diferencia por considerar a 

questão interna à organização como foco para a formulação estratégica, abordando a 

vantagem competitiva (WERNERFELT, 1984). 

Os recursos podem envolver as capacidades, as habilidades gerenciais, os processos 

organizacionais, o conhecimento, a marca, a informação sobre clientes, a cultura 

organizacional, os financeiros ou outros atributos controlados pela empresa que quando 

articulados de forma peculiar apresentam oportunidades estratégicas (BARNEY, 2001; 

BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR., 2001). 

Esta dissertação pretende analisar uma empresa de base tecnológica na região da 

Grande Florianópolis, identificando características de modelos de inovação em relação a 

recursos e capacidades estratégicas, descrevendo um processo de inovação organizacional 

desenvolvido na empresa e identificando recursos e capacidades estratégicas existentes. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Uma empresa inovadora tem como meta apresentar um produto novo para o 

mercado, proporcionando novos conhecimentos ou informações às organizações e aos 

clientes, sendo possível oferecer novos métodos de produção, novos produtos ou serviços no 

mercado.  

Os tipos de inovação podem estar relacionados com o fornecimento de um novo 

serviço, com a modificação de procedimentos prescritos para a elaboração ou produção de um 
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serviço, com a introdução de novas técnicas de planejamento, com a descoberta de novos 

mercados ou com resultados de um processo de resolução de problemas (SUNDBO; 

GALLOUJ, 1998; GALLOUJ, 2002). 

Considera-se que o processo de inovação está associado ao processo de gestão do 

conhecimento e, assim, aponta-se a necessidade das organizações em gerar novos 

conhecimentos, com um eficaz processo de gestão e indivíduos competentes na execução das 

atividades (SORDI; AZEVEDO, 2008).  

Em organizações de base tecnológica, gerir o conhecimento implica compreender 

estratégias ou aptidões tecnológicas. Desse modo, cabe aos responsáveis gerenciar as 

atividades que são geradoras de conhecimento, pois estas agregam valor e buscam soluções 

criativas para a organização, aperfeiçoando assim o processo de produção da organização 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

O conhecimento gerado entre indivíduos de uma organização tem sua devida 

importância aplicado à prática cotidiana, estando o conhecimento compartilhado e 

armazenado, de modo a criar um ambiente organizacional de aprendizagem contínuo e de 

estabelecer condições para o desenvolvimento de competências (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008; NONAKA; VON KROGH, 2009). Pressupõe a capacidade de transferência, 

aprendizagem e adaptação, ressaltando ainda a necessidade das organizações em estruturar e 

planejar suas estratégias, considerando as questões relativas à criatividade e à sua influência 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH, 2009). 

A implementação de mudanças significativas nas empresas geralmente influencia as 

atividades de inovação e os resultados, necessitando assim de mais conhecimento e interação 

no processo de inovação dos serviços e produtos para que não se tenha prejuízos em relação 

ao seu planejamento (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Porém, para um eficaz processo de inovação, também se faz necessária a gestão 

adequada e indivíduos competentes na execução das atividades, sendo importante que a 

organização envolvida defina uma estratégia e direcione seus recursos, fortaleça suas 

habilidades de aprender e transformar a aprendizagem em competência, sendo a base para o 

realinhamento do modelo social da empresa e, consequentemente, para a vantagem 

competitiva (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Justifica-se, dessa forma, a necessidade de as empresas terem um entendimento mais 

amplo sobre o processo de inovação, pois o desenvolvimento de políticas voltadas para a 

inovação exige domínio das informações, inclusive sobre leis de incentivo à inovação e do 

governo. Busca-se avaliar aspectos relacionados a iniciativas inovadoras e a introdução de 
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novidades e melhorias no ambiente produtivo, identificando recursos e capacidades 

estratégicas. 

Nesse sentido, esse estudo aborda o processo de inovação organizacional em relação 

aos recursos estratégicos utilizados em uma empresa de base tecnológica, sendo apresentado o 

seguinte questionamento: Como são utilizados os recursos e capacidades estratégicas voltadas 

para a inovação em empresas de Tecnologia da Informação? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as capacidades estratégicas voltadas para inovação em empresa de 

Tecnologia da Informação, através de estudo de caso na Softplan. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as características de modelos de inovação em relação a recursos e 

capacidades estratégicas; 

b) Descrever um processo de inovação organizacional desenvolvido na empresa em 

estudo; 

c) Identificar os recursos e capacidades estratégicas existentes na empresa em 

estudo; 

d) Identificar a forma como ocorre a mobilização destas capacidades para a 

estratégia de inovação. 

 

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

Atualmente, o mercado de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil é responsável 

por quase metade dos investimentos feitos na América Latina e com um crescimento anual de 

20%, aproximadamente. Apresenta uma economia forte e crescente com uma indústria que 
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utiliza cada vez mais a Tecnologia da Informação como importante ativo e diferencial de 

negócios (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, 2012). 

Focando-se na cidade de Florianópolis, cabe destacar que esta pretende ser 

considerada a Capital da Inovação, sendo que tal marca foi criada com o objetivo de 

posicionar e destacar a capital catarinense como um dos principais centros de inovação do 

Brasil e do mundo, em um esforço conjunto de instituições de ensino, empresas de base 

tecnológica e entidades governamentais (ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS 

DE TECNOLOGIA, 2012).  

A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) é a gestora da 

marca, sendo responsável por nortear seu uso em ações que visem à difusão e promoção de 

iniciativas inovadoras realizadas na capital catarinense (ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGIA, 2012). 

É importante identificar o processo de inovação em serviços e produtos em relação 

aos recursos estratégicos utilizados pelas empresas de tecnologia. A importância de se 

pesquisar o tema inovação justifica-se como contribuição teórica sobre o tema para a empresa 

estudada como forma de contribuir na elaboração da estratégia adotada, proporcionando 

melhorias em seu desempenho e aumentando sua capacidade de inovar, dando continuidade 

no desenvolvimento de novos produtos e processos e, consequentemente, criando e 

compartilhando novos conhecimentos. 

Pretende-se contribuir para que a empresa estudada e demais empresas de tecnologia 

possam obter maiores informações sobre o processo de inovação, identificando obstáculos à 

inovação, mudanças necessárias na operação das empresas, tipos de atividades de inovação 

em que estão inseridas e tipos de inovações implementadas nas empresas.  

Pode-se ainda obter informações sobre as interações das empresas com os demais 

atores econômicos e seus métodos utilizados, como forma de identificar suas inovações. 

Considera-se fundamental que empresas de tecnologia e de outros segmentos percebam a 

inovação como um elemento chave para o crescimento, a competitividade e o 

desenvolvimento das empresas, contribuindo para a solução de problemas humanos e 

ambientais.  

É importante perceber que a inovação é uma questão de conhecimento, criando novas 

possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos, já 

existentes ou resultados de um processo de busca por tecnologia, mercado ou ações de 

concorrência (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 
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Busca-se neste estudo abordar também a contribuição da teoria da RBV, sendo uma 

perspectiva de avaliação utilizada para determinar os recursos estratégicos disponíveis nas 

empresas, cujo objetivo é obter a vantagem competitiva por meio dos recursos disponíveis 

pelas empresas. Se a empresa apresentar recursos que criem valor e sejam raros e se a 

empresa puder se organizar para explorá-los, esses recursos podem constituir uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável (FAYOL-SONG, 2012). 

As empresas precisam perceber que seus recursos e capacidades podem ser vistas 

como um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis pertencentes à organização, que inclui a 

gestão de habilidades, as rotinas, os processos organizacionais, informação e conhecimento 

(BARNEY, 1991; 2001).  

As empresas necessitam perceber também que o conjunto de conhecimentos que 

diferencia a vantagem competitiva na organização permite a inovação, eficiência, qualidade e 

capacidade de resposta ao cliente, levando a uma diferenciação e vantagem competitiva da 

empresa (LEONARD-BARTON, 1992). 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Como forma de alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi estruturado em 

cinco capítulos. O capítulo um apresenta a introdução, justificativa e problema de pesquisa, 

objetivos e contribuição do estudo. Aborda aspectos principais sobre o tema estudado, 

inovação, tecnologia, recursos estratégicos e aspectos sobre conhecimento, além de apresentar 

os objetivos propostos no estudo. 

No capítulo dois, apresenta-se a fundamentação teórica, que aborda conceitos sobre 

inovação, tipos e modelos de inovação, recursos e capacidades estratégicas, contempla a 

teoria baseada em recursos (RBV), definição sobre capacidade, capacidade de criar 

conhecimento, capacidade tecnológica e capacidade orientada para o mercado. 

O capítulo três apresenta a metodologia do trabalho, abordando aspectos sobre o 

delineamento da pesquisa, framework teórico de pesquisa, tipos e técnicas de pesquisa, 

instrumento de coleta de dados e aspectos sobre a coleta, tratamento e análise dos dados. 

O capítulo quatro é dedicado à análise dos dados e resultados da pesquisa, abordando 

aspectos históricos sobre a empresa estudada, suas unidades de negócios, sua atuação no 

mercado, produtos desenvolvidos, a área de pesquisa e desenvolvimento e projetos 
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desenvolvidos na empresa, relacionados às categorias investigadas no estudo, ao modelo 

adotado e capacidades estratégicas, baseado na fundamentação teórica. 

No capítulo cinco são apresentadas as considerações finais, contemplando a 

conclusão do estudo e limites da pesquisa, assim como o alcance dos objetivos e sugestões 

para trabalhos futuros. 

Finalizando, são apresentadas as referências pesquisadas para a realização do estudo, 

como forma de identificar na literatura os principais autores e temas relacionados, sendo 

pesquisados artigos científicos, livros, dissertações, teses e sites de empresas. Após as 

referências, são apresentados em apêndice e anexo o roteiro de entrevista e autorização da 

empresa, respectivamente. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo serão abordados conceitos e processos referentes à inovação, bem 

como tipos e modelos de inovação; recursos estratégicos; conceitos de estratégias e 

características da Visão Baseada em Recursos (RBV), além de contemplar conceitos sobre 

capacidades estratégicas, como forma de fundamentar o estudo baseado em autores da 

literatura. 

 

 

2.1 INOVAÇÃO: DO CONCEITO AO PROCESSO 

 

Desde que se classificaram as inovações em radicais, aquelas que tendem a provocar 

grandes mudanças no mundo, ou incrementais, aquelas que promovem continuamente o 

processo de mudança, inúmeras definições sobre o tema de inovação surgiram na literatura. A 

inovação tecnológica é a implantação de um produto com características de desempenho 

aprimoradas, de modo a fornecer ao consumidor novos serviços (SCHUMPETER, 1961). 

Convém destacar que uma das referências recorrentes neste estudo é o Manual de 

Oslo, que parte de uma série de publicações da Instituição Intergovernamental, Organização 

para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE).  

O Manual de Oslo tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e 

construção de estatística e indicadores de pesquisa de países industrializados; é bastante 

abrangente e flexível quanto as suas definições e metodologias de inovação tecnológica, 

sendo uma das principais referências para as atividades de inovação na indústria brasileira. 

Foi traduzido sob a responsabilidade da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) das 

edições originais em inglês e francês (MANUAL DE OSLO, 2005). 

A abertura de novos mercados para competição internacional implica no crescimento 

da produtividade existente na indústria de serviço eficaz. A inovação parte de um conjunto de 

estratégias de mercado e ações que podem ser implementadas pela empresa inovadora. Essas 

estratégias incluem produtos e estratégias de diferenciação de preço, alianças e redes, o 

emprego de novas categorias de pessoal, organizacional e de gestão (HAUKNES, 1998). 

Nesse sentido, identifica-se inovação como a implementação de decisões deliberadas 

feitas para melhorar o desempenho da empresa, explorando oportunidades de mercado e 

respondendo aos desafios do ambiente de negócios. Inovações são objetos que podem ser 

limitados e descritos por mudanças demarcadas em características de desempenho ou a 
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criação de novas características de desempenho. O processo inclui ferramentas, materiais e 

outros recursos, habilidades e conhecimento adquirido (HAUKNES, 1998). 

A globalização conduziu empresas a mudanças significativas no que diz respeito ao 

acesso à informação e à abertura de novos mercados. Resultou em maior competição 

internacional e em novas formas de organização para lidar com cadeias de fornecimento 

global. Tendo em vista os aprimoramentos tecnológicos e maiores fluxos de informação, o 

conhecimento é cada vez mais percebido como um condutor central do crescimento 

econômico e da inovação. Desse modo, o conhecimento e a tecnologia tornaram-se mais 

complexos, aumentando a importância das interações entre organizações como uma forma de 

adquirir conhecimento especializado (ALVARENGA NETO, 2004; MANUAL DE OSLO, 

2005). 

Deve-se considerar também como um desenvolvimento econômico paralelo o 

crescimento da inovação em serviços nas economias avançadas. A inovação pode melhorar o 

desempenho da empresa, pois aumenta sua capacidade de inovar, proporciona melhoramentos 

nos processos de produção, permite o desenvolvimento de produtos e novas práticas 

organizacionais, e melhora a capacidade empresarial de adquirir e criar novos conhecimentos 

(ALVARENGA NETO, 2004; MANUAL DE OSLO, 2005). 

Uma nova filosofia de desenvolvimento e inovação de produtos que reflita a 

realidade do mercado é válida para as organizações, o que exige mudança e adaptação 

significativa para o mercado. Para uma empresa multinacional que deseja estar à frente de 

seus concorrentes, enfrentar essas mudanças é fator crucial, já que a inovação requer soluções 

híbridas, e não se resolve problemas dos clientes com tecnologias obsoletas (MANUAL DE 

OSLO, 2005; PRAHALAD, 2005). 

A inovação exige investimentos significativos para educar os clientes sobre o uso e 

os benefícios de produtos e serviços oferecidos. E a solução para novos produtos exige 

desempenho em preços, tecnologia avançada de maneira criativa, combinada à infraestrutura 

existente em uma empresa. Tratando-se de inovação e tecnologia, precisa-se ainda observar a 

conservação dos insumos, eliminando, reduzindo, reciclando e reduzindo assim a intensidade 

de recursos (MANUAL DE OSLO, 2005; PRAHALAD, 2005). 

Nota-se que a difusão do conhecimento e da tecnologia é parte central da inovação. 

O processo de difusão requer com frequência mais do que a mera adoção de conhecimento e 

de tecnologia, pois as empresas adotantes aprendem e constroem novos conhecimentos e 

tecnologias. Esses melhoramentos dependem não apenas do conhecimento tecnológico, mas 
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também de outras formas de conhecimento que são usadas para desenvolver inovações de 

produto, processo, marketing e organizacionais (MANUAL DE OSLO, 2005).  

Na sequência, apresentam-se algumas definições para inovação por diferentes 

autores. 

 

Quadro 1: Definição para inovação 

Autores Definição para Inovação 

 

Schumpeter (1961) Consiste na introdução de novos elementos ou uma nova combinação de 

elementos na produção ou entrega de manufaturados e produtos de serviço. 

 

Hauknes (1998) Inovações estão relacionadas a procedimentos e prescrições do processo de 

gerar o produto, ao serviço, ao processo de criação, a montagem, ao 

desenvolvimento do produto e ao serviço que está sendo vendido ao 

cliente. 

 

Manual de Oslo (2005) Por meio da inovação, novos conhecimentos são criados e difundidos, 

expandindo o potencial econômico para o desenvolvimento de novos 

produtos e de novos métodos produtivos de operação. 

 

Stare e Bucar (2009) O serviço de inovação caracteriza-se por dimensões organizacionais, que 

incluem novos conceitos de serviços, interface para novo cliente e novo 

serviço para sistemas de entrega. 

 
Fonte: adaptado de Schumpeter (1961), Hauknes (1998), Manual de Oslo (2005) e Stare e Bucar (2009). 

 

Os tipos específicos de inovação podem diferir muito com relação a seus impactos 

sobre o desempenho da empresa e sobre a mudança econômica. Por essa razão, é importante 

saber identificar a implementação e os impactos dos diferentes tipos de inovação. Muitos 

fatores que influenciam as atividades de inovação estão relacionados a fatores institucionais, 

de cultura e valores. Ao mesmo tempo, os processos de inovação são, em muitos sentidos, 

internacionais (MANUAL DE OSLO, 2005).  

Cita-se como exemplo, empresas multinacionais, como agentes centrais no processo 

de globalização, sendo uma força poderosa para a inovação. Tecnologias e conhecimentos 

circulam entre fronteiras, empresas interagem com empresas estrangeiras e universidades. 

Com o uso da internet, aumentaram as oportunidades de comunicação e de realização de 

negócios com empresas de outros países. Desse modo, as atividades transcendem as fronteiras 

nacionais à medida que envolvem transferências internacionais de capital, conhecimento e 

tecnologia. Com a competição internacional, as empresas aumentam sua eficiência e 

desenvolvem novos produtos (MANUAL DE OSLO, 2005).  
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As pesquisas sobre inovação são importantes, pois podem fornecer informações 

sobre o processo de inovação, permitem identificar os motivos e obstáculos à inovação, 

mudanças na operação das empresas, tipos de atividades de inovação em que as empresas 

estão inseridas, e os tipos de inovações implementadas. Podem ainda fornecer informações 

sobre as interações das empresas com outros atores econômicos e seus métodos utilizados 

como forma de proteger suas inovações (MANUAL DE OSLO, 2005).  

Há também uma série de limitações para os tipos de dados obtidos por pesquisas. 

Primeiramente, as análises exigem dados econômicos adicionais sobre a empresa, de modo 

que os dados de pesquisas sobre inovação precisem ser combinados com outras fontes de 

informação (MANUAL DE OSLO, 2005). 

A inovação é um processo contínuo, e, portanto, difícil de ser mensurado, 

principalmente para empresas cujas atividades de inovação são caracterizadas por mudanças 

pequenas. As inovações são mudanças significativas, que se distinguem de rotinas e 

mudanças menores, porém é importante observar que uma inovação pode consistir em uma 

série de pequenas mudanças (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Após apresentar a definição de inovação por alguns autores da literatura, salienta-se 

que para esta pesquisa caracterizam-se quatro tipos de inovação, sendo produto, processo, 

marketing e organizacional, apresentados na sequência (MANUAL DE OSLO, 2005). 

 

 

2.1.1 Tipos de inovação 

 

A inovação em serviços não se desenvolve apenas ao longo de uma trajetória 

tecnológica, mas envolve também um processo organizacional. Muitas vezes, o processo 

organizacional baseia-se na criação de novos conhecimentos para facilitar a geração e troca de 

informações (SUNDBO; GALLOUJ, 1998).  

Empresas de serviços inovadores prospectam o surgimento de novas soluções para a 

gestão de recursos tangíveis e intangíveis, bem como nos canais internos que fomentam novos 

comportamentos e a relação com os trabalhadores (SUNDBO; GALLOUJ, 1998).  

No quadro 2, na sequência, apresentam-se os quatro tipos de inovação.  
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Quadro 2: Tipos de inovação 

(continua) 

Tipo de inovação Definição 

 

Autores 

 

 

 

Produto 

Relacionados com o fornecimento de novo serviço. Sundbo e Gallouj 

(1998) 

Novo serviço definido por produtos tangíveis e intangíveis, 

por exemplo, um novo método de treinamento ou uma nova 

área de consultoria. 

 

Gallouj (2002) 

Introdução de um bem ou serviço novo ou melhorado no 

que concerne a suas características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, 

facilidade de uso ou outras características funcionais. 

 

Manual de Oslo 

(2005) 

Mudanças nos produtos e serviços que uma empresa 

oferece. 

Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Processo 

Relacionados com a modificação de procedimentos para 

elaboração de serviços ou atendimento ao usuário. 

 

Sundbo e Gallouj 

(1998) 

Ligados a sistemas técnicos ou a processos mais 

intangíveis. 

 

Gallouj (2002) 

Implementação de um método de produção ou distribuição 

novo ou melhorado, incluindo mudanças técnicas, 

equipamentos e softwares novos ou melhorados em 

atividades auxiliares de suporte. A implementação de 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) novas 

ou melhoradas é considerada uma inovação de processo se 

visa melhorar a eficiência e qualidade de uma atividade. 

 

Manual de Oslo 

(2005) 

Mudanças na forma em que os produtos e serviços são 

criados e entregues. 

 

Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) 

 

 

 

 

 

Marketing 

 

Relacionadas com a descoberta de novos mercados ou 

mudança de comportamento da organização no mercado em 

que está inserido. 

 

Sundbo e Gallouj 

(1998) 

Relações com os parceiros de uma empresa sejam clientes, 

fornecedores, autoridades públicas ou concorrentes. 

 

Gallouj (2002) 

Implementação de um novo método de marketing com 

mudanças na concepção do produto ou em sua embalagem, 

no posicionamento do produto, na promoção ou na fixação 

de preços. 

 

Manual de Oslo 

(2005) 

Mudanças no contexto em que produtos e serviços são 

introduzidos. 

 

Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) 

 

Organizacional 

 

Relacionadas com a introdução de novas técnicas de 

planejamento ou ferramentas. 

 

 

Sundbo e Gallouj 

(1998) 
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     (conclusão) 

Tipo de inovação Definição 

 

Autores 

 

 

 

 

 

 

Organizacional 

 

 

Constituem a estrutura dentro da qual as atividades e 

processos ocorrem. 

 

Gallouj (2002) 

Implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do seu 

local de trabalho ou em suas relações externas. Podem 

proporcionar melhorias nos métodos de produção evitando 

possíveis falhas, como novos sistemas logísticos de 

produção ou novos sistemas de informação baseados em 

novos softwares e equipamentos. 

 

Manual de Oslo 

(2005) 

Mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam o 

que a empresa faz. 

 

Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) 

Fonte: adaptado de Sundbo e Gallouj (1998), Gallouj (2002), Manual de Oslo (2005) e Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008). 

 

Conforme o quadro anterior, apresenta-se inovação de produto como novos serviços 

baseados em novas funções, entrando em uma nova área da esfera de atuação, como o 

advogado diante da expansão do criminoso para o direito sucessório (HAUKNES, 1996). 

Inovação de processo inclui a introdução de sistemas de informação, o 

desenvolvimento de metodologias e testes de avaliação. Inovação de marketing pode implicar 

a oferta de serviços existentes em novas áreas. Inovação organizacional, como processos em 

consultorias de grande porte que levaram à integração da contabilidade, por exemplo, 

consultoria de gestão e serviços de Tecnologia de Informação (HAUKNES, 1996). 

A inovação de produto pode utilizar novos conhecimentos ou tecnologias, ou pautar-

se em novos usos ou combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes. O termo 

“produto” abrange tanto bens quanto serviços, e as inovações de produto incluem a introdução 

de novos bens e serviços (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

A inovação de processo pode reduzir custos de produção, melhorar a qualidade, ou 

ainda produzir ou distribuir produtos novos ou melhorados. Pode envolver mudanças nos 

equipamentos e nos softwares utilizados em empresas orientadas para serviços ou nos 

procedimentos e técnicas, que são empregados para os serviços de distribuição (MANUAL 

DE OSLO, 2005; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Sobre a inovação de marketing, esta é voltada para atender as necessidades dos 

consumidores, abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no 

mercado, com o objetivo de aumentar as vendas. A diferença de uma inovação de marketing é 
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a implementação de um método de marketing que não tenha sido utilizado previamente pela 

empresa (MANUAL DE OSLO, 2005; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

A inovação organizacional pode visar a melhoria do desempenho de uma empresa 

por meio da redução de custos administrativos ou de transação, melhorando a produtividade 

do trabalho, o conhecimento externo não codificado ou reduzindo os custos de suprimentos. 

Compreende a implementação de novos métodos para a organização de rotinas e 

procedimentos para a condução do trabalho (GALLOUJ, 2002; MANUAL DE OSLO, 2005). 

As atividades de inovação podem ser entendidas como atividades inseridas num 

processo de resolução de problemas, sendo contextualizados sob determinada estrutura 

técnica, cultural, social e econômica, sob um ambiente institucional, assumindo inúmeras 

trajetórias entre as possibilidades oferecidas pelo ambiente institucional (MANUAL DE 

OSLO, 2005). 

Destaca-se a forma como são comunicadas as inovações dentro das organizações por 

meio da difusão de modelos de melhores práticas, exemplificando a adoção de inovações 

“off-the-shelf”, considerando-se conceitos reconhecidos para resolver problemas específicos, 

como sendo sempre a melhor política. Assim, a maioria das discussões sobre inovação no 

passado destacou um forte enfoque em processos de difusão, considerando os usuários como 

atores passivos em relação à adoção de tecnologias (LOBIANCO; RAMOS, 2004). 

O processo de inovação possui características diferentes de uma organização para 

outra, gerando comportamentos diferentes e histórias individuais, sendo as forças deste 

processo externas ou internas. As redes de conhecimentos também facilitam a troca de 

informações tecnológicas e comerciais; nesse sentido, as redes informais tendem a basear-se 

em contatos pessoais (MANUAL DE OSLO, 2005). 

As redes formais podem ser orientadas por organizações de negócios, associações de 

pesquisa, companhias de serviços tecnológicos, consultores, universidades, organizações 

públicas de pesquisa ou patrocinadas por recursos de governos locais, regionais ou centrais 

(MANUAL DE OSLO, 2005).  

Lobianco e Ramos (2004) apresentam, em seu estudo, o processo de inovação como 

busca e descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, 

novos processos de produção e novas formas organizacionais. Apresentam a inovação como 

uma ideia comum a ser utilizada pelas organizações de forma contextualizada, referindo-se à 

inovação tecnológica. Os autores citam cinco características da inovação, que ajudam a 

explicar os diferentes níveis de adoção: relativa vantagem, compatibilidade, complexidade, 

julgamento e ser percebida.  
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Inovações percebidas pelos indivíduos com as características citadas deverão ser 

adotadas mais rapidamente que outras, sugerindo, a partir destas, classificar as organizações 

em cinco categorias baseadas nos diferentes níveis de percepção: as que primeiro adotam, as 

que cedo adotam, as que adotam junto com a maioria, as que adotam após uma grande 

maioria e as que adotam de forma atrasada uma inovação (LOBIANCO; RAMOS, 2004). 

Basicamente, existem três pontos de vista ou abordagens diferentes para inovação 

apresentados no estudo de Fontana e Sorensen (2005), cada um tentando identificar os 

processos, apresentados no quadro 3:  

 

Quadro 3: Abordagens para inovação 

Abordagem Definição 

Abordagem Individualista Explica o papel pessoal nos processos de inovação. 

Abordagem Estruturalista Identifica pontos na estrutura organizacional que podem moldar a 

inovação. 

Abordagem Interativa Considera a estrutura organizacional e atitudes individuais como 

condições favoráveis no processo de inovação. 

Fonte: Fontana e Sorensen (2005). 

 

Fontana e Soresen (2005) complementam: as redes são estruturas sociais que 

permitem a interação de troca entre e dentro das organizações. Apresentam networking, como 

a troca de informação social entre as pessoas, permitindo que o conhecimento flua de um 

grupo para outro em um processo conhecido como "limite spanning".  

A maioria das pesquisas nesta área, segundo Fontana e Soresen (2005), centra-se em 

relações formais entre empresas, grupos ou indivíduos, na forma como a inovação impulsiona 

dando forças, negligenciando os processos de networking menos formal, chamado de "laços 

fracos", considerados importantes fontes de inovação e processos de difusão.  

Laços fracos, de acordo com os autores, divulgam as organizações e as pessoas, 

conectando aquelas que normalmente estão associadas apenas informalmente. Neste 

envolvimento com outras organizações, como universidades, associações profissionais e 

fornecedores, novas ideias são mais propensas a serem desenvolvidas.  

É importante considerar o papel desempenhado pelos usuários e clientes nos 

processos de inovação. Isto acontece uma vez que tem uma forte influência no lado social de 

inovações, modificando e melhorando os produtos, ajudando a dar forma à tecnologia em 

todas as suas fases (FONTANA; SORESEN, 2005). 
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Os usuários, segundo os autores citados, podem ajudar a moldar positivamente as 

inovações, ou ainda, em empresas com foco muito forte no cliente, podem bloquear as ideias 

vindas de outros atores envolvidos no processo  

O estudo de Serra et al. (2008) indica que a inovação é importante para a 

sustentabilidade de toda e qualquer empresa, citando que em empresas de base tecnológica 

não é diferente, sendo este o foco de sua pesquisa.  

A inovação, baseado nos autores, está relacionada com a adoção de uma novidade 

pelo mercado ligado à renovação, e para que a inovação ocorra, é necessário gerenciar o 

processo de inovação, avaliando o ambiente interno e externo, escolha das inovações 

potenciais, pelos recursos alocados e implementação.  

Em seu estudo, as inovações são eventualmente radicais no início, recebendo 

inovações incrementais para sustentar o crescimento a partir do atendimento das necessidades 

e oportunidades do mercado (SERRA et al., 2008). 

A inovação é uma questão de conhecimento, criando novas possibilidades por meio 

da combinação de diferentes informações. O conhecimento pode já existir ou resultar de um 

processo de busca por tecnologia, mercado ou ações de concorrência (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008). 

Os autores apresentam a inovação incremental como uma estratégia gerencial de 

grande potencial, pois inicia a partir de algo identificado e pode ser aprimorado. O êxito na 

gestão da inovação depende, então, da capacidade de utilizar o conhecimento. 

O desenvolvimento de novos produtos é uma capacidade importante para a empresa, 

tendo em vista que o meio ambiente está mudando constantemente. A organização precisa 

estar preparada para reagir por meio da inserção de novos produtos em relação aos seus 

concorrentes, que podem também introduzir novos produtos, representando ameaça às 

posições de mercado (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

A ideia de inovação abrange a implementação de mudanças em serviços, processos, 

sistemas organizacionais e gerenciais, além de produtos. Apresenta-se a inovação como um 

processo contínuo envolvendo a solução de problemas em diferentes atividades e processos de 

aprendizagem nas empresas (MANUAL DE OSLO, 2005; MIRANDA; FIGUEIREDO, 

2010). 

Para que a empresa seja inovadora, é preciso que se tenha um conjunto mínimo de 

capacidades para que possa executar suas principais atividades, devendo amadurecer e evoluir 

para que seja inovadora. Em muitos casos, uma inovação de serviço pode ser apenas de um 

tipo; nesse caso, as empresas podem oferecer um novo serviço ou novas características de um 
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serviço sem mudar o método oferecido (MANUAL DE OSLO, 2005; MIRANDA; 

FIGUEIREDO, 2010). 

O estudo de Minadeo (2010) realizado nas empresas Carrefour e Walmart demonstra 

o quanto o processo de inovação foi importante para os dois varejistas no processo de 

crescimento das empresas. As duas empresas cresceram de modo acelerado, enfrentando 

fortes concorrentes e realizando bem sucedidos processos de internacionalização.  

O autor enquadra o crescimento das duas empresas no campo da “destruição 

criadora” de Schumpeter. O estudo aborda que a estratégia das empresas era apresentar um 

padrão consistente de crescimento, firmar uma posição e elaborar uma forma de enfrentar o 

mercado. O autor ainda sustenta que o sucesso de uma inovação também pode estar 

relacionado a fatores do mercado. 

Baseado no estudo de Varis e Littunen (2010), destaca-se que a inovação nas 

empresas refere-se a mudanças planejadas nas suas atividades, com vistas a melhorar o 

próprio desempenho. A razão para as empresas realizarem atividades de inovação consiste em 

ganhar o benefício, ou seja, o impacto positivo esperado das inovações sobre o sucesso das 

empresas.  

Os autores fazem uma análise em seu estudo sobre a relação entre inovação e 

informação, e afirmam que diferentes tipos de inovação nas pequenas e médias empresas 

podem invocar diferentes fontes de informação, além do crescimento estar associada com a 

criação de inovações.  

Dos tipos de inovação já citados nesse estudo, produto, processo e marketing, os 

autores já citados Varis e Littunen (2010) afirmam estar associados com as empresas, porém o 

tipo organizacional não. Em seu estudo, os autores não encontraram as competências do 

empreendedor ou internas à empresa, como por exemplo, trabalhadores importantes no 

processo de inovação.  

Observaram na pesquisa realizada em pequenas e médias empresas que os 

empresários não consideram como aspectos internos da empresa as competências, a iniciativa 

pessoal, o treinamento de pessoal, a comunicação organizacional e a comunicação espontânea 

entre as unidades e os trabalhadores da empresa. E estas constituem importantes fontes 

relacionadas à inovação de ideias e informações, na opinião dos autores Varis e Littunen 

(2010). 

A inovação inicialmente foi um conceito proposto para o setor industrial e, aos 

poucos, foi se aplicando aos setores de comércio e serviços. Os autores afirmam que o 
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processo de inovação ocorre por meio de uma tentativa deliberada das organizações em serem 

mais inovadoras que as demais (GOBARA et al., 2010). 

Baseado em uma pesquisa aplicada no setor hoteleiro, os autores citados observaram 

que as empresas com uma cultura orientada para inovação tendem a apresentar maiores 

índices de inovação. A discussão sobre inovação é de suma importância para as empresas de 

serviços, sendo que a inovação não depende somente de atitudes autocráticas, mas do 

compartilhamento de crenças e valores de uma organização.  

Em sua pesquisa, abordam os tipos de inovação, tais como inovações de produto, 

inovações de processo, inovações gerenciais e inovações de mercado, além da inovação ad 

hoc ou adocrática. Mecanismos para novas ideias, aprendizagem contínua, liberdade para 

inovar e aprender, compartilhamento das informações, autonomia, iniciativa, política de apoio 

à inovação e receptividade a novas ideias foram alguns dos fatores identificados em sua 

pesquisa (GOBARA et al., 2010). 

A inovação é uma variável estratégica devido à sua influência no desempenho da 

empresa. Por sua vez, uma inovadora atividade é crucial para o sucesso organizacional, pois 

abre a possibilidade de vantagem competitiva sustentável. O pensamento atual na teoria de 

gestão estratégica baseia-se em recursos e enfatiza o caráter dinâmico de inovação 

(HORTELANO; MORENO, 2010).  

Por sua vez, Vasconcellos e Marx (2011) complementam que a inovação em serviços 

ocorre somente com adição de algum componente tecnológico em um ambiente ou mesmo 

por meio da adição de uma nova tecnologia de informação na prestação do serviço.  

Inovação em serviços consiste na introdução de uma característica ou um conjunto 

de características que propicie a prestação de um serviço para o usuário final de uma nova 

maneira, ou de uma maneira melhorada. O usuário final deve reconhecer que o conjunto 

dessas características seja traduzido como benefício e tenha impacto em sua avaliação da 

prestação do serviço (VASCONCELLOS; MARX, 2011). 

A linha de raciocínio da inovação apresentada no estudo de Sundbo e Gallouj (1998) 

e Vasconcellos e Marx (2011) são convergentes no sentido de que uma empresa deve buscar 

fontes alternativas para contribuir com o processo inovativo.  

Na inovação aberta, a ideia é que as empresas possam comprar ou licenciar processos 

de inovação de outras organizações, e o que não for utilizado pela própria organização pode 

ser externalizado para que outras organizações tenham a oportunidade de utilizar 

(VASCONCELLOS; MARX, 2011). 
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Uma das ferramentas citadas pelos autores permite que qualquer pessoa ofereça 

ideias, vote e faça comentários por meio do site da organização. Trata-se de uma iniciativa 

estratégica em que se busca a aproximação e o envolvimento do cliente por meio da internet, 

contando com equipes específicas destinadas a essa finalidade, de modo que as sugestões 

tornem-se inovações. 

Considera-se uma empresa inovadora aquela que tenha introduzido um produto novo 

ou aperfeiçoado para o mercado, sendo, na sua maioria, adições de novos conhecimentos ou 

informações. As empresas utilizam informações de uma variedade de fontes, e sua habilidade 

para inovar é influenciada pela capacidade de absorver e combinar as informações 

(VASCONCELLOS; MARX, 2011).  

Após apresentadas as definições e os tipos de inovação, como produto, processo, 

marketing e organizacional, com suas respectivas características, na sequência, contemplam-

se os modelos de inovação. 

 

 

2.1.2 Modelos de inovação 

 

Tratando-se de modelos a serem aplicados para o processo de inovação, Gallouj e 

Weinstein (1997), Gallouj (2002), Viotti (2003) e Moreira e Vargas (2009) definem alguns 

modelos de inovação, apresentados na sequência no quadro 4.  

 

Quadro 4: Modelos de inovação  

(continua) 

Modelo de Inovação Definição Autor 

 

Radical Corresponde à criação de um novo conjunto de 

características. 

Gallouj e Weinstein 

(1997) e Gallouj (2002) 

Ameliorativa Qualidade do produto ou processo melhorado. Gallouj e Weinstein 

(1997) e Gallouj (2002) 

Incremental Adição ou eliminação de características. Gallouj e Weinstein 

(1997) e Gallouj (2002) 

Ad hoc Produção de novas competências ou codificação e 

formalização. 

Gallouj e Weinstein 

(1997) e Gallouj (2002) 

Recombinativa Combinação ou fragmentação de um grupo de 

características. 

Gallouj e Weinstein 

(1997) e Gallouj (2002) 

Formalização Formatação e padronização de características. Gallouj e Weinstein 

(1997) e Gallouj (2002) 

Barras Teoria voltada para a inovação tecnológica a 

partir de indústria para serviços. O modelo é 

preocupado principalmente com tecnologias de 

materiais. 

 

Gallouj (1998) 
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(conclusão) 

Modelo de Inovação Definição Autor 

 

Linear de Inovação Associado aos insumos utilizados em pesquisa e 

desenvolvimento, quanto mais recursos humanos, 

materiais e financeiros são alocados no processo 

maior será a produção de invenções e inovações. 

 

Viotti (2003) 

A inovação iniciada com pesquisa básica, 

seguindo-se à pesquisa aplicada e ao 

desenvolvimento, finalizando com a produção e a 

difusão. 

Moreira e Vargas 

(2009) 

Chain-Linked 

(Elo de Cadeia) 

 

Resultado de um processo de interação entre 

oportunidades de mercado e a base de 

conhecimento e capacitação da empresa, 

envolvendo subprocessos entre as etapas de 

comercialização e de invenção e projeto. 

Viotti (2003) 

Não há um caminho principal de atividade, mas 

cinco, o que se refere às trajetórias possíveis para 

o surgimento de inovações. 

Moreira e Vargas 

(2009) 

Sistêmico de 

Inovação 

 

 

As empresas não inovam isoladamente, 

participam de um sistema de relações diretas ou 

indiretas com outras empresas, sendo os esforços 

centrados na mensuração de fluxos de RH, 

informações e conhecimentos. 

 

Viotti (2003) 

Empresas não inovam isoladamente, mas no 

contexto de um sistema de redes de relações 

diretas ou indiretas. 

Moreira e Vargas 

(2009) 

Aprendizado 

Tecnológico 

Absorve a capacidade tecnológica de produção e 

adquiri domínio sobre a tecnologia assimilada a 

desenvolver a capacitação de aperfeiçoamento. 

 

 

Viotti (2003) 

Fonte: adaptado de Gallouj e Weinstein (1997), Gallouj (2002), Viotti (2003) e Moreira e Vargas (2009). 

 

O Modelo de Inovação Radical, de acordo com Gallouj e Weinstein (1997), Lemos 

(2000) e Gallouj (2002), parte da criação de um novo produto com características não 

relacionadas com as de um velho produto, um conjunto de competências contendo elementos 

novos.  

Os autores apresentam como exemplo, políticas oferecendo cobertura total para 

novos riscos sob novos produtos como veículos, ou a construção social de um novo evento a 

ser segurado, ou a entrada em uma nova área de especialização ou uma área de atividade 

incomum para o mercado, sendo um novo conjunto de características e competências. A 

inovação radical pode representar uma ruptura estrutural, dependendo do padrão anterior.  

Gallouj (2002) acrescenta que a inovação radical tem como objetivo melhorar a 

qualidade dos serviços, chamado de primeira fase, enquanto a inovação incremental tem como 

objetivo melhorar a eficiência da prestação de serviços, sendo a segunda fase. Porém, o autor 
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acrescenta uma terceira fase, a inovação do produto, que gera novos serviços, ainda em fase 

experimental.  

O Modelo de Inovação Ameliorativo consiste em melhorar certas características sem 

alteração na estrutura do sistema, produto ou serviço (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997). 

No Modelo de Inovação Incremental, de acordo com Gallouj e Weinstein (1997) e 

Gallouj (2002), o sistema é alterado por meio da adição de novos elementos ou substituição 

de elementos. Pode envolver a melhoria de certas características finais ou uma redução nos 

custos de produção, pode ser interpretado como uma construção social. Por exemplo, a 

indústria de seguros. A forma básica do contrato permanece inalterada, mas certas opções 

podem ser adicionadas ou excluídas.  

Complementam Serra et al. (2008): no Modelo Incremental, o novo produto, serviço 

ou processo mantém suas funções básicas incorporando novos elementos, objetivando 

melhorar o desempenho ou a funcionalidade do produto, serviços ou processos. 

No Modelo Ad hoc, o conhecimento disponível e a experiência acumulada ao longo 

do tempo são aproveitadas e trabalhadas em sinergia com o cliente, criando soluções e novos 

conhecimentos, de modo a gerar vantagem competitiva (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997).  

As características da Inovação Ad hoc podem ser vistas como uma solução original 

ou um conjunto de soluções originais de uma organização, sendo estratégico, legal, de 

natureza fiscal, social ou humano, que emergem respostas a um problema. Desencadeia um 

processo de codificação do conhecimento, ou seja, a produção de rotinas (GALLOUJ; 

WEINSTEIN, 1997).  

Nesse modelo, o processo de inovação em serviços é interativo, onde o provedor dos 

serviços mantém ligações internas e externas que levam à inovação, surgindo assim a 

inovação ad hoc, ou adhocrática ou contingencial, sendo o resultado de um processo de 

resolução de problemas do usuário por meio da coprodução do serviço. Esse tipo de inovação 

poderá ocorrer em toda a atividade de prestação de serviços, dependendo da intensidade da 

relação usuário-produtor e do problema a ser resolvido (SUNDBO; GALLOUJ, 1998). 

Na adhocracia há uma estrutura altamente orgânica, horizontalizada, baseada em 

treinamento formal, com unidades funcionais para propósitos e organização interna divididas 

em equipes de projetos, baseando-se no mercado. Adota a descentralização seletiva das 

equipes localizadas em vários pontos da organização (MINTZBERG, 2009).  

Inovar significa romper padrões e uma organização inovadora não pode confiar em 

qualquer forma de padronização, mas deve permanecer flexível. Mintzberg (2009) destaca 

que os processos de informação e decisão fluem flexível e informalmente no processo de 
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inovação, dando poder aos especialistas com habilidades e conhecimento já desenvolvidos em 

programas de treinamento. Os diferentes especialistas, por sua vez, devem unir esforços em 

equipes multidisciplinares formadas em torno de um projeto de inovação específica. 

Baseado no autor, os especialistas são agrupados em unidades funcionais com 

propósitos internos. Os esforços devem ser inovadores e não padronizados. Por sua vez, os 

gerentes integradores e os cargos de interligação são criados para coordenar os esforços entre 

as unidades funcionais e as equipes de projeto estabelecidas como forças-tarefas.  

Na adhocracia, há gerentes funcionais, gerentes integradores e gerentes de projetos, 

porém, a maioria dos gerentes não gerencia, mas atua no sentido de interligar e negociar, 

coordenando as diferentes equipes e as unidades funcionais. O poder da tomada de decisão 

está distribuído entre gerentes e não gerentes em todos os níveis hierárquicos, ou seja, 

ninguém monopoliza o poder para inovar (MINTZBERG, 2009). 

Ainda segundo o autor, a adhocracia é dividida em operacional e administrativa. A 

operacional inova e soluciona os problemas de interesse direto de seus clientes; engaja-se em 

esforço criativo para encontrar uma nova solução quando necessário, e os especialistas devem 

atuar informalmente em ajustar as equipes de projetos estruturados. 

Na adhocracia administrativa assume projetos em seu próprio benefício, faz marcante 

distinção entre seu componente administrativo e o núcleo operacional, e emprega analistas 

preocupados com a adaptação a seu ambiente externo (MINTZBERG, 2009). 

O Modelo de Inovação Recombinativa explora as possibilidades para novas 

combinações partindo de um estoque de conhecimento e constituindo a base para reutilizar 

certos elementos e adicionar características com origens em produtos preexistentes. Por 

exemplo, criar um novo produto combinando características ou elementos de dois ou mais 

produtos existentes (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997). 

O Modelo de Inovação denominado como Formalização consiste em colocar as 

características do serviço em ordem e clarificar a correspondência entre as características 

técnicas e do serviço (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997). 

O Modelo de Barras é uma síntese teórica neo-schumpeteriana que trata de uma 

teoria da inovação, mas uma teoria voltada para a inovação tecnológica a partir de indústria 

para serviços, e não voltada para a inovação em serviços. O modelo do ciclo reverso do 

produto continua a ser técnico; a inovação não é considerada fora da esfera tecnológica, o 

modelo é, de fato, preocupado principalmente com tecnologias de materiais, e nenhuma outra 

forma de tecnologia é levada em consideração (GALLOUJ, 1998).  
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Outros modelos são citados, como o Modelo Linear de Inovação, associado à relação 

da quantidade e qualidade dos insumos utilizados em pesquisa e desenvolvimento. Primeiro 

como resultado da pesquisa básica é gerado o conhecimento científico sobre o qual seria 

desenvolvida a pesquisa aplicada e após o desenvolvimento experimental. Por último, a 

invenção resultante seria incorporada à produção que atingi a comercialização sendo 

transformado em inovação. Quanto mais recursos humanos, recursos materiais e financeiros 

são alocados no processo de pesquisa e desenvolvimento maior será a produção de invenções 

e inovações (VIOTTI, 2003). 

Sobre o Modelo Linear de Inovação, Moreira e Vargas (2009) complementam que a 

inovação iniciada com pesquisa básica, seguindo-se à pesquisa aplicada e ao 

desenvolvimento, finaliza com a produção e a difusão. Trata-se de um fenômeno linear e com 

uma única possibilidade de ocorrência a partir da pesquisa aplicada. Os autores sustentam que 

a inovação é um processo complexo, não linear, podendo assumir diferentes características, 

distorcendo a realidade da inovação de diversas maneiras. 

Outro modelo apresentado por Viotti (2003) é o Chain-Linked Model (Modelo Elo de 

Cadeia), um modelo interativo do processo de inovação desenvolvido por Kline e Rosenberg 

na década de 80. Baseado no modelo, a inovação é resultado de um processo de interação 

entre oportunidades de mercado e a base de conhecimento e capacitação da empresa, 

envolvendo subprocessos, especialmente entre as etapas de comercialização e de invenção e 

projeto, fatores esses importantes para o sucesso no processo de inovação da empresa.  

O autor cita como aspectos básicos da inovação: não é um processo sequencial; 

envolve muitas interações e realimentações; envolve insumos multifacetados; e a inovação 

não depende de processos de invenção, mas tende a ser realizada na solução de problemas 

durante o processo. 

O Chain-Linked Model (Modelo Elo de Cadeia) considera cinco elementos no 

processo de inovação: mercado potencial; invenção e/ou produção de um desenho analítico; 

desenho detalhado e teste; redesenho e produção; e distribuição e comércio. Nesse modelo, 

não há um caminho principal de atividade, mas cinco, que se referem às trajetórias possíveis 

para o surgimento de inovações (MOREIRA; VARGAS, 2009). 

Outro modelo abordado é o Modelo Sistêmico de Inovação, que parte da premissa de 

que as empresas não inovam isoladamente, mas participam de um sistema de redes de 

relações diretas ou indiretas com outras empresas, com infraestrutura de pesquisa pública e 

privada, instituições de ensino e pesquisa, economia nacional e internacional e um conjunto 

de outras instituições (VIOTTI, 2003). 
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No Modelo Sistêmico de Inovação, segundo o autor, os esforços estão centrados na 

mensuração de fluxos de recursos humanos, informações e conhecimentos, no mapeamento 

institucional dos sistemas nacionais de inovação e no comportamento inovador das empresas. 

Moreira e Vargas (2009) acrescentam que se parte do princípio de que empresas não inovam 

isoladamente, mas no contexto de um sistema de redes de relações diretas ou indiretas. 

O Modelo de Aprendizado Tecnológico é mais um modelo de inovação apresentado 

por Viotti (2003), que absorve a capacidade tecnológica de produção e adquire domínio sobre 

a tecnologia assimilada a fim de desenvolver a capacitação de aperfeiçoamento, sendo a 

capacidade de gerar inovações resultado de esforço tecnológico deliberado. 

O ciclo reverso do produto no Modelo de Aprendizado Tecnológico é uma teoria dos 

mecanismos reativos na indústria quando adota uma nova tecnologia. A indústria, dominando 

gradualmente a nova tecnologia através de efeitos de aprendizagem e interações cumulativas 

com os mercados de serviços, transforma estratégias reativas para estratégias proativas. O 

papel da tecnologia é fundamental para o processo, que o impulsiona, embora com base em 

uma interação permanente com o desenvolvimento da indústria (HAUKNES, 1996). 

O modelo de Barras, segundo o autor, indica que mais desenvolvimento nos novos 

serviços seguirá um ciclo do produto normal, com um crescente amadurecimento do setor de 

serviços, passando de inovação de produto para processo de inovação. E, em seguida, uma 

nova onda de tecnologia pode surgir, desencadeando o início de um novo ciclo inverso do 

produto (HAUKNES, 1996). 

Baseado no estudo de Benedetti, Rebello e Reyes (2006), realizado em panificadoras, 

observou-se, em relação aos entrevistados, que as duas principais fontes de vantagem 

competitiva apontadas foram a obtenção de redução de custos de compras e a inovação. 

Afirmam que a implantação e comercialização de novos produtos e serviços a partir de novas 

oportunidades diferenciavam-se dos demais concorrentes.  

Notou-se no estudo das empresas estudadas que inovações radicais apresentaram 

uma grande mudança e foram seguidas por um período de inovações incrementais. Constatou-

se ainda que já ocorreram inovações que implicaram em mudanças, mas no momento em que 

foi estudado, cediam espaço às inovações incrementais, que não exigiam alto investimento ou 

mudanças, porém a continuidade do processo de inovação era mantida, afirmam Benedetti, 

Rebello e Reyes (2006). 

Chacon e Moreira (2011) também exemplificam em seu estudo o setor bancário, 

setor do mercado considerado como intensivo em processamento e distribuição de 

informações inovadoras, utilizando as tecnologias de informação. Essas empresas vêm 
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investindo fortemente com o objetivo de desenvolver novos serviços e facilidades aos 

clientes.  

Devido à concorrência, de acordo com os autores, as empresas desenvolvem e 

oferecem rapidamente novos produtos, buscando constantemente a inovação. A pesquisa 

realizada em uma agência bancária quanto ao processo de inovação em serviços bancários, 

especificamente a um novo serviço oferecido, adotou a perspectiva integradora apresentada 

por Gallouj (2002). Para análise dos resultados da pesquisa, os autores propuseram a 

representação baseada em três vetores: competências do prestador, competências do cliente e 

características técnicas materiais e imateriais.  

O estudo citado também foi analisado sob a perspectiva dos seis modelos de Gallouj 

(2002): inovação radical, de melhoria, incremental, ad hoc, por recombinação e por 

formalização. Porém, classificou-se o novo serviço como inovação de melhoria, uma vez que 

configurou uma melhoria de serviço de pagamento de títulos.  

Quanto ao tipo de inovação, foi classificado como inovação de produto, por 

apresentar uma mudança no serviço oferecido pela empresa, e como inovação de processo, 

pois resultou em mudanças na maneira pela qual o serviço foi produzido e oferecido ao cliente 

(CHACON; MOREIRA, 2011). 

As principais abordagens teóricas sobre a inovação em serviços são: a abordagem 

tecnicista, a abordagem baseada nos serviços e a abordagem integradora, apresentados no 

quadro a seguir (SCHUMPETER, 1961; BARRAS, 1986). 

 

Quadro 5: Abordagens teóricas sobre inovação 

(continua) 

Abordagem Teórica 

Sobre Inovação 

 

Definição Autores 

 

 

Abordagem 

Tecnicista 

Modelo “ciclo reverso do produto”, no primeiro estágio ao 

invés de causar impacto radical e lucros extraordinários, 

levaria ao aumento de inovações incrementais voltado à 

melhoria da eficiência. No segundo estágio, as inovações 

seriam ainda incrementais, mas voltadas para melhorias na 

qualidade do serviço. E no estágio final, a tecnologia levaria 

à constituição de novos serviços. 

 

Barras 

(1986) 

 

Abordagem Baseada 

nos Serviços 

Ressalta modalidades específicas do setor de serviços 

associada às inovações incrementais em serviços periféricos, 

identifica e defini o que denomina trajetórias intangíveis dos  

Barras 

(1986) 

 

Abordagem Baseada 

nos Serviços 

serviços em contraposição às trajetórias tecnológicas. A ideia 

é que a relação usuário-produtor ofereça oportunidades para 

inovação na elaboração de um serviço, mesmo de acordo com 

o ramo do serviço. 

 

 

Barras 

(1986) 
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(conclusão) 

 

Abordagem Teórica 

Sobre Inovação 

 

 

Definição Autores 

 

 

Abordagem 

Integradora 

A análise da inovação em serviços deve pressupor um 

conceito de inovação amplo, onde a inovação pode ser 

identificada em uma das seguintes situações: introdução de 

novo serviço, introdução de novo método para prestação de 

serviço, abertura de novo mercado, obtenção de nova fonte 

de matéria-prima e estabelecimento de nova forma de 

organização de uma indústria. 

 

 

Schumpeter 

(1961) 

Fonte: Adaptado de Schumpeter (1961) e Barras (1986).  

 

Pautando-se nos autores Gallouj e Weinstein (1997), Gallouj (2002), Viotti (2003) e 

Moreira e Vargas (2009), nesta seção foram apresentados alguns modelos de inovação 

abordados na literatura, como forma de identificar no campo empírico o modelo e a 

abordagem que mais se adapta à empresa estudada. 

Nesta dissertação, o modelo adotado para estudo teórico e empírico foi baseado na 

perspectiva dos seis modelos de Gallouj (2002), Radical, Ameliorativa, Incremental, Ad hoc, 

Recombinativa e Formalização, a fim de identificar na empresa estudada quais características 

existem dos modelos citados. 

Na sequência, serão apresentados aspectos sobre recursos e capacidades estratégicas, 

abordando-se a Visão Baseada em Recursos (RBV) e finalizando com conceitos e aspectos 

sobre capacidades estratégicas. 

 

 

2.2 RECURSOS E CAPACIDADES ESTRATÉGICAS 

 

As organizações devem estar preparadas para se adaptar às mudanças rápidas do 

mercado e do progresso tecnológico; os trabalhadores precisam ser criativos e se dedicar à 

singularidade dos produtos e serviços prestados, precisam ser capazes de assumir riscos, lidar 

com sucesso, com a ambiguidade e incerteza do mercado (HSIEH; CHEN, 2011). 

Assim, entendem a estratégia como a direção e o alcance de uma organização a longo 

prazo, significa essencialmente como se decide usar os recursos para alcançar o objetivo. 

Nesse escopo, uma estratégia competitiva se concentra em entender as fontes de vantagem 

competitiva sustentada, afirmam Hsieh e Chen (2011). 
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Sobre o desenvolvimento de uma estratégia competitiva, Porter (1996) analisa que se 

refere ao desenvolvimento de uma fórmula ampla que determinará a maneira como a empresa 

irá competir, quais suas metas e quais as políticas necessárias para o cumprimento das metas. 

A formulação estratégica da empresa deve ser baseada em uma compreensão profunda e 

criativa das mudanças do setor e no comportamento do mercado ou nas competências e 

recursos essenciais.  

A tendência das organizações era aumentar a responsabilidade dos operadores sobre 

o processo cada vez mais amplo e integrado. A competência passou a centrar nos processos, 

ocorrendo o mesmo no setor de serviços. O exercício da competência pode manifestar-se 

como uma tomada de iniciativa bem-sucedida do indivíduo na situação profissional pelo qual 

assume a responsabilidade. Nesse sentido, é necessário definir critérios de êxito e estabelecer 

relação entre mobilização da competência e desempenho (ZARIFIAN, 2001). 

A competência é o saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, agregando valor econômico à 

organização e social ao indivíduo. Considera-se como elementos essenciais “o saber”, que se 

refere a conhecimentos formais, “o saber-fazer”, que remete as suas habilidades, “o saber-ser 

ou saber-agir”, referente a atitudes e comportamentos, sendo importante aprender e inovar nas 

organizações (FLEURY; FLEURY, 2001a; 2001b). 

O tema competência, desde a década de 70, vinha sendo pesquisado por psicólogos e 

educadores, e nos anos 80, a temática surgiu nas empresas e pesquisadores e consultores se 

interessaram pelo assunto. O impacto das mudanças tecnológicas na redefinição das 

ocupações dependia do modo como cada grupo profissional conseguiria usar as novas 

ferramentas (ZARIFIAN, 2001). 

O processo de inovação e geração de novos conhecimentos organizacionais está 

associado ao processo empresarial de gestão do conhecimento e apontam a necessidade das 

organizações em gerar novos conhecimentos, com um eficaz processo de gestão e indivíduos 

competentes na execução das atividades (SORDI; AZEVEDO, 2008).  

O conceito de recursos envolve os ativos tangíveis, pessoas, tecnologia, produtos, 

ferramentas, instrumentos, equipamentos, mercado e produtos; os ativos intangíveis, 

conhecimento, imagem da marca e potencial de recursos humanos; e habilidades da 

organização, gestão interna e negociação com os clientes, que são utilizados nos processos 

produtivos e administrativos da empresa (CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010). 

Os recursos intangíveis são tácitos e difíceis de codificar e de ser entendidos e 

copiados pelos concorrentes, sendo específicos da empresa. Os recursos tangíveis possuem 
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características físicas, são aqueles que podem ser observados e medidos (CARVALHO; 

KAYO; MARTIN, 2010).  

A capacidade está relacionada ao fato de a empresa utilizar seus recursos de maneira 

eficaz. Afirmam que os recursos da empresa e capacidades, juntos, formam suas 

competências, o que permite a inovação, eficiência, qualidade e capacidade de resposta ao 

cliente, levando a uma diferenciação e vantagem competitiva da empresa (JOÃO; 

SERRALVO; CARDOSO, 2009). 

Capacidades são dinâmicas quando permitem à empresa implementar novas 

estratégias para refletir mudanças nas condições de mercado, combinando ação e 

transformação dos recursos disponíveis com novas e diferentes formas (MORGAN; 

VORHIES; MASON, 2009). 

Sobre capacidades dinâmicas entre alta e média gerência, o conhecimento pode ser 

integrado por meio de uma rede de relacionamentos, permitindo a ampliação do processo 

estratégico. As redes intraorganizacionais fornecem mecanismos eficientes para a aquisição 

de novos conhecimentos. Observa-se ainda a necessidade de saber como identificar e 

promover oportunidades para o compartilhamento de informações entre diferentes partes das 

organizações para o desenvolvimento das capacidades dinâmicas (MACIEL; SATO; KATO, 

2012). 

Junges et al. (2011), em seu estudo no setor de Tecnologia da Informação (TI), 

observam que o desempenho organizacional é impactado pelo recurso estratégico baseado no 

conhecimento, sendo exercitado a partir do relacionamento externo de negócio, estrutura e 

relacionamento interno e desenvolvimento da competência em inovação.  

Os autores citados analisam a promoção do conhecimento em diferentes contextos e 

observam que a utilização dos recursos baseados em conhecimento promove maior 

desempenho nas organizações. Observam ainda que a atualização das organizações do setor 

de TI promove participação em redes de relacionamentos, estendendo a perspectiva de criação 

e transferência do conhecimento, assim como o processo de inovação desempenha um papel 

importante para a organização.  

Os autores Junges et al. (2011) afirmam, pautados em sua pesquisa, que existe 

relação positiva entre a gestão do conhecimento e o desempenho organizacional, assim como 

a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de relacionamentos de negócios. Afirmam 

também que existe relação positiva entre a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de 

relacionamentos e estruturas internas, assim como entre a gestão do conhecimento e o 

desenvolvimento da competência em inovação. 
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Na sequência, serão apresentadas definições e características sobre a teoria da Visão 

Baseada em Recursos (RBV), pautando-se em autores como Wernerfelt (1984), Grant (1991), 

Barney (1991; 2001) e Barney e Hesterly (2007). 

 

 

2.2.1 A Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View – RBV) 

 

Aborda-se o termo Visão Baseada em Recursos (Resource Based View – RBV), 

surgida na década de 80 e 90, como forma de abordar a vantagem competitiva a partir dos 

recursos da empresa. O autor justifica o aumento da empresa baseado em seus recursos e não 

por sua posição de mercado (WERNERFELT, 1984). 

A estratégia envolve o equilíbrio entre a exploração dos recursos existentes e o 

desenvolvimento de novos recursos. A RBV diferencia-se por considerar a questão interna à 

organização como mais importante na formulação estratégica, e origina-se da interpretação de 

várias abordagens econômicas clássicas por autores como Richard Rumelt, Birger Wernerfelt, 

Penrose e Jay Barney.  

Apresenta-se como categorias de recursos para a RBV o financeiro, tecnológico, 

organizacional, físico, humano e de reputação. Para Barney (1991), os recursos para a RBV 

são abordados como os ativos, capacidade, habilidade gerencial, processo organizacional, 

conhecimento, marca, reputação, informação sobre cliente, cultura organizacional, processos 

e recursos financeiros e atributos controlados pela empresa (GRANT, 1991). 

Ainda na perspectiva de Grant (1991), os retornos que os recursos geram dependem 

também da habilidade da empresa em se apropriar dos resultados. Os recursos (tangíveis) 

podem ser facilmente identificáveis ou podem ser dificilmente avaliados (intangíveis).  

Por sua vez, as organizações podem obter vantagem competitiva pela 

heterogeneidade dos recursos gerados e pela dificuldade de imitação pelos concorrentes. 

Barney (1991, p. 112) apresenta um modelo para entender a vantagem competitiva utilizando 

os recursos disponíveis. 

 

 

 

 

 

 



38 

Figura 1: Relação entre heterogeneidade e Imobilidade dos Recursos, Valor, Raridade, Imitabilidade 

Imperfeita, Sustentabilidade e Vantagem Competitiva Sustentável 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Barney (1991, p. 112). 

 

Os recursos de capital organizacional apresentam a estrutura formal da organização, 

incluindo o planejamento, coordenação e relações informais existentes entre diversos grupos 

da organização envolvendo o seu ambiente. Além dos recursos de capital organizacional, é 

importante abordar os recursos de capital físico, incluindo a tecnologia utilizada, instalações, 

equipamentos, localização e matérias-primas (BARNEY, 1991). 

Os recursos de capital humano incluem o treino, a experiência, a inteligência, as 

relações e as visões individuais dos trabalhadores, como apresentado no quadro a seguir 

(BARNEY, 1991).  

 

Quadro 6: Divisão dos recursos por categorias 

Divisão dos recursos 

por categorias 

Definição 

 

Recursos Financeiros 

Incluem todos os tipos de recursos financeiros que possibilitam que a 

organização conceba e execute estratégias.  

 

 

Recursos Físicos 

Incluem fábricas, localização geográfica e acesso à matéria-prima. 

 

Recursos Humanos 

Incluem o treinamento, a experiência, a inteligência, o conhecimento, o 

julgamento e visão individual dos gerentes e funcionários da empresa. 

 

 

Recursos 

Organizacionais 

Incluem a estrutura formal da empresa, os sistemas formais e informais de 

planejamento, controle e coordenação, a cultura, bem como relações entre 

grupos pertencentes à empresa e outros de fora. 

 
Fonte: Barney (1991; 2001) e Barney e Hesterly (2007). 

 

Para Barney (1991; 2001), uma das maiores responsabilidades dos estrategistas é 

avaliar se os recursos e capacidades da empresa continuam adicionando valor nos momentos 

de mudança no ambiente competitivo. Nesse sentido, a RBV oferece um conjunto de 

ferramentas, baseadas em uma teoria que explica a razão de algumas empresas terem um 

-Heterogeneidade 

dos Recursos da 

Empresa 

-Imobilidade dos 

Recursos da 

Empresa 

- Valor 

- Raridade 

- Imitabilidade 

Imperfeita 

  * Dependente da 

    História 

  * Ambiguidade  

    Casual 

  * Complexidade 

     Social 

- Sustentabilidade 

 

Vantagem 

Competitiva 

Sustentável 
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desempenho superior a outras. A empresa é vista como um conjunto de recursos e 

competências que lhe permite competir e implementar estratégias específicas.  

A RBV analisa os atributos dos recursos e competências e como podem ajudar as 

empresas a se diferenciar das demais e manter tal diferencial ao longo do tempo. Se a empresa 

apresentar recursos que criem valor e sejam raros, difíceis de serem imitados, e se a empresa 

puder se organizar para explorá-los, esses recursos podem constituir uma fonte de vantagem 

competitiva sustentável para a empresa, porém, se um recurso é valioso, mas não raro, a 

empresa ficará em paridade com outras empresas (BARNEY, 1991; 2001).  

A vantagem competitiva, de acordo com o autor Barney (1991; 2001), refere-se à 

criação de valor para a empresa durante a implementação de uma estratégia que não tenha 

sido implementada por nenhum concorrente atual ou potencial. Quando os concorrentes não 

são capazes de duplicar os benefícios da estratégia implementada pela empresa, tem-se a 

vantagem competitiva sustentável. 

Considerando-se o modelo das cinco forças, apresentado por Porter (1996), pode-se 

entender que a empresa identifica oportunidades no mercado e adapta seus recursos internos. 

Observa-se que uma organização tem seu desempenho dependente das características do 

ambiente onde está inserido e no qual compete, sendo esta uma perspectiva da Visão Baseada 

no Mercado e, dessa forma, a estratégia da empresa é determinada pela estrutura da 

organização e, principalmente, por seu posicionamento no mercado.  

Pela Visão Baseada em Recursos, a empresa, conhecedora de seus recursos internos 

mais valiosos, raros, não imitáveis e de difícil substituição, busca criar oportunidades no 

mercado para seu aproveitamento, diferenciando-se justamente por sua estratégia em 

considerar a questão interna à organização como mais importante (BARNEY, 1991; 2001). 

Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001), em novo estudo realizado após dez anos, 

complementam e apresentam a Visão Baseada em Recursos (RBV) em cinco campos de 

estudo: gestão de recursos humanos, economia e finanças, empreendedorismo, marketing e 

negócios internacionais. Segundo tais autores, a teoria da RBV pode ser apropriada para 

desenvolver novas capacidades, sendo os recursos distribuídos de forma heterogênea entre as 

empresas concorrentes. 

Os autores citados colocam que nos últimos dez anos, entre 1991 e 2001, a RBV 

forneceu importantes contribuições em um rápido crescimento da gestão estratégica de 

recursos humanos. A ênfase nas pessoas contribuiu para a interação e convergência de 

estratégia e gestão de recursos humanos. Quanto ao empreendedorismo, os autores citam que 
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oportunidades empresariais emergem quando certos indivíduos têm insights sobre o valor dos 

recursos que outros não têm.  

Na área de marketing, Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001) abordam que a 

necessidade de se identificar com precisão o valor para o cliente na forma de atributos 

específicos, benefícios e atitudes. Segundo estes autores, o marketing pode ajudar a 

compreender a necessidade de recursos raros para ser visto em termos de necessidades dos 

clientes, enquanto a inimitabilidade pode ser avaliada em termos de capacidade de imitação 

dos concorrentes e a capacidade da empresa melhorar seus serviços.  

Quanto à internacionalização, há necessidade de prestar mais atenção ao processo e 

recursos de implementação relacionados. A passagem do tempo tem demonstrado que os 

artigos de 1991 deram contribuições significativas para o estudo da gestão (BARNEY; 

WRIGHT; KETCHEN JR., 2001). 

Barney e Hesterly (2007) apresentam como principal ferramenta para conduzir a 

análise interna o modelo VRIO, que se refere a quatro questões apresentadas no quadro a 

seguir.  

 

Quadro 7: Características para recursos 

Características para 

recursos 

 

Definição 

 

Valiosos 

Quando os recursos são capazes de explorar oportunidades e 

neutralizar ameaças ambientais, permitindo à empresa reduzir 

custos. 

 

 

Raros 

Garante a sustentabilidade competitiva e gerencia os recursos de 

forma que tenham uma combinação rara. Um recurso será raro 

quando não estiver disponível para muitas empresas. 

 

 

Difíceis de serem imitados 

Baseado na combinação de três razões: condições históricas ao 

acesso aos recursos, ambiguidade causal no que tange à obtenção do 

entendimento da relação entre recursos e vantagem competitiva 

sustentável, além de recursos que são socialmente complexos, fruto 

das relações entre as pessoas e da cultura da empresa.  

 

Difíceis de serem 

substituídos 

Não possui um recurso que seja substituto. 

Fonte: Barney (1991) e Barney e Hesterly (2007). 

 

Segundo Barney (1991) e Barney e Hesterly (2007), como apresentado 

anteriormente, tendo em vista a consecução de uma vantagem competitiva sustentável, os 

recursos das empresas precisam ser: valiosos para explorar as oportunidades e neutralizar as 

ameaças no ambiente competitivo; raros e não disponíveis a outros competidores; 
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imperfeitamente imitáveis, ou inimitáveis, na medida em que dependem de desenvolvimento 

organizacional específico e protegidos pela complexidade social e cultura organizacional.  

Os autores Barney (1991) e Barney e Hesterly (2007), ainda destacam que as 

questões de valor, raridade, inimitabilidade e organização podem se agrupar em um único 

modelo para entender o potencial de retorno associado à exploração de recursos e capacidades 

da empresa.  

Baseado nos autores, se um recurso ou capacidade controlado por uma empresa não é 

valioso, ele não permitirá que a empresa escolha estratégias que explorem ameaças 

ambientais. Se um recurso ou capacidade for valioso, mas não raro, a exploração desse 

recurso gerará paridade competitiva. Se um recurso ou capacidade é valioso e raro, mas não é 

custoso de imitar, explorar esse recurso gerará uma vantagem competitiva temporária para a 

empresa. Já se um recurso ou capacidade é valioso, raro e custoso de imitar, explorá-la gerará 

uma vantagem competitiva sustentável. 

Uma implicação importante do quadro VRIO, conforme Barney e Wright (1997), é 

que a função de recursos humanos gerencia o conjunto de recursos em uma empresa, por 

exemplo, habilidades de capital humano, comprometimento dos empregados, cultura e 

trabalho em equipe, que são mais suscetíveis de serem fontes de vantagem competitiva 

sustentável para as empresas.  

Os autores apontam para a necessidade de uma nova mentalidade sobre o papel dos 

gerentes de recursos humanos, como forma de transformar e contribuir para o melhor 

desempenho das empresas. 

Tratando-se de uma análise crítica em relação à Visão Baseada em Recursos (RBV), 

Paiva, Barbosa e Gonçalves (2008) apresentam em seu estudo uma reflexão sob uma ótica 

ontológica, epistemológica e metodológica. Os autores destacam a incapacidade de 

apresentação de uma teoria sedimentada e detentora de uma clareza conceitual.  

A RBV, na opinião dos autores citados, desencoraja a realização de mudanças 

necessárias estimulando a estagnação na organização, igualando a vantagem estratégica à 

singularidade organizacional. Os autores sugerem a ampliação dos estudos de estratégias em 

direção a outros paradigmas sociológicos, pois entendem que estudos que ampliem a visão 

estratégica podem contribuir para o indivíduo e para as organizações. 

O estudo de Torres e Souza (2010) no segmento da indústria farmacêutica comprova, 

após pesquisa aplicada, que partindo dos recursos internos identificados e utilizados pela 

empresa, é possível a implementação de uma estratégia competitiva colaborando para um 

desempenho positivo da organização no mercado farmacêutico brasileiro.  
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Por meio da pesquisa, segundo os autores, foi possível identificar a vantagem 

competitiva da empresa sobre a concorrência, principalmente pela capacidade de administrar 

integralmente os recursos estratégicos como força de vendas, Pesquisa e Desenvolvimento e 

marcas.  

Os recursos e capacidades da empresa podem ser vistas como um conjunto de ativos 

tangíveis e intangíveis pertencentes à organização, que inclui a gestão de habilidades, as 

rotinas e os processos organizacionais, informação e conhecimento, afirma Machado (2010).  

Porém, afirma o autor, a confiança presente no relacionamento entre as pessoas na 

organização é importante e indica a habilidade de compartilhar um entendimento mútuo em 

uma sociedade compartilhada, assim como é fundamental a livre comunicação entre as 

pessoas para dinamizar a troca de conhecimento. Nesse sentido, as competências essenciais 

vão culminar com uma vantagem competitiva perante o mercado em que a organização atua e, 

por sua vez, culminar com a estratégia da organização, no sentido de que o gerenciamento dos 

recursos crie e desenvolva oportunidades à organização (MACHADO, 2010). 

O estudo de Ribeiro (2010) realizado em lojas de material de construção chama a 

atenção para a necessidade de se alinhar os recursos e capacidades da empresa ao tipo 

estratégico. Segundo o autor, pautado na teoria da RBV, as organizações precisam investir e 

explorar suas capacidades, melhorando seu desempenho e gerando vantagem competitiva 

sustentável.  

Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001) afirmam que uma estratégia é criada para 

ajustar a organização ao seu ambiente, e criá-la sem esta capacidade de implementação poderá 

ser prejudicial ao desempenho da empresa. 

Nesse sentido, torna-se necessário criar a capacidade que conduza a empresa à 

adaptação contínua, permitindo à empresa buscar oportunidades quando surgirem. Como 

apenas um recurso não é suficiente para gerar vantagem competitiva, a empresa necessita de 

vários recursos estratégicos (RIBEIRO, 2010). 

O autor citado destaca que os resultados de seus estudos em lojas de material de 

construção demonstraram que não há consenso na relação de recursos aos tipos estratégicos, o 

que mostra o interesse em pesquisas que descrevam como os recursos relacionam-se a cada 

tipo estratégico. Em seu estudo, observou-se que havia ausência de ajustes entre os 

comportamentos estratégicos e recursos e capacidades, o que poderá, como já citado, segundo 

a teoria da RBV, deixar de gerar vantagem competitiva sustentável. 

Lazzarotti (2012), pautado em seu estudo, afirma não ser o suficiente a empresa ter a 

posse e o uso dos recursos para obter desempenho financeiro superior na perspectiva de obter 
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a vantagem competitiva. Afirma ser necessário o uso combinado e adequado dos recursos e 

renová-los, buscando assim o aprendizado contínuo. 

Complementando com o estudo de Fayol-Song (2012), ressalta-se que os recursos 

dentro de uma empresa podem ser divididos em categorias diferentes, como recursos físicos, 

equipamento, localização e acesso a matérias-primas; recursos humanos, formação, 

experiência, julgamento, tomada de decisão, habilidades, inteligência, redes e conhecimentos; 

recursos organizacionais, cultura da empresa, estruturas formais de comunicação, sistemas de 

coordenação e redes informais; e recursos tecnológicos, patentes, direitos de propriedade 

intelectual.  

Observa que nem todos os recursos são capazes de gerar vantagem competitiva, 

alguns têm características tangíveis e outros intangíveis. O autor afirma que os recursos são 

transferíveis e não específicos de uma empresa e as capacidades são específicas de uma 

empresa e usadas para desenvolver os recursos internos da empresa. O autor complementa 

que os recursos humanos, entre os recursos citados, desempenham um papel vital na geração 

de rentabilidade do negócio, sendo o mais provável de todos os recursos para gerar vantagem 

competitiva (FAYOL-SONG, 2012). 

Segundo o autor, a heterogeneidade dos recursos é a chave para transformar uma 

vantagem competitiva sustentada, e os recursos devem ser distribuídos de forma heterogênea 

entre as empresas. A teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV) é concentrada na 

capacidade interna da empresa e suas competências. Trata-se, nesse sentido, de uma 

ferramenta de avaliação utilizada para determinar os recursos estratégicos disponíveis nas 

empresas, sendo o objetivo obter a vantagem competitiva por meio dos recursos disponíveis 

pelas empresas. 

Salienta ainda que a Visão Baseada em Recursos (RBV) é uma teoria econômica 

baseada no desempenho das empresas em função dos tipos de recursos e capacidades 

controladas. Os recursos e capacidades valiosos são as forças de uma empresa, enquanto que 

recursos e capacidades que não são valiosos constituem as fraquezas de uma empresa 

(FAYOL-SONG, 2012). 

O modelo VRIO, conforme já apresentado por Barney (1991) e Barney e Hesterly 

(2007), pode ser usado para identificar implicações competitivas dos recursos e capacidades 

de uma empresa. Porém, a teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV) e o modelo VRIO 

podem ser aplicados também em um contexto internacional.  
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A habilidade de desenvolver novos recursos e capacidades por meio de operações 

internacionais depende da intenção de uma empresa em aprender, pensando na transparência 

de seus parceiros internacionais e a receptividade para o aprendizado (FAYOL-SONG, 2012).  

De acordo com Barney e Hesterly (2007), por meio da Visão Baseada em Recursos 

(RBV), é possível desenvolver um conjunto de ferramentas para analisar diferentes recursos e 

capacidades que uma empresa apresente, além do potencial de cada uma para gerar vantagem 

competitiva.  

Nesta dissertação, pretende-se identificar no campo empírico recursos 

organizacionais e capacidades estratégicas existentes na empresa estudada, baseado na teoria 

da RBV, como forma de interagir no processo de inovação. Na próxima seção, são 

apresentadas definições para capacidades estratégicas, sendo abordada neste estudo a 

capacidade de criar conhecimento, capacidade tecnológica e capacidade de orientação para o 

mercado.  

Justifica-se a escolha pelo interesse em investigar, no campo empírico, uma empresa 

de tecnologia, verificando-se a capacidade de desenvolver novas habilidades e criar novos 

produtos e aperfeiçoar seus processos organizacionais; a capacidade de envolver o sistema 

físico, organizacional e pessoas na empresa; e a capacidade de se relacionar com o mercado, 

com valores culturais da empresa e com demais instituições. 

Neste estudo, aborda-se principalmente a teoria de Leonard-Barton (1992), Teece, 

Pisano e Shuen (1997), Davenport e Prusak (2004), Alvarenga Neto (2004; 2007), Figueiredo 

(2005), Nonaka e Takeuchi (2008), Balbinot e Marques (2009), Day (2011), Llonch, Rialp e 

Rialp (2011) e Morgan, Katsikeas e Vorhies (2012).  

 

 

2.2.2 Capacidades estratégicas 

 

Capacidade refere-se ao papel da gerência em adaptar, integrar e reconfigurar 

habilidades organizacionais, recursos e competências funcionais. Remete à capacidade de 

renovar competências de modo a alcançar congruência com o ambiente de negócio em 

mudança (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).  

Complementando, Leonard-Barton (1992) apresenta como capacidades essenciais 

para uma organização: conhecimentos e habilidades das pessoas; sistema técnico da 

organização; sistema gerencial representando formas de conhecimento formal e informal; e 

valores e normas, referente à criação e controle do conhecimento.  
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Refere-se a um conjunto de conhecimentos que diferencia a vantagem competitiva na 

organização. As quatro dimensões apresentadas refletem em comportamentos acumulados e 

crenças baseadas no sucesso organizacional, sendo representadas em diferentes proporções e 

em diferentes capacidades (LEONARD-BARTON, 1992). 

Autores citados como Leonard-Barton (1992) e Teece, Pisano e Shuen (1997) 

abordam capacidades dinâmicas, o que reflete na capacidade da organização para alcançar 

novas formas inovadoras de vantagem competitiva baseado na posição de mercado. Os 

autores apresentam três fatores responsáveis pela capacidade dinâmica: processos gerenciais e 

organizacionais, posições ou qualidade dos ativos e trajetórias. 

O estudo de Fawcett et al. (2011) indica que as organizações devem construir 

relações produtivas capazes de criar valor orientado para o cliente. Baseado na teoria da RBV, 

os autores apresentam suas perspectivas, como a capacidade de colaboração ser rara, valiosa e 

difícil de replicar.  

Os autores, em seu estudo, demonstram que as relações que se caracterizam por 

recursos compartilhados, tomada de decisão conjunta, objetivos alinhados e o princípio da 

partilha de risco têm forte potencial de colaboração nas organizações. 

Em relação à geração de novas ideias e ações de recombinação de recursos para 

novas capacidades, Maciel, Sato e Kato (2012) afirmam que a incerteza, no caso de 

organizações em ambientes turbulentos, pode impor necessidades que serão benéficas à alta 

administração. A incerteza ambiental gera preocupações e necessidades de diferentes 

informações contribuindo para que a cúpula estratégica aumente a favorabilidade do contexto 

e a abertura a novas propostas estratégicas. 

A etapa de criação do conhecimento, assunto abordado na próxima seção, segundo 

Alvarenga Neto (2004), é o momento em que as organizações criam ou adquirem, organizam 

e processam a informação com o propósito de gerar novo conhecimento através da 

aprendizagem organizacional.  

O novo conhecimento gerado, segundo o autor citado, permite que a organização 

desenvolva novas habilidades e capacidades, crie novos produtos e serviços, aperfeiçoe os 

antigos e melhore seus processos organizacionais. Para o autor, gestão, no contexto 

capacitante, já citado por Von Krogh (1998), significa promoção de atividades criadoras de 

conhecimento em nível organizacional. E a questão que se impõe é a seguinte: como criar o 

contexto que capacite as pessoas a compartilharem mais informações e conhecimento?  

Os autores Suzin, Gonçalo e Souza (2007), em seu estudo voltado para capacidade 

estratégica, identificam como capacidades organizacionais: a capacidade de desenvolver e 
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explorar o conhecimento, capacidade de gerar uma identidade organizacional que combine 

tópicos internos e externos relacionada ao valor do produto ou serviço oferecido ao cliente. 

Identificam a capacidade de ver a organização como um processo para auxiliar na 

administração da complexidade da inovação, sem eliminar a habilidade de resolução de 

problemas novos e desafiadores. Identificam a capacidade de liderança em realizar 

julgamentos em uma cultura de assumir riscos, valorizar mudanças e aprendizagem, 

proporcionando uma melhor decisão de como usar as regras organizacionais (SUZIN; 

GONÇALO; SOUZA, 2007). 

Os autores ainda identificam a capacidade de responsabilidade coletiva permeada na 

organização como um todo, promovendo o trabalho sem sobrecarga, com autonomia, com 

controle no resultado e com a participação nas decisões. 

Porém, em seu estudo empírico evidenciam quanto à capacidade empreendedora a 

orientação estratégica, o comprometimento com a oportunidade e a capacidade da empresa em 

utilizar recursos. Segundo os autores, a capacidade empreendedora está relacionada com a 

visualização da oportunidade de crescimento e a capacidade da empresa de utilizar os 

conhecimentos das etapas mercadológicas da cadeia de valor (SUZIN; GONÇALO; SOUZA, 

2007). 

Os autores Gonçalo e Jacques (2010) em seu estudo em hospitais, abordam que o 

contexto organizacional necessário para promover as práticas de estratégias de conhecimento 

em hospitais foi analisado em quatro dimensões fundamentais: conversas de gestão, recursos 

de integração, conteúdo de conhecimento e capacidade dinâmica. A capacidade de gestão, tem 

sido utilizado para controlar e promover conversas entre as pessoas, e o conteúdo estratégico 

do conhecimento pode ser gerenciado para encorajar um contexto de partilha que pode acessar 

novas oportunidades estratégicas. 

Gonzalez, Martins e Toledo (2009) elaboraram um estudo, em que concluem que a 

gestão do conhecimento facilita o desenvolvimento de uma “cultura do conhecimento”, 

estimulando o trabalho em equipe, oferecendo autonomia aos trabalhadores para implementar 

melhorias nos processos, e ainda facilitando a troca de conhecimento tácito mediante 

interação das pessoas envolvidas na organização.  

Segundo os referidos autores, a criação de contextos organizacionais que estimulem 

a interação social é um aspecto importante para ambientes de aprendizagem. Afirmam ser 

possível desenvolver trabalhadores especialistas que compartilhem uma linguagem comum 

relacionada aos processos e problemas da organização, promovendo ambientes que 



47 

possibilitem a interação individual, essencial para o processo de socialização do 

conhecimento. 

Na sequência será definida a capacidade de criar conhecimento, abordando autores 

como Davenport e Prusak (2004), Nonaka e Takeuchi (2008), Nonaka e Von Krogh (2009), 

Miguel e Teixeira (2009) e Alvarenga Neto e Choo (2011).  

 

 

2.2.2.1 Capacidade de criar conhecimento 

 

A aprendizagem individual contribui para a aprendizagem organizacional, que 

antecede a criação do conhecimento organizacional, sendo fator gerador de inovação em um 

processo contínuo da organização. A aprendizagem organizacional ocorre em três níveis: do 

indivíduo, do grupo e da organização, o que faz com que o conhecimento flua do indivíduo 

para o grupo, e então para a organização. Sendo assim, a inovação como estratégia de 

competitividade empresarial, exige a criação de conhecimento na organização, criado a partir 

de processos de aprendizagem individual e organizacional (MIGUEL; TEIXEIRA, 2009). 

Pode-se diferenciar informação de conhecimento, pois enquanto informação pode ser 

o resultado da compreensão de dados evidenciados, no conhecimento, estes dados estão 

embutidos nos valores pessoais, relacionados à atitude, à perspectiva e à intenção do 

indivíduo, com foco contínuo na ação (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Dessa forma, o conhecimento é informação em ação, informação focada em 

resultados. Neste sentido, o saber pode transformar-se em um instrumento de denominação, 

sendo visto sob o enfoque das contingências em que tudo é discutido e analisado, ou seja, o 

todo pode ser relativo dependendo do seu contexto. As transformações da sociedade do 

conhecimento são consideradas perspectivas, que levam a conhecer, compreender e explicar 

os fundamentos do comportamento humano (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

Gestão do Conhecimento, segundo os autores, é um conjunto de estratégias para 

criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos 

que garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na 

geração de ideias, solução de problemas e tomada de decisão. Consiste na capacidade de uma 

empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo 

a produtos, serviços e sistemas (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

Adotar a Gestão do Conhecimento é uma mudança de cultura, sendo este um 

processo de difícil realização nas pessoas e nas organizações. Há uma preocupação em gerir o 
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conhecimento na organização, com a integração das funções de produção e gestão, pois a 

organização passa a ser um conjunto de comunidades interdependentes interagindo entre si 

em busca do mesmo objetivo (FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA, 2004). 

Baseado nos autores, a Gestão do Conhecimento nas organizações é baseada no 

relacionamento humano e nos seus elementos intangíveis, sendo assim, o conhecimento é 

informação em ação, informação focada em resultados.  

O saber pode transformar-se num instrumento de denominação, sendo visto sob o 

enfoque das contingências em que tudo é discutido e analisado, ou seja, o todo pode ser 

relativo, dependendo do seu contexto. As transformações da sociedade do conhecimento são 

consideradas perspectivas, que levam ao conhecer, compreender e explicar os fundamentos do 

comportamento humano (FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA, 2004). 

Os conhecimentos sobre os processos, produtos e mercados no processo de inovação 

são aquilo que constitui uma empresa, sendo que as decisões sobre como usar e trocar os 

conhecimentos ou como obter novos conhecimentos é fundamental para a operação das 

empresas. Nesse sentido, os sistemas adequados à gestão do conhecimento podem melhorar a 

competitividade e a capacidade inovadora das empresas, pois envolve as atividades relativas à 

apreensão, ao uso e ao compartilhamento de conhecimentos pela organização (MANUAL DE 

OSLO, 2005). 

As inovações organizacionais, por sua vez, envolvem a implementação de mudanças 

nas práticas de gestão do conhecimento, sendo que algumas informações podem ser obtidas a 

partir das questões sobre a inovação organizacional (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Além das práticas de obtenção de novos conhecimentos, a gestão do conhecimento 

envolve métodos para o compartilhamento e o uso dos conhecimentos. Desse modo, são 

exemplos de práticas de gestão do conhecimento: as bases de dados sobre as “melhores 

práticas” dos trabalhadores; a educação regular ou os programas de treinamento; os grupos de 

trabalho formais e informais para promover a comunicação entre os trabalhadores e sua 

interação; e as atividades de integração, que promovem a interação entre os empregados de 

diferentes áreas (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Na visão de Davenport e Prusak (2004), conhecimento é uma mistura de experiência, 

valores e informação contextual, proporcionando à empresa e às pessoas envolvidas uma 

estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e informações.  

O conhecimento deriva da informação da mesma forma que a informação deriva de 

dados, sendo o potencial de novas ideias surgidas do conhecimento em uma empresa infinito 
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se as pessoas da empresa tiverem a oportunidade de pensar, aprender, conversar umas com as 

outras e compartilhar o conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 2004). 

O conceito de conhecimento, segundo Gonçalo e Borges (2010), envolve fatos e 

valores e pode ser explorado tanto em suas construções lógicas como em construções 

cognitivas. Resulta da interpretação e da aplicação de uma informação disponível que altera o 

referencial de uma pessoa. Para investigar o conhecimento necessita compreender os 

processos para a implantação de um modelo de gestão do conhecimento organizacional, sendo 

este fundamental para o sucesso econômico das organizações e para que possam manter sua 

competitividade e inovação.  

Na visão baseada na tecnologia da informação, os profissionais estão voltados para o 

desenvolvimento de ferramentas como sistemas de gerenciamento da informação e 

inteligência artificial. Os autores colocam que o conhecimento é visto como um ativo 

gerenciável e deve receber investimento para adequada produção, armazenamento, acesso a 

dados e informação (GONÇALO; BORGES, 2010). 

A sociedade do conhecimento utiliza conceitos e métodos de várias disciplinas, 

relacionando e trabalhando com a essência da informação e aprendizagem, de forma a 

proporcionar o fluxo de informações existentes e permitir um melhor entendimento do 

comportamento humano e dos ativos intangíveis. Há diversas formas de conhecimento e, 

neste contexto, se faz importante analisar dois conhecimentos: o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

O conhecimento tácito é aquele conhecimento adquirido através de experiências, 

vivências, em vez daquele introduzido pela educação formal ao treinamento. Na sociedade do 

conhecimento, o conhecimento tácito é tão importante quanto àquele formal, codificado, 

estruturado e explícito. O conhecimento tácito é pessoal, sendo difícil de ser reformulado e 

comunicado (NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH, 2009).  

O conhecimento explícito é transmissível em linguagem formal e sistemática. O 

modelo dinâmico da criação do conhecimento está baseado no conhecimento humano, sendo 

criado e expandido por meio da interação social entre o conhecimento tácito e explícito, 

chamado de conversão do conhecimento, sendo um processo social entre indivíduos 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH, 2009). 

O conhecimento explícito já descreve o conhecimento subjetivo, não mensurável, 

que não se consegue ensinar, não se transfere de forma objetiva, são as informações, minúcias 

que não estão escritas na receita e pode fazer uma grande diferença no produto final 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  
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“O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números, e facilmente 

comunicado e compartilhado sob a forma de dados brutos, fórmulas científicas, 

procedimentos codificados ou princípios universais”. “O conhecimento tácito é altamente 

pessoal e difícil de formalizar, o que dificulta sua transmissão e compartilhamento com 

outros”. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 7). 

Complementam Davenport e Prusak (2004): o conhecimento explícito pode estar 

relacionado a procedimentos ou representado em documentos e banco de dados, já a 

transferência do conhecimento tácito exige contato pessoal, sendo que o relacionamento de 

transferência pode ser uma parceria, uma relação de orientação ou de aprendizado.  

Tais relacionamentos, segundo os autores citados, tendem a envolver a transferência 

de vários tipos de conhecimento, do explícito ao tácito. Quanto mais rico e tácito for o 

conhecimento, mais tecnologia deverá ser usada para possibilitar às pessoas compartilhar 

aquele conhecimento diretamente. 

Salienta-se que conhecimento é o que está na mente humana e que cada organização 

precisa fazer o seu recorte, mostrando o que é conhecimento naquele ambiente em que está 

inserido para criar a linguagem comum. Segundo o autor, o conhecimento é um ato de criação 

social e cultural, algo fluido, dinâmico, intangível, tanto tácito quanto explícito, estando 

incorporado a grupos e indivíduos socialmente construídos (SVEIBY, 2001; ALVARENGA 

NETO, 2007). 

Segundo Gonçalo e Jacques (2010), a perspectiva cognitiva sobre a cultura 

organizacional concentra-se em ideias, conceitos, crenças, valores ou normas. O 

conhecimento organizado é constituído pelo conhecimento existente armazenada na mente 

das pessoas, os modos mentais usados para explorá-la e as idéias ou teorias utilizadas em 

conjunto para apoiar as suas interpretações sobre o que a organização representa. 

Alvarenga Neto (2007) ainda destaca que a gestão do conhecimento também é 

entendida como gestão de sistemas de informação, ou tecnologia da informação e engenharia 

de processos de negócios, ou ainda como modelagens organizacionais baseadas no 

conhecimento.  

O autor citado coloca que a razão de existir e de durar de uma organização está 

relacionada à sua capacidade de inovar de forma incremental no dia a dia. A criação, o 

compartilhamento e o uso do conhecimento sustentam a intersecção entre tecnologia e modelo 

de negócio, o que gera inovação, que na opinião do autor, trata-se de uma vantagem 

competitiva (ALVARENGA NETO, 2007). 
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O autor faz um cruzamento entre os processos estratégicos do conhecimento, criação, 

compartilhamento e uso, sendo as condições capacitadoras da criação de conhecimento e os 

níveis de interação (ALVARENGA NETO, 2007).  

Complementando com os autores Gonçalo e Borges (2010), o processo de 

transferência do conhecimento às pessoas de uma organização significa compartilhar 

conhecimento pessoal e criar um lugar comum. O conhecimento poderá ser criado e 

transformado em função de um contexto capacitante como um espaço físico, virtual ou mental 

compartilhado que proporcione novos relacionamentos. 

O lançamento de produtos inovadores no mercado, enfrentar a concorrência ou 

aumentar os lucros, a organização depende de um contexto adequado, permitindo que o 

conhecimento, a criatividade, a habilidade das pessoas e da organização se movimente 

adequadamente. Os autores consideram que o processo de implementação estratégica do 

conhecimento ocorre em quatro etapas: criação/aquisição, organização/armazenagem, 

distribuição e aplicação (GONÇALO; BORGES, 2010). 

“A necessidade de mudança contínua nas organizações é há muito tempo uma 

preocupação central entre os teóricos do aprendizado organizacional”. A organização que 

deseja lidar de forma dinâmica com as mudanças no ambiente precisa criar informação e 

conhecimento e não apenas processá-los de forma eficiente. Além disso, “os membros da 

organização não podem ser passivos, mas sim agentes ativos da inovação”. (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008, p. 59). 

Os autores citados complementam que quando as organizações inovam, estas criam 

novos conhecimentos e informações, recriando assim o seu meio e revendo seus problemas e 

soluções. A criação do conhecimento nas organizações deve ser entendida como um processo 

que amplia o conhecimento criado pelos indivíduos participantes da mesma, reconhecendo-o 

como parte da rede de conhecimento da organização a que está inserida (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008).  

Neste contexto, pode-se identificar que o conhecimento só pode ser desenvolvido por 

indivíduos. A organização precisa apoiar e incentivar os indivíduos criativos e lhes 

proporcionar condições para o acesso à informação e a criação do conhecimento. Ressalta-se 

a necessidade de as organizações em estruturar e planejar suas estratégias, considerando as 

questões relativas à criatividade e a influência do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). 

O conhecimento é o elo que compõe a cadeia de valor indispensável à inovação, 

tende a iniciar um processo de formação de profissionais aptos a desenvolverem atividades de 
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gestão do conhecimento em suas organizações, visto que hoje é exigida a multiplicidade de 

conhecimentos quanto aos cenários e tendências globais, em termos de gestão. O 

conhecimento é algo realmente intrínseco ao ser humano, diz respeito a crenças e 

compromissos relacionados à ação, e seu significado é específico ao contexto (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008; NONAKA; VON KROGH, 2009). 

O conhecimento diz respeito a crenças e compromissos, é uma função de uma atitude 

ou perspectiva, está relacionado à ação e diz respeito ao significado. “A informação 

proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos, tornando 

visíveis significados. A informação é um meio necessário para extrair e construir o 

conhecimento”. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 65). 

Entende-se a criação do conhecimento nas organizações como um processo que 

amplia o conhecimento criado pelos indivíduos, considerando-o como parte da rede de 

conhecimento da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

A ampla transferência do conhecimento não poderia acontecer em grandes empresas 

globais sem as ferramentas propiciadas pela tecnologia da informação. Porém os valores, 

normas e comportamentos que constituem a cultura da empresa são as principais 

determinantes do grau de sucesso da transferência do conhecimento, além da existência de 

uma linguagem comum entre os participantes de uma equipe ser também essencial, pois sem 

ela as pessoas não se entenderão e nem confiarão uma nas outras (DAVENPORT; PRUSAK, 

2004). 

De acordo com os autores Davenport e Prusak (2004), a mais valiosa função da 

tecnologia na gestão do conhecimento é aumentar a velocidade da transferência do 

conhecimento, sendo que a tecnologia da informação possibilita que o conhecimento de um 

grupo seja extraído, estruturado e utilizado por outros membros da empresa e por seus 

parceiros de negócios no mundo todo. 

Por meio dos recursos da tecnologia, como correio eletrônico, groupware, internet, 

intranet, computadores e redes, pode-se indicar pessoas com conhecimento e interligar 

pessoas que precisem compartilhar conhecimento à distância. Porém, é válido lembrar que a 

tecnologia da informação é somente um sistema de distribuição e armazenamento para o 

intercâmbio do conhecimento, ela não cria conhecimento e não garante o compartilhamento 

do conhecimento numa cultura corporativa que não favoreça tais atividades (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2004). 

Organizações saudáveis geram e usam o conhecimento, e à medida que interagem 

com seus ambientes, absorvem informações, transformando-as em conhecimento e agindo 
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com base numa combinação de conhecimento com suas experiências, valores e regras já 

definidas (DAVENPORT; PRUSAK, 2004).  

Entre as condições capacitadoras, Alvarenga Neto (2007) identifica as 

sociocomportamentais, cognitivas e epistêmicas, informacionais e comunicacionais, 

estratégia, estrutura e sistemas de gestão, sendo livremente combinadas aos diferentes 

processos de conhecimento, destacando-se a importância da tecnologia. 

Em seu estudo em empresas como a Siemens do Brasil, Centro de Tecnologia 

Canavieira (CTC) e Pricewaterhouse Cooper (PwC), Alvarenga Neto (2007) pôde observar 

atividades relacionadas à geração de novas ideias. A Siemens elaborou a Sharenet, um espaço 

de interação onde a organização poderia criar, compartilhar e aprender, além do happy hour 

do saber oferecido aos trabalhadores.  

O autor também cita a PwC que elaborou o Global Best Pratices, na mesma linha da 

Siemens e o CTC, que também desenvolveu práticas de captura de ideia como inovação 

aberta e o momento cultural. Segundo o autor, tais atividades mostram que se está saindo da 

ideia de conhecimento organizacional para conhecimento coletivo, potencializado pelas 

tecnologias sociais. 

Complementando, Choo e Alvarenga Neto (2010), questionam também a 

importância das relações sociais e interações baseadas em normas e valores como a confiança, 

o cuidado, a empatia, a investigação atenta e a tolerância. Enfatizam a necessidade de se 

compartilhar práticas epistêmicas e compromissos e de se utilizar a tecnologia da informação 

para apoiar as atividades de conhecimento, processos de gestão e estratégias da organização.  

Os autores Davenport e Prusak (2004) abordam que a confiança pode afetar a 

eficiência dos mercados do conhecimento, se não houver confiança qualquer iniciativa ligada 

ao conhecimento estará eliminada. Para que o mercado do conhecimento possa operar numa 

empresa, é necessário que se estabeleça a confiança de três formas, sendo assim, a confiança 

deve ser visível, generalizada e partir do topo.  

Na confiança visível, segundo Davenport e Prusak (2004), deve haver uma prova 

perceptível de confiança, deve experimentar a reciprocidade diretamente. A confiança 

generalizada, parte do mercado do conhecimento interno, não contar com a confiança se 

tornará menos eficiente e assimétrico.  

Na confiança a partir do topo, de acordo com Davenport e Prusak (2004), seus 

valores tornam-se conhecidos na empresa por meio de indícios, sinais e símbolos. A confiança 

tende a fluir de cima para baixo, se os altos gerentes forem confiáveis, a confiança fluirá em 

toda parte da empresa. Na visão dos autores, o contato pessoal e confiança estão estreitamente 
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ligados, sendo a confiança uma condição fundamental para a operação do mercado do 

conhecimento. 

Sobre confiança, baseado no estudo de Mariotti e Souza (2005), em uma empresa do 

setor do agronegócio, colocam que ao se estabelecer a confiança torna-se menos relevantes os 

controles formais e burocráticos na empresa, contribuindo com o movimento de adaptação. 

Afirmam as autoras que a confiança torna-se cada vez mais importante quando se 

trata de estratégias de ação e disposição subjetiva para lidar com situações nas quais as 

garantias quanto às condições do trabalho e ao negócio são cada vez mais incertas. 

De acordo com as autoras Mariotti e Souza (2005), relações baseadas em elementos 

que constituem as dimensões para estabelecer a confiança intraorganizacional podem 

configurar uma alternativa aos padrões de relação baseados em controle burocrático. 

Complementando com Passuello e Souza (2006), um indivíduo inserido em uma 

organização poderá estabelecer relações de confiança com outras pessoas e com a empresa à 

qual está inserido, estando a confiança baseada em características da organização, 

profissionais e pessoais. 

Baseado em Gonçalo e Borges (2010), a aplicação do conhecimento é embasada na 

confiança estabelecida a partir de valores compartilhados pelas pessoas na organização e com 

clientes, sendo parceiros no processo de aprendizagem. 

Para que a gestão do conhecimento possa ocorrer, segundo Davenport e Prusak 

(2004), as empresas precisam criar um conjunto de funções e qualificações para desempenhar 

o trabalho de aprender, distribuir e usar o conhecimento. Todas as pessoas envolvidas na 

empresa, seja qual for sua atividade, são os mais importantes gerentes do conhecimento. 

Todos precisam criar, compartilhar, pesquisar e usar o conhecimento em sua rotina diária.  

A gestão do conhecimento deve ser parte do trabalho e responsabilidade de cada um 

dos membros da empresa, sendo também importante que possuam habilidades técnicas e 

intuitivas, além de equilíbrio no uso de diferentes métodos da gestão do conhecimento 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2004).  

Choo e Alvarenga Neto (2010) acreditam que a criação do conhecimento eficaz 

depende de um contexto propício, um espaço compartilhado que promova relações 

emergentes. Tal contexto organizacional pode ser físico, virtual, mental ou mediante as três 

formas, ocorrendo com indivíduos, grupos de trabalho, equipes de projeto, círculos informais 

e linha de frente de contato com os clientes.  

A gestão do conhecimento nas organizações está fundamentalmente relacionada à 

criação de um ambiente favorável ao conhecimento, permitindo incentivar, compartilhar e 
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utilizar a informação. Porém, trata-se de um processo de mudança cultural e comportamental 

ligado a um conjunto de valores e um padrão de comportamentos, permitindo que as pessoas 

na organização compartilhem o que sabem para aprender e inovar (ALVARENGA NETO et 

al., 2009; CHOO; ALVARENGA NETO, 2010; ALVARENGA NETO; CHOO, 2011).  

Nesta pesquisa, a capacidade de criar conhecimento significa incentivar, 

compartilhar, organizar e processar a informação, a fim de gerar novos conhecimentos através 

da aprendizagem organizacional. Desta forma, o novo conhecimento gerado permite à 

organização desenvolver novas habilidades e capacidades, criar novos produtos e novos 

serviços, melhorar os já existentes e redesenhar sua estrutura organizacional e processos, e, 

consequentemente, promover a inovação nas organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 2008; 

ALVARENGA NETO et al., 2009; NONAKA; VON KROGH, 2009; CHOO; 

ALVARENGA NETO, 2010; ALVARENGA NETO; CHOO, 2011).  

Na próxima seção, será discutida a capacidade tecnológica, a partir das abordagens 

de Figueiredo (2005), Garcia e Figueiredo (2009), Balbinot e Marques (2009) e Miranda e 

Figueiredo (2010). 

 

 

2.2.2.2 Capacidade tecnológica 

 

Garcia e Figueiredo (2009) apresentam, em seu estudo realizado em empresas de 

celulose e papel, definições para capacidade tecnológica, entendida como recursos necessários 

para gerar e gerenciar a mudança tecnológica nas empresas, estando os recursos incorporados 

em indivíduos e sistemas organizacionais.  

Os autores discutem a capacidade tecnológica de uma empresa dividida em quatro 

elementos: sistema técnico-físicos, envolvendo equipamentos, maquinarias, bancos de dados e 

software em geral, relacionado com o desenvolvimento da atividade industrial e comercial da 

empresa; indivíduos ou capital humano, representando o conhecimento tácito; sistemas 

organizacionais, constituídos pelas rotinas e procedimentos operacionais; produtos e serviços, 

constituindo a parte mais visível da capacidade tecnológica. 

Figueiredo (2005) expõe que a capacidade tecnológica de uma empresa está 

armazenada em, pelo menos, quatro componentes apresentados na figura 2 a seguir, sendo 

sistemas técnicos físicos; pessoas, geralmente denominada de “capital humano” da empresa; 

sistema organizacional; e produtos e serviços, referente à parte mais visível da capacidade 
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tecnológica, refletindo no conhecimento tácito das pessoas e da organização e dos seus 

sistemas físicos e organizacionais.  

 

     Figura 2: Dimensões da capacidade tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Figueiredo (2005, p. 56). 

 

Segundo Figueiredo (2005), existe uma relação inseparável entre os quatro 

componentes, considerando que a capacidade tecnológica possui uma natureza não apenas 

disseminada, mas abrangente. Aborda ainda que a transferência de tecnologia de economias 

industrializadas para economias em desenvolvimento envolve a gestão da aquisição, 

instalação e operação da tecnologia importada. Implica assegurar o engajamento da 

organização recipiente em um contínuo e sistemático processo de aprendizagem tecnológica.  

Na abordagem dos autores Balbinot e Marques (2009), pautados na realidade da 

economia atual, as empresas se obrigam a construir capacidade tecnológica para serem 

competitivas no mercado. Os autores abordam que empresas buscam formas alternativas de 

fortalecimento da sua capacidade de inovação, consequentemente, promovendo um ambiente 

mais propício ao desenvolvimento da capacidade tecnológica nas empresas. 

Os autores citados consideram capacidade tecnológica como um conjunto de 

habilidades funcionais que impactam o desempenho da empresa com o objetivo de 

administrar a geração de valor. Colocam que, nesse processo, são apreendidas e incorporadas 

habilidades organizacionais difíceis de serem imitadas, gerando assim conhecimento tácito 
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específico. Dividem a capacidade tecnológica em dois níveis: rotineira, necessária para operar 

a produção e implementar pequenas melhorias em processo, equipamentos, máquinas, 

software, produto e gestão; e inovadora, necessárias para gerar, gerenciar e implementar 

mudanças tecnológicas nos produtos, produção e organização. 

Balbinot e Marques (2009) afirmam ainda que a capacidade tecnológica está 

relacionada a diversos fatores condicionantes que podem ser agrupados em três domínios: 

fatores intrafirma, fatores interfirmas, caso das alianças estratégicas; e fatores exógenos à 

firma. Por sua vez, os três domínios podem auxiliar o desenvolvimento de sua capacidade 

tecnológica em duas direções: no fortalecimento da capacidade já existente e no 

desenvolvimento da capacidade tecnológica para níveis mais elevados. 

Conforme o estudo de Miranda e Figueiredo (2010) realizado em empresas de 

software, as capacidades tecnológicas são mensuradas com base nos gastos das empresas na 

área de pesquisa e desenvolvimento, nas qualificações individuais e nos investimentos em 

recursos humanos na área de pesquisa e desenvolvimento.  

A capacidade tecnológica, baseado nos autores citados, é definida como recursos 

necessários para gerar e gerenciar atividades inovadoras em produtos, processos e 

organização da produção, sistemas organizacionais, equipamentos e engenharia de projetos. 

Os recursos estão incorporados não apenas nos indivíduos (habilidades, experiências e 

qualificações formais), mas, principalmente, no sistema organizacional, rotinas e 

procedimentos da empresa. 

Em seu estudo, Gradvohl, Freitas e Heineck (2011) também conceituam capacidade 

tecnológica como os recursos necessários para gerar e administrar mudanças tecnológicas nas 

organizações. Segundo os autores, para se incluir diferentes níveis de evolução da capacidade 

tecnológica nas organizações, pode-se agregar a possibilidade de reconhecer diferentes níveis 

de inovação, desde a imitação de produtos e processos já existentes até a adoção de novos 

produtos ou processos organizacionais.  

Abordam que os níveis de capacidades tecnológicas são apresentados como 

rotineiras e inovadoras. Rotineiras no sentido de utilizar a tecnologia e o conhecimento já 

existentes, e inovadores no sentido de gerar mudanças tecnológicas e aperfeiçoar as existentes 

na organização (GRADVOHL; FREITAS; HEINECK, 2011). 

Os autores citados apresentam três funções para capacidade tecnológica: o processo e 

organização da produção, projetos e equipamentos, tendo em mente a necessidade de avaliar a 

acumulação de capacidades tecnológicas, e não apenas sua renovação. Identificam também 

em seu estudo atividades que as organizações são capazes de desenvolver de forma autônoma 
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ao longo do tempo, porém abordam que entre as trajetórias possíveis de serem observadas em 

uma organização quanto à capacidade tecnológica, estão tanto a construção e o acúmulo de 

capacidades quanto a perda de capacidades. 

Para os autores Miranda e Figueiredo (2010), a inovação deve ser entendida como 

processo e não como eventos isolados, abrangendo a implementação de mudanças em 

produtos/serviços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais. Complementam que a 

inovação consiste em um processo que envolve a resolução de problemas em tipos diferentes 

de atividades e requer estoques de capacidades e processos de aprendizagem específicos às 

empresas e a outros tipos de organização. 

Nesta pesquisa, capacidade tecnológica significa um conjunto de habilidades 

funcionais, envolvendo o sistema físico, organizacional, de pessoas, estratégias gerenciais, 

produtos e serviços de uma empresa. Envolve também base de dados, software, máquinas e 

equipamentos, assegurando à empresa um contínuo processo de aprendizagem tecnológica e 

competitividade no mercado, o que consequentemente fortalece sua capacidade de inovar 

(FIGUEIREDO, 2005; BALBINOT; MARQUES, 2009; GRADVOHL; FREITAS; 

HEINECK, 2011). 

Na sequência, será abordada a capacidade de orientação para o mercado, recursos 

necessários em uma organização como forma de gerenciar atividades inovadoras, a partir das 

perspectivas de autores como Kemper, Engelen e Brettel (2011), Llonch, Rialp e Rialp (2011) 

e Morgan, Katsikeas e Vorhies (2012). 

 

 

2.2.2.3 Capacidade de orientação para o mercado 

 

A capacidade de marketing pode ser descrita como um processo integrativo e 

projetado na aplicação do conhecimento coletivo, habilidades e recursos de uma organização 

com as necessidades relacionadas com o mercado do negócio, agregando valor aos seus 

produtos e serviços (LLONCH; RIALP; RIALP, 2011). 

Baseado nos autores pode-se caracterizar a capacidade de marketing de duas formas: 

orientação para o mercado, que remete à forma como as empresas estão implementando o 

conceito de marketing; e o mix de marketing competitivo, resultado da capacidade de uma 

empresa para executar rotinas de trabalho comuns de comercialização. 

A orientação para o mercado relaciona-se aos valores culturais da organização, sendo 

a criação de uma organização orientada para o mercado em um processo de transformação 
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cultural. Além de promover a aceitação dos valores culturais, o objetivo principal ao criar 

uma orientação para o mercado é aprender como implementar os condutores de orientação de 

uma empresa enfatizando a gestão, a conexão interdepartamental, a centralização, o mercado 

baseado em sistema de recompensa e a orientação para o mercado de formação (LLONCH; 

RIALP; RIALP, 2011). 

Kemper, Engelen e Brettel (2011) complementam considerando a capacidade de 

marketing como um dos principais vetores para o desempenho das organizações. Expõem que 

sendo baixo o nível de imitabilidade e conhecimento tácito, em alguns momentos, a 

capacidade de marketing torna-se uma forte influência no desempenho da organização e da 

área de pesquisa e desenvolvimento. Porém, enfatizam que a capacidade de marketing pode 

ser imóvel, difícil de reproduzir, mas relacionado ao mecanismo de criação de valor da 

organização. 

Complementa Diaconu (2011): a capacidade de marketing pode ser definida como 

um conjunto de recursos complexos e habilidades na área de comercialização, resultando no 

processo de acumulação de conhecimento e integração com valores e normas desenvolvidas 

por meio de processos organizacionais.  

Segundo o autor, os principais recursos necessários são: recursos humanos, 

conhecimentos, habilidades e atitudes dentro da organização, recursos relacionais ou ativos de 

mercados e recursos organizacionais. Destaca-se o talento de recursos humanos como um dos 

elementos mais importantes em função da sua criatividade obtida na organização e a posição 

no mercado.  

Por sua vez, Day (2011) acrescenta que informações sobre o mercado são necessárias 

para construir capacidades de marketing em uma organização, e pautado no indivíduo, a 

capacidade poderá gerar novas perspectivas de mercado que aumentem a orientação de 

mercado. O autor aborda que é importante ser um líder de valor para o cliente, com uma 

proposta diferente e atraente ao cliente.  

A organização poderá manter o equilíbrio certo, mantendo a sua liderança perante o 

cliente, atraindo e retendo clientes, capturando novas oportunidades e investindo em um 

portfólio de inovações, proporcionando assim resultados a médio e longo prazo (DAY, 2011).  

Day (2011) afirma que uma abordagem de processamento de informação para a 

orientação ao mercado, que enfatiza a geração, disseminação e resposta à inteligência de 

mercado, é a mais adequada para ajudar as organizações a responder rapidamente às 

mudanças de mercado, sendo necessário aprimorar suas capacidades. 
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Capacidades de marketing também estão voltadas para os processos pelos quais as 

organizações selecionam propostas de valor destinadas a clientes-alvos e implantam recursos 

para entregar as ofertas de valor em busca de objetivos desejados (MORGAN; KATSIKEAS; 

VORHIES, 2012). 

Baseado na capacidade de marketing, os autores destacam a capacidade de 

comercialização, voltada para o processo de exportação de seus produtos, tomando decisões 

estratégicas nessa área, coletando, processando e interpretando informações relevantes do 

mercado de exportação. 

Nesta pesquisa, capacidade de orientação para o mercado significa estar relacionada 

com o mercado e aos valores culturais da organização, enfatizar a gestão e a conexão 

interdepartamental, e gerar novas perspectivas de mercado voltadas para o processo de 

exportação de seus produtos. 

Como já citado por João, Serralvo e Cardoso (2009), a capacidade está relacionada 

ao fato de a empresa utilizar seus recursos de maneira eficaz, permitindo-a inovar, 

promovendo eficiência e qualidade ao cliente e mantendo um diferencial no seu produto e 

serviço.  

Encerrando-se a etapa relacionada à fundamentação teórica do estudo, apresenta-se 

no próximo capítulo a metodologia utilizada, bem como o desenvolvimento da pesquisa, suas 

etapas de coleta e análise dos dados. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia examina e avalia as técnicas de pesquisa e verifica novos métodos 

que conduzem à captação e processamento de informações com vistas à resolução de 

problemas de investigação. A metodologia tem interesse pelo estudo, descrição e análise dos 

métodos e lança esclarecimentos sobre seus objetivos, utilidades e consequências, ajudando a 

compreender o processo da pesquisa científica (ROESCH, 2009). 

Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação 

desenvolvida no método de trabalho de pesquisa. A pesquisa é uma forma de buscar 

responder questões formuladas sobre qualquer questionamento. A pesquisa foi conceituada 

por Cervo e Bervian (1996, p. 44) “como uma atividade voltada para a solução de problemas 

através do emprego de processos científicos”.  

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, sendo uma pesquisa 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, como forma de obter compreensão do 

referido estudo, para, posteriormente apresentar os resultados obtidos de acordo com os 

objetivos propostos. 

Conforme Roesch (2009), o estudo exploratório visa apresentar ao pesquisador um 

maior conhecimento sobre o tema escolhido, ampliando o conhecimento acerca do problema 

de pesquisa, e descritivo, porque busca descrever as análises do estudo pesquisado.  

Complementando, Michel (2005) acrescenta que o estudo exploratório auxilia na 

definição de objetivos e no levantamento de informações sobre o assunto objeto de estudo. A 

pesquisa descritiva tem como objetivo analisar fatos ou fenômenos estudados, observando, 

registrando e analisando relações com as informações coletadas. 

Utilizou-se de pesquisa bibliográfica para estruturar a fundamentação teórica, 

utilizando artigos nacionais e internacionais, livros e sites relacionados ao tema. Buscou-se 

primeiramente trabalhar com palavras-chave, como Inovação, Visão Baseada em Recursos 

(RBV) e Capacidade estratégica. A pesquisa foi feita em base de dados de artigos acadêmicos 

como EBSCO, Portal da Capes, entre outras revistas nacionais e internacionais, além de 

livros, dissertações e teses. 



62 

A pesquisa bibliográfica, segundo Cervo e Bervian (1996, p. 48), é indispensável 

para qualquer estudo, e os autores justificam que “qualquer espécie de pesquisa, em qualquer 

área, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação 

da questão, quer para a fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e 

contribuições da própria pesquisa”.  

Pesquisa bibliográfica é uma fase da pesquisa com o objetivo de levantar 

informações sobre o tema proposto, procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas já publicadas (MICHEL, 2005). 

Foi possível pesquisar artigos referentes à empresa estudada em diversos sites, 

abordando o histórico da empresa, serviços prestados, projetos desenvolvidos e participações 

em eventos com premiações, sendo também confirmados esses dados por meio de entrevistas 

com o gerente de marketing da empresa Softplan. 

A pesquisa documental, conforme Godoy (2010), pode trazer contribuições 

importantes para o estudo, incluindo materiais escritos como recortes de jornais e outros 

textos publicados na mídia, relatórios internos e externos, documentos administrativos e 

registros armazenados em banco de dados. Os documentos são considerados primários 

quando produzidos por pessoas que vivenciaram o evento estudado ou secundário quando 

reunidos por pessoas que não estavam presentes no evento citado. 

Foi possível ter acesso a programas de televisão com os diretores da empresa 

estudada, abordando sua forma de gestão e informações sobre a empresa e seu histórico, bem 

como ter acesso a programas de televisão com demais gerentes da empresa, como a área de 

produção e desenvolvimento e marketing, abordando responsabilidades e funcionamento de 

suas áreas e divulgação do Programa Ideias em Ação, sendo também confirmados todos os 

dados por meio de entrevistas com os gerentes.  

Por meio da técnica de observação, é possível também perceber um fenômeno no seu 

todo ou em algumas de suas partes. Possibilita incorporar novos elementos ao sentido comum 

da palavra e apresentar uma dimensão mais complexa sobre o caso estudado 

(RICHARDSON, 2008).  

Essa técnica de coleta de dados se deu de forma não participante, ou também 

chamada passiva, em que o pesquisador toma contato com o grupo ou organização, mas sem 

integrar-se a ele, presencia fatos, mas não participa, o que ocorreu nos momentos das visitas à 

empresa estudada. 

O estudo de caso desta dissertação representa uma maneira de se investigar um 

tópico empírico, seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-especificados. A técnica é 
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considerar todas as estratégias de uma maneira plural, como parte de um repertório para se 

realizar pesquisa em ciências sociais, a partir da qual o pesquisador pode estabelecer seu 

procedimento de acordo com determinada situação. 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se pesquisar fatos quando não se pode 

manipular comportamentos. Conta com a observação direta e série sistemática de entrevistas 

(YIN, 2001). 

Grande parte dos estudos classificados como estudo de caso constitui um estudo 

qualitativo, que se caracteriza como uma pesquisa que apresenta algumas características da 

metodologia qualitativa, com a realização de entrevistas, observação e o uso de documentos, 

investigando uma situação em profundidade, estando alinhado ao problema de pesquisa que se 

pretende responder (GODOY, 2010). 

Utilizou-se, nesse caso, a abordagem qualitativa, que permitiu compreender com 

detalhes significados e características da situação estudada pelos entrevistados, não havendo 

medidas quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON, 2008). 

De acordo com Oliveira (1999, p. 61), “uma abordagem qualitativa mensura o objeto e 

quantitativa mensura suas categorias e atributos tais como: qualidade, relação, ação, paixão, 

dor, amor, hábitos, atitudes e preferências entre outras variáveis”. 

 

 

3.2 FRAMEWORK TEÓRICO DE PESQUISA 

 

O modelo adotado para estudo teórico e empírico nesta dissertação baseou-se na 

perspectiva dos seis modelos de Gallouj (2002), apresentados pelo autor como Radical, 

Ameliorativa, Incremental, Ad hoc, Recombinativa e Formalização. Foram identificadas na 

empresa estudada as características existentes sobre os modelos citados. 

Na sequência (Figura 3), será apresentado o delineamento da pesquisa, baseado na 

teoria já relacionada neste estudo, abordando principalmente características e conceitos dos 

tipos e modelos de inovação, além de seus recursos e capacidades estratégicas, abordando a 

Visão Baseada em Recursos (RBV).  
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Figura 3: Framework de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários (2012). 

 

Conforme os objetivos delineados, o estudo busca identificar na empresa Softplan 

características quanto aos tipos de inovação, se ocorre a inovação do produto, do processo, de 

mercado ou organizacional. Busca identificar também recursos e capacidades estratégicas 

adotadas na empresa, pautando-se na teoria da RBV e, principalmente, características voltadas 

para a capacidade de criar conhecimento, capacidade tecnológica e capacidade de orientação 

para o mercado. 

 

 

 

Características do Tipo 

de Inovação 

Recursos e Capacidades 

Estratégicas 

- Capacidade de criar 

conhecimento; 

- Capacidade tecnológica; 

- Capacidade de 

orientação para o 

mercado. 

 

- Produto; 

- Processo; 

- Marketing; 

- Organizacional. 

 

- Abordagem tecnicista; 

- Abordagem baseada nos 

serviços; 

- Abordagem integradora. 

Modelo Adotado para Estudo Teórico: 

Modelo de Gallouj (2002):  

Radical, Ameliorativa, Incremental, Ad hoc, 

Recombinativa e Formalização. 

Analisar as capacidades estratégicas voltadas para inovação em empresa 

de Tecnologia da Informação, através de estudo de caso na Softplan. 

Fonte dos Dados: Entrevistas realizadas em uma empresa de base tecnológica por meio de um 

roteiro de questões identificando aspectos sobre capacidades estratégicas voltadas para 

inovação, além de documentos da empresa, programas de TV e sites. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Realizou-se entrevistas com roteiro semiestruturado em uma empresa de base 

tecnológica vinculada à Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE). As 

atividades de pesquisa por meio de entrevistas ocorreram no período entre os meses de junho 

e outubro de 2012 na cidade de Florianópolis na empresa Softplan, sendo desenvolvidas pela 

própria pesquisadora, como forma de analisar as capacidades estratégicas voltadas para 

inovação. 

A entrevista com roteiro semiestruturado, apresentado em Apêndice A, tem como 

objetivo compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões referentes ao 

tema proposto. Foi realizada para recolher dados descritivos, possibilitando desenvolver uma 

ideia a partir da interpretação dos fatos coletados. À medida que as entrevistas aconteceram, o 

roteiro pôde ser modificado em função da necessidade de se coletar outros dados. O registro 

da entrevista se deu por meio de gravação direta com a devida autorização dos entrevistados.  

O instrumento elaborado e utilizado para coleta de dados foi dividido em quatro 

blocos: 1) identificação do entrevistado; 2) caracterização da organização; 3) processo de 

inovação organizacional; 4) recursos estratégicos para inovação em serviços / produtos, 

apresentando respectivamente 5 itens, 4 itens, 9 itens e 10 itens. 

Na primeira etapa da pesquisa, foi validado o roteiro de entrevista com dois gerentes 

de diferentes empresas de tecnologia da informação (TI), no mês de março de 2012, sendo o 

primeiro gerente de marketing e o segundo sócio proprietário da empresa, encaminhados por 

e-mail.  

De maneira espontânea e rápida, ambos devolveram o roteiro de entrevista por e-mail 

com sugestões conforme seu conhecimento na área de TI. A validação foi importante na 

primeira etapa da pesquisa no sentido de verificar se havia clareza nos questionamentos e 

informações solicitadas no instrumento, obtendo-se êxito nessa etapa. 

Na segunda etapa da pesquisa, foi validado o roteiro de entrevista em uma nova 

empresa de TI com o sócio-proprietário da empresa JTech Soluções em Informática. Nessa 

etapa, a pesquisadora pôde conhecer a empresa e todo o seu funcionamento diante das 

atividades desenvolvidas. A visita e validação ocorreram no mês de maio de 2012 com 

duração de 3 horas na cidade de São José, onde está localizada a empresa.  

A conversa ocorreu de maneira espontânea por ambas as partes, sendo de suma 

importância para a pesquisadora ter contato com o contexto em uma empresa de TI, tendo em 

vista que um dos objetivos consiste justamente conhecer o contexto da pesquisa e o campo 
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empírico a ser investigado. Além disso, a pesquisadora pretendia descobrir se fazia sentido ao 

gestor de TI as perguntas elaboradas no roteiro. 

A empresa citada juntamente com a empresa Raiz Soluções Inteligente desenvolveu 

uma parceria estratégica para oferecer soluções em tecnologia da informação voltada para o 

mercado de saneamento. Atualmente, a JTech Soluções em Informática atende 50 municípios 

e possui 20 funcionários, entre profissionais com formação em sistemas de informação, 

engenharia e administração, atuando principalmente no suporte técnico, desenvolvimento de 

softwares, treinamento dos clientes e gerenciamento do negócio. 

Pôde-se constatar que a empresa respondia a todos os conceitos apresentados nesta 

dissertação, desde a prestação do serviço na área de TI, desenvolvimento do produto e 

capacidades e recursos utilizados na empresa, resultando de forma positiva a validação do 

instrumento de pesquisa proposto neste estudo. 

 

 

3.4 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A coleta dos dados na empresa Softplan deu-se após aplicação do instrumento: 

entrevistas com roteiro semiestruturado com gerentes da empresa (Gerente de Marketing e 

membro do Comitê de Ética, Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional e o 

Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI, responsável pelo 

desenvolvimento do Programa Ideias em Ação).  

Em um primeiro momento, foi entrevistado o gerente de marketing na Softplan, 

buscando informações sobre o funcionamento de cada unidade e projetos desenvolvidos na 

empresa. A pesquisadora valeu-se de um gravador e foram necessários três dias para a 

primeira etapa da coleta de dados, além de informações repassadas por e-mail, quando 

necessário. 

Em um segundo momento, foi entrevistada a Analista de Desenvolvimento Humano 

e Organizacional na Softplan, buscando conhecer projetos desenvolvidos na empresa e 

voltado para o trabalhador, também gravada em um único dia.  

Em um terceiro momento, foi entrevistado o coordenador de projetos e pesquisador 

da Fundação CERTI, na própria Fundação localizada na Universidade Federal de Santa 

Catarina, buscando informações sobre o desenvolvimento do Programa Ideias em Ação, sendo 

também gravada a entrevista ocorrida em um único dia. 
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A partir das entrevistas, a pesquisadora pôde também pesquisar informações em 

documentos da empresa, autorizados pelos gerentes de cada área, com acesso a documentos 

com depoimentos de trabalhadores sobre projetos da empresa, funcionamento das unidades e 

cada produto e serviço prestado, também importante para a coleta e análise dos dados, 

constituindo dados secundários.  

Foi localizada também uma dissertação sendo um estudo de caso na mesma empresa 

citada no ano de 2011 tratando-se de uma dissertação na área da administração da 

Universidade Federal de Santa Catarina, caracterizando assim uma pesquisa bibliográfica. 

Para relacionar os dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Segundo Bauer (2002), 

trata-se de uma metodologia que possui um discurso elaborado sobre qualidade, preocupando-

se com a fidedignidade e a validade dos dados analisados.  

O autor complementa a coerência e a transparência como dois critérios a mais para a 

avaliação de uma boa prática da análise de conteúdo. A análise de conteúdo foi desenvolvida 

na pesquisa social para análise de materiais textuais e tem como vantagem o fato de ser 

sistemática e pública, fazendo uso de dados brutos que ocorrem naturalmente, lidando com 

grandes quantidades de dados. 

Na sequência, o quadro 8 apresenta as categorias investigadas no estudo, abordando 

aspectos sobre tipos e modelos de inovação e recursos e capacidades estratégicas com os 

principais autores estudados na fundamentação teórica. 

 

Quadro 8: Categorias investigadas 

 Categorias Investigadas 

 

Autores 

 

Tipos e Modelos 

de Inovação 

-Tipos e características de inovação; 

- Planejamento, criação e desenvolvimento; 

- Exportação do produto; 

- Critérios para inovação do produto ou 

serviço; 

- Eficácia do processo de inovação. 

 

Gallouj e Weinstein (1997); 

Gallouj (2002); 

Viotti (2003); 

Moreira e Vargas (2009). 

 

 

Recursos e 

Capacidades 

Estratégicas 

 

- Capacidade de criar conhecimento; 

- Capacidade tecnológica; 

- Capacidade de orientação para o mercado. 

Barney (1991; 2001); 

Leonard-Barton (1992); 

Teece, Pisano e Shuen (1997); 

Davenport e Prusak (2004); 

Alvarenga Neto (2004; 2007); 

Barney (2007); Nonaka e 

Takeuchi (2008). 

 
Fonte: Dados primários (2012). 

 

Depois de realizada a análise, é preciso classificá-la seguindo determinados critérios, 

denominando-se categorização, o que facilita a análise das informações. Os critérios de 
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categorização podem ser semânticos, sendo categorias temáticas; sintáticos, por verbos, 

adjetivos ou advérbios; léxicos, seguindo uma ordem; ou expressivos, classificando 

informações. As categorias devem apresentar como características a exaustividade, 

exclusividade, concretude, homogeneidade, objetividade e fidelidade nas informações 

analisadas (RICHARDSON, 2008). 

Procurou-se dessa forma categorizar os dados de forma expressiva, classificando as 

informações coletadas e relacionando-as de acordo com os objetivos definidos neste estudo. 

Salienta-se a intenção de apresentar os dados e características identificadas no campo 

empírico de forma exaustiva, exclusiva, objetiva e fiel às informações coletadas. 

Finalizando este capítulo, na sequência, apresenta-se a análise dos dados coletados 

gerados a partir da metodologia já descrita e da fundamentação teórica. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão apresentadas informações sobre a empresa Softplan, sua atuação 

no mercado e seus principais produtos desenvolvidos com o uso de tecnologia.  

As informações foram coletadas em dados primários e secundários, por meio de 

entrevistas, documentos da empresa, site da empresa e outros referentes a empresas de 

tecnologia, além de programas de televisão direcionados à empresa Softplan. 

Serão apresentados também dados referentes à análise dos dados, conforme os quatro 

tipos de inovação e modelo de Gallouj (2002), relacionados a recursos e capacidades 

estratégicas identificados no campo empírico. 

 

 

4.1 EMPRESA SOFTPLAN 

 

A empresa Softplan atua no mercado desde 1990, sendo considerada uma das 

maiores empresas de sistemas de gestão do Brasil, atuando de modo a tornar a gestão pública 

e privada no país mais transparente, eficiente e ágil com o uso de tecnologias modernas e 

inovadoras, com foco em cinco áreas de atuação: indústria da construção; administração 

pública; projetos cofinanciados por organismos internacionais; departamentos de 

infraestrutura, transportes e obras e judiciário; Ministério Público e procuradorias.  

A empresa foi fundada por três jovens analistas em Florianópolis, que antes de criar a 

empresa, trabalhavam no Centro de Informática e Automação de Santa Catarina (CIASC), ao 

perceber o tamanho da demanda reprimida para softwares de gestão (SOFTPLAN, 2010). 

A história da Softplan iniciou há 21 anos, em uma pequena sala no Centro da 

Capital; a ampliação seguiu para outras salas e, em 1996, a empresa mudou para um novo 

edifício na Trindade, alugando várias salas (SOFTPLAN, 2010). 

O próximo passo foi construir um novo prédio com sete andares no Parque 

Tecnológico, SC-401. Sete anos mais tarde, a Softplan já ocupava todo o prédio e precisava 

mudar outra vez. Recentemente, a empresa comprou um terreno para construir 27 mil metros 

quadrados de sede, em dois prédios de seis andares cada, no Sapiens Parque, ainda na SC-401 

(SOFTPLAN, 2010).  

Na sequência, na figura 5, apresenta-se uma das instalações da empresa Softplan no 

Parque Tecnológico localizado na SC-401 em Florianópolis. 
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Figura 4: Empresa Softplan 

 

Fonte: Softplan (2012b). 

 

Em entrevista, o Gerente de Marketing afirma que a Softplan não possui o cargo do 

presidente, mas três diretores, que compõem um Conselho de Administração. Trabalha-se 

baseado em um planejamento de forma alinhada, sendo que cada diretor tem liberdade dentro 

do seu segmento e o objetivo que seu segmento dê resultado.  

Baseado em entrevista, o Gerente de marketing afirma que a empresa não possui 

organograma no momento, pois desde 2011 vem se reestruturando, sendo recentemente 

criadas novas unidades e gerências na empresa. Abaixo do Conselho Diretor, existe o diretor 

de cada unidade, sendo a Unidade de Gestão Municipal, Unidade de Justiça, Unidade de 

Gestão Pública e Unidade de Indústria da Construção.  

Dentro de cada unidade, algumas ainda apresentam o gerente comercial, gerente de 

desenvolvimento, gerente de relacionamento e gerente de contratos. Existem ainda as 

unidades corporativas nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura de TI, 

administrativo financeiro, marketing e recursos humanos.  

Ambos os sócios acreditam que a confiança entre eles é primordial para dar certo o 

negócio, consideram o maior valor entre os sócios, afirmando que a confiança propaga na 

empresa. Além disso, acreditam que “o sucesso da empresa durante todos os anos deu-se 

devido os segmentos especializados da empresa. Produtos de base tecnológica com soluções 

corporativas especializadas foram o principal diferencial da empresa diante do mercado” 
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(SOFTPLAN, 2010). Como afirma o Gerente de Marketing em entrevista, “confiança, 

conhecimento e inovação são os pilares de sustentação do negócio da empresa”. 

O anúncio da nova sede no Sapiens Parque, para 2015, trouxe impactos positivos aos 

negócios, sendo que a área de marketing ganhou nova estrutura e uma equipe experiente para 

passar a atender todas as diferentes unidades de negócios da empresa. O setor de Gestão de 

Pessoas também foi reestruturado para acompanhar o grande crescimento na contratação de 

profissionais (SOFTPLAN, 2012b).  

Em dezembro de 2010, a empresa contava com 655 trabalhadores, em dezembro de 

2011 contava com 852, e atualmente conta com 1075 trabalhadores, apresentando baixo 

índice de rotatividade. A empresa Softplan tem sua gestão focada no planejamento estratégico 

e orçamentário, e conta com a certificação da ISO 9001 (SOFTPLAN, 2012b). 

A empresa também registrou em 2011 um crescimento de 40,41% no faturamento, 

em função do crescimento da economia brasileira e do setor da construção civil, surgindo a 

necessidade de softwares de gestão para apoiar e modernizar a gestão de órgãos públicos, 

instituições de governo e a criação e reestruturação de algumas áreas de negócios da empresa 

(SOFTPLAN, 2012b). 

A Softplan está associada à Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia 

(ACATE), que atua em prol do desenvolvimento do setor de tecnologia do Estado de Santa 

Catarina, sendo uma das principais interlocutoras das empresas catarinenses de tecnologia 

junto aos poderes públicos municipais, estaduais e federal (ASSOCIAÇÃO CATARINENSE 

DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA, 2012). 

Busca soluções de alta qualidade e tecnologia, focando sempre no cliente, como 

forma de otimizar o tempo e economizar recursos por meio da automação, além da integração 

e padronização das rotinas de trabalho. A experiência em desenvolvimento de sistemas e o 

domínio da tecnologia permitiram à empresa o aprimoramento de uma metodologia própria de 

trabalho, garantindo agilidade, segurança e confiabilidade ao processo de produção, afirma o 

Gerente de Marketing em entrevista. 

Na sequência, são apresentadas soluções corporativas disponibilizadas no mercado 

pela empresa Softplan. 
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4.2 SOLUÇÕES CORPORATIVAS 

 

A Softplan desenvolve soluções corporativas para segmentos específicos de 

negócios, com foco nas seguintes áreas de atuação: indústria da construção, administração 

pública, projetos cofinanciados por organismos internacionais, departamentos de 

infraestrutura, transportes e obras e judiciário, Ministério Público e procuradorias.  

Entre as áreas de atuação da empresa estão os softwares para a indústria da 

construção (SIENGE), departamentos de infraestrutura, transportes e obras (SIDER), 

judiciário, Ministério Público e procuradorias (SAJ), projetos cofinanciados por organismos 

internacionais (SAFF) e administração pública (SOLAR), sendo apresentado com mais 

detalhes na sequência. 

 

 

4.2.1 Sistema SIENGE 

 

A oportunidade para os três sócios foi desenvolver não apenas um sistema voltado 

para as rotinas operacionais, a ideia foi escolher primeiramente o segmento de construção 

civil e investir no desenvolvimento de uma solução completa incluindo não só cálculo 

estrutural e orçamento de obras, mas toda a gestão das construtoras e incorporadoras. A ideia 

se tornou o grande diferencial do sistema SIENGE, e a escolha pela área de infraestrutura, 

transportes e obras foi devido à sinergia natural com a construção civil (SOFTPLAN, 2010). 

Trata-se de um software integrado de gestão desenvolvido para as empresas da 

indústria da construção. Com 20 anos de experiência no segmento, a empresa conta 

atualmente com 15 mil usuários, em mais de 1500 empresas, localizadas em todo o país, 

funcionando totalmente em ambiente web. O sistema é desenvolvido pela Softplan e possui, 

como já citado, o sistema da qualidade certificado pela ISO 9001 desde 1998, possuindo 

alianças com os mais respeitados fornecedores mundiais de tecnologia (SOFTPLAN, 2012b).  

O sistema SIENGE é o único ERP para o mercado da construção que pode ser 

utilizado na sua rede local ou totalmente pela internet, sendo que o cliente poderá rodar o 

sistema localmente com uma interface web, intuitiva e ergonômica ou poderá rodar totalmente 

pela internet, de qualquer lugar do mundo. São vantagens para os usuários, possibilitando o 

acesso ao sistema de qualquer lugar do mundo via internet com baixo investimento em 

infraestrutura, sendo os processos, termos e as particularidades dos módulos específicos para 

a indústria da construção. O sistema oferece implantação ágil e rápido retorno do 

http://www.softplan.com.br/
http://www.softplan.com.br/empresa_parceiros.jsf
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investimento, atende aos processos da empresa contratada de ponta a ponta, oferecendo 

consultoria, treinamento, desenvolvimento e suporte (SOFTPLAN, 2012b).  

Quanto aos módulos, o SIENGE é uma solução de gestão integrada que pode ser 

adquirida e implantada modularmente. Entre os módulos mais adequados estão o módulo para 

engenharia, suprimento, financeiro, contabilidade/fiscal, comercial, gestão de ativos, suporte à 

decisão, administrativo, gestão da qualidade, portais e segurança. Por meio das tecnologias 

móveis, atualmente, é possível acessar documentos, gerenciar estoques, conferir a lista de 

clientes e fazer diversas ações gerenciais direto do canteiro de obras, via tablet ou Ipad, 

através das redes wifi ou 3G (SOFTPLAN, 2012b). 

Este tipo de software permite acesso remoto e efetivo a todos os dados gerenciais do 

projeto, com baixo esforço e investimento, por meio da internet. O programa oferece controle 

e agilidade no acesso às informações, como ciclo de compras, faturas e cobranças, 

documentação da qualidade de obra e base de clientes potenciais, evitando a redundância de 

atividades e diminuindo o tempo para obter informações gerenciais, além de otimizar o 

processo de compras (SOFTPLAN, 2012b).  

Na sequência, apresenta-se o Sistema SIDER, um software com solução para a 

gestão de departamentos de infraestrutura, transporte e obras. 

 

 

4.2.2 Sistema SIDER 

 

O segundo produto desenvolvido no mercado pela empresa Softplan foi o SIDER, 

destinado aos departamentos de estradas e rodagens como o Deinfra e o Denit, possibilitando 

aos governos tratarem de forma eletrônica uma série de demandas de seus cidadãos por meio 

da Internet, além de internamente as empresas estatais contratantes passarem a automatizar 

seus processos (SOFTPLAN, 2012b). 

O SIDER é um software com solução integrada para a gestão de departamentos de 

infraestrutura, transportes e obras, sendo uma ferramenta completa e integrada às demandas 

de informatização de cada órgão. Proporciona a tomada de decisão baseada em informações 

seguras, promovendo inteligência à gestão do órgão, otimizando recursos e oferecendo 

melhoria dos serviços prestados à sociedade (SOFTPLAN, 2012b).   

O sistema SIDER também apresenta ambientes 100% web, fluxos de trabalho 

automatizados, portabilidade, certificação e assinatura digitais, protocolação digital e 

integração total entre os sistemas (SOFTPLAN, 2012b). 
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Na sequência, apresenta-se o terceiro produto desenvolvido na empresa, o SAJ, 

voltado para a área da justiça. 

 

 

4.2.3 Sistema SAJ 

 

O terceiro produto desenvolvido pela empresa foi o SAJ, um software voltado para a 

informatização dos Tribunais de Justiça, integrando instituições como os Ministérios Públicos 

e Procuradorias, proporcionando o acompanhamento dos processos online. O Sistema de 

Automação da Justiça (SAJ) é referência nacional de informatização e principal trabalhador 

para a implantação do processo digital na justiça brasileira. Está presente em nove estados do 

país, atendendo Tribunais de Justiça, Ministério Público e Procuradorias (SOFTPLAN, 

2012b). 

Já em desenvolvimento e evolução há 17 anos, já passou por cinco ciclos de 

tecnologia, o sistema incorpora facilidades para a automatização das rotinas jurisdicionais e 

administrativas que asseguram excepcionais ganhos de produtividade e otimização dos 

recursos de Tribunais de Justiça, Ministério Público e Procuradorias. Desenvolvido em 

parceria com sete Tribunais de Justiça estaduais, o SAJ contribui para a formação de novos 

paradigmas, buscando uma prestação jurisdicional ágil e acessível, que aproxima o cidadão e 

o judiciário (SOFTPLAN, 2012b). 

O Sistema de Automação da Justiça de Primeiro Grau (SAJ/PG) é um avançado 

sistema de informações desenvolvido para a gestão dos processos em tramitação no primeiro 

grau de jurisdição e Juizados Especiais. É possível simplificar as tarefas diárias e agilizar os 

procedimentos de forma completa e segura, apresentando como diferenciais recursos 

tecnológicos para a formação e gestão de qualquer tipo de processo digital, reduzindo o 

trâmite de papel na instituição e consolidando uma nova cultura de trabalho, mais moderna e 

eficaz (SOFTPLAN, 2012b). 

O Sistema de Automação da Justiça de Segundo Grau (SAJ/SG) foi desenvolvido 

para atender às necessidades dos Tribunais de Justiça e turmas recursais, levando em 

consideração todas as particularidades dessas instituições. Por meio do sistema, é possível ter 

o controle total dos processos originários e, em grau de recurso, otimizar o cadastramento e a 

distribuição dos processos, o registro e o controle das pautas e sessões de julgamento, o 

gerenciamento eletrônico da carga e o apoio na produção de documentos como acórdãos, 

certidões, ofícios, atas, além de outros expedientes e publicações legais (SOFTPLAN, 2012b). 
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Este aplicativo dinamiza a gestão do conhecimento na instituição, uma vez que toda 

produção intelectual do corpo de julgadores é armazenada em um banco de conhecimento, 

com poderosos recursos de busca e recuperação textual (SOFTPLAN, 2012b). 

O portal e-SAJ é outra solução desenvolvida para a internet, que facilita a troca de 

informações e agiliza o trâmite processual por meio de diversos serviços web voltados para os 

advogados, cidadãos e serventuários da justiça. Desenvolvido com o objetivo de facilitar o 

trabalho de advogados e demais interessados, bem como desafogar as secretarias judiciais, 

reduzindo o tempo de atendimento ao público. Os serviços on-line oferecem funcionalidades 

para aqueles que desejam obter informações sobre processos em tempo real sem precisar se 

deslocar até as dependências do Tribunal de Justiça (SOFTPLAN, 2012b). 

Os serviços oferecidos pelo portal e-SAJ são: peticionamento eletrônico, carta 

precatória eletrônica, carta precatória eletrônica via integração com outros sistemas, consulta 

de processos, serviços PUSH, conferência de documentos digitais, consulta de pauta 

eletrônica e de julgamentos, consulta de jurisprudências e ao Diário de Justiça eletrônico, 

certidões on-line, intimações on-line e custas processuais (SOFTPLAN, 2012b). 

O SAJ/Procuradorias é um sistema de informações desenvolvido para a gestão dos 

processos da advocacia pública, com foco no processo digital. Para os processos em que o 

Estado é demandado, as peças que dão entrada em meio físico na instituição são digitalizadas 

para formar a pasta digital do processo, para então os novos documentos produzidos serem 

inseridos na pasta digital, permitindo o gerenciamento eletrônico do processo, gerando ganhos 

em agilidade com a eliminação do papel (SOFTPLAN, 2012b). 

O Sistema de Automação do Ministério Público (SAJ/MP) é um sistema de 

informações desenvolvido para a gestão dos processos judiciais e administrativos, estes 

últimos compreendidos em procedimentos, representações e atendimentos, e o controle das 

demais atividades exercidas pelo Ministério Público (SOFTPLAN, 2012b).  

O SAJ/MP foi desenvolvido para atender às necessidades do Ministério Público, em 

Santa Catarina e outros estados, levando em consideração todas as suas particularidades. 

Automatiza o trabalho dos promotores, procuradores e servidores do Ministério Público, 

oferecendo tecnologias desenvolvidas para a gestão do processo digital, tais como GED, 

workflow, pasta digital e certificação digital (SOFTPLAN, 2012b). 

Na sequência, apresenta-se o Sistema SAFF, uma solução utilizada para a gestão de 

projetos cofinanciados por organismos internacionais. 
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4.2.4 Sistema SAFF 

 

O quarto produto desenvolvido pela empresa Softplan partiu de um projeto 

cofinanciado pelo Banco Mundial, há 19 anos, sendo que muitos dos projetos bilionários 

financiados por organismos internacionais eram geridos em planilhas eletrônicas ou em 

editores de texto, necessitando de um sistema para gerenciar a aplicação dos recursos e prestar 

contas.  

Assim, baseado em uma demanda específica do mercado, a empresa Softplan 

elaborou um sistema de gestão que se tornou um case de sucesso, o SAFF, Solução para 

Administração Física, Financeira e Contábil de Programas Cofinanciados por Organismos 

Internacionais, como o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Corporação Andina de Fomento (CAF) e 

Fundo Financeiro para o Desenvolvimento Bacia do Prata (FONPLATA) (SOFTPLAN, 

2012b).  

Em entrevista, o Gerente de Marketing afirmou que o primeiro cliente em 1993 foi o 

Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba (PROSAN). São 

dois bilhões de dólares em recursos gerenciados pela solução SAFF, com redução de 80% no 

tempo para prestação de contas aos agentes financiadores, com mais de 35 indicadores 

monitorados nos mais diversos programas, com módulos complementares para área da 

agricultura e do meio ambiente.  

Na sequência, apresenta-se o Sistema SOLAR, uma solução que integra um conjunto 

de sistemas para a informatização das instituições públicas. 

 

 

4.2.5 Sistema SOLAR 

 

Como quinto produto, a empresa Softplan lançou um sistema para administração 

pública, o SOLAR, uma solução que integra um conjunto de sistemas para a informatização 

das instituições públicas, incluindo Processos Administrativos Digitais (CPA), Compras e 

Licitações (SIC), Financeiro, Orçamentário e Contratos (SGF), Gestão de Recursos Humanos 

(GRH), Materiais e almoxarifados (ALX), Gestão Patrimonial (SIP), Gestão de Frotas (FRT), 

Gestão de Receitas (REC), Gestão de Diárias (SCD), Controle de Caução (CCA) e 

Informações Gerenciais (MIG) (SOFTPLAN, 2012b). 
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Trata-se de uma solução integrada para a gestão pública, proporcionando agilidade 

na gestão de instituições e órgãos públicos, possibilitando a integração entre departamentos, 

minimizando atividades repetitivas e promovendo a governança eletrônica.  

O sistema SOLAR apresenta ambientes 100% web, fluxos de trabalho 

automatizados, portabilidade, certificação e assinatura digitais, protocolação digital e 

integração total entre os sistemas, garantindo segurança das informações e da validade 

jurídica dos documentos e procedimentos eletrônicos (SOFTPLAN, 2012b).  

Na sequência apresentam-se informações sobre o departamento de pesquisa e 

desenvolvimento, sendo considerado o laboratório de inovação da Softplan, onde novas 

ferramentas, tecnologias e possibilidades são criadas, desenvolvidas e testadas. 

 

 

4.3 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 

No departamento de pesquisa e desenvolvimento são realizados estudos, pesquisas e 

prospecções com o objetivo de identificar as melhores tecnologias e tendências e convertê-las 

como recursos e funcionalidades para soluções desenvolvidas pela empresa. Podem ocorrer 

ideias para novos produtos ou melhoria no produto já desenvolvido, partindo também de 

reclamações de clientes ou satisfação do cliente.  

A área foi criada há mais de dez anos e conta com uma equipe própria composta por 

arquitetos de informação, analistas, especialistas em tecnologia e pesquisadores. A empresa 

considera importante o forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, proporcionando 

aos clientes avanços tecnológicos, gerando, assim, um valor para o negócio, ou seja, agilidade 

nos negócios. Porém, entende que é necessário um profundo conhecimento do negócio do 

cliente aliado a uma plataforma avançada de tecnologia (SOFTPLAN, 2011). 

A arquitetura de desenvolvimento da Softplan proporciona a criação de produtos com 

diferenciais exclusivos, como a plataforma de banco de dados, onde os sistemas são 

compatíveis com os principais Sistemas de Gestão de Banco de Dados (SGBDs) do mercado; 

multicamadas (SOFTPLAN, 2011). 

Os aplicativos operam na arquitetura multicamadas, garantindo mais segurança, 

robustez, facilidade de instalação e performance; ergonomia, tendo em vista que as interfaces 

dos aplicativos são cuidadosamente desenhadas, de acordo com critérios ergonômicos, 

facilitando o aprendizado e a produtividade dos usuários; e a redução do tempo de 
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desenvolvimento, em que a reutilização de código, propiciada pelo uso intensivo de 

componentes, resulta em prazos muito menores de desenvolvimento (SOFTPLAN, 2011). 

Atualmente, com mais de 1500 clientes no Brasil e no exterior, como já citado no 

item 4.1, a empresa mantém alianças com fornecedores mundiais de tecnologia e convênios 

com diversas universidades, laboratórios e instituições de pesquisa, resultando no 

desenvolvimento de soluções e tecnologias inéditas, como a virtualização de diversos 

processos de gestão com total segurança e validade jurídica, sendo incorporadas à linha de 

produtos da Softplan, gerando valor agregado e diferencial competitivo para os clientes 

(SOFTPLAN, 2012b). 

“A empresa procura capacitar constantemente sua equipe de trabalho e desenvolver 

projetos de pesquisa e inovação”. Considera que “investir em capacitação é a chave para 

manter a excelência em tecnologia, o que levou a implantar uma política para constante 

atualização de seus profissionais, por meio de treinamentos internos e externos”, afirma o 

gerente da área de pesquisa e desenvolvimento (SOFTPLAN, 2011). 

As metas de capacitação estão definidas no Sistema de Qualidade e são auditadas 

anualmente, garantindo ao profissional acesso contínuo às oportunidades de aprendizagem 

sobre as tecnologias mais recentes e modernas (SOFTPLAN, 2011). 

A empresa Softplan já conquistou premiações, representando o Estado de Santa 

Catarina na área de pesquisa, inovação e tecnologia, como: 

a) Prêmio CONIP de Excelência em Inovação na Gestão Pública no ano de 2009; 

b) Prêmio FINEP de Inovação da Região Sul em 2011; 

c) Prêmio Stemmer de Inovação nos anos de 2010 e 2011. 

O Prêmio CONIP de Excelência em Inovação na Gestão Pública, obtido em 2009, 

com o software SICOP, teve parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura. O 

Prêmio FINEP de Inovação da Região Sul, conquistado em 2011, sendo que dos 13 finalistas 

do Prêmio, oito eram de Santa Catarina. A Softplan foi a segunda colocada na categoria 

Média Empresa, a única catarinense entre os finalistas desta categoria (SOFTPLAN, 2012b). 

A empresa Softplan também foi uma das vencedoras do Prêmio Stemmer de 

Inovação nos anos de 2010 e 2011, instituídos pela Lei Catarinense de Inovação, sendo um 

dos estímulos oferecidos pelo Estado de Santa Catarina à estratégica atividade de inovação.  

O Prêmio Stemmer também avalia projetos inovadores, além das condições, políticas 

e a organização interna da empresa com vistas à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

continuada. A empresa apresentou três projetos de inovação efetivados entre 2008 e 2010 para 
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participar da premiação, sendo que o valor obtido como premiação foi investido em projetos 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (SOFTPLAN, 2012b). 

A empresa também apoiou culturalmente em 2011 o documentário catarinense “Um 

pedaço de terra cercado de histórias”, dirigido por César Izurieta, juntamente com o patrocínio 

da Prefeitura de Florianópolis, perante a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e da Fundação 

Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.  

Em 2012, quatro projetos culturais realizados em Florianópolis recebem o apoio 

financeiro da empresa, sendo o projeto IGKteca, uma biblioteca multimídia e itinerante que 

leva uma biblioteca montada em um veículo Master a diversos bairros da Grande 

Florianópolis; o Jurerê Jazz Festival, um festival de música permanente em vários locais de 

Florianópolis; o projeto cultura ilhoa, um espetáculo de teatro que coloca em cena a cultura da 

Ilha de Santa Catarina; e o projeto música popular (SOFTPLAN, 2012b). 

Na sequência, serão abordados os projetos adotados para o trabalhador na empresa 

Softplan, sendo possível levantar as informações por meio de entrevista com a Analista de 

Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa. 

 

 

4.4 PROJETOS ADOTADOS PARA O TRABALHADOR NA EMPRESA SOFTPLAN 

 

A Softplan apresenta alguns projetos como forma de beneficiar o seu trabalhador, 

conforme citado em entrevista pelo Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional 

da empresa.  

Existem os seguintes projetos: Projeto Quem Indica, Programa de Aprendizagem, 

Cursos de Inglês e Dança de Salão, Projeto Cine Pipoca, Projeto Novos Talentos, Projeto 

Jovem Aprendiz, Programa de Treinamento e Programa Ideias em Ação, apresentados na 

sequência no quadro 9. 

 

Quadro 9: Projetos da Softplan voltados para criação de um ambiente de inovação 

(continua) 

Projetos Adotados na Empresa Softplan Objetivos  

 

Projeto Quem Indica Premiar o trabalhador quando indicar outra pessoa 

para atuar na empresa. 

 

Programa de Aprendizagem Reter talentos. 

 

Curso de Inglês  Oferecer o curso ao trabalhador três vezes na 

semana por professores também trabalhadores. 
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(conclusão) 

Projetos Adotados na Empresa Softplan Objetivos 

 

Curso de Dança de Salão  Oferecer o curso ao trabalhador por professores 

externos. 

 

Projeto Cine Pipoca Oferecer um espaço ao trabalhador no horário do 

almoço como forma de aproveitar o seu tempo 

ocioso na empresa. 

Projeto Novos Talentos  Buscar jovens nas Faculdades. 

 

Projeto Jovem Aprendiz 

  

Preparar alunos de ensino médio para trabalhar 

em empresas de TI. 

 

Programa de Treinamento Capacitar os trabalhadores. 

 

Programa Ideias em Ação  Estimular os trabalhadores a sugerirem ideias 

criativas e diferenciadas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No “Projeto Quem Indica”, o trabalhador é premiado quando indicar outra pessoa, 

sendo que essa pessoa preenche um cadastro no site da empresa e coloca o nome do 

trabalhador que o indicou, afirma a Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional 

da empresa, em entrevista.  

Se a pessoa for selecionada, o trabalhador que indicou é premiado com o Cartão 

Sodexo, recebendo um crédito no valor de R$ 500,00, utilizado em estabelecimentos 

comerciais credenciados, como livrarias, farmácias e lojas de varejo. Após seis meses, o 

trabalhador que indicou recebe novamente o crédito no valor de R$ 500,00, caso o indicado 

ainda participe do quadro de trabalhadores da empresa. 

O “Programa de Aprendizagem” é um projeto com o objetivo de retenção de 

talentos, sendo oferecido ao trabalhador bolsas para cursos de graduação (30%), 

especialização (50%) e mestrado (50%), “sendo na área em que atua na empresa e 

supervisionado por um padrinho também trabalhador da empresa”. Além do incentivo, 

existem ainda descontos oferecidos pela ACATE, afirma a Analista de Desenvolvimento 

Humano e Organizacional da empresa, em entrevista. 

São oferecidos também cursos de inglês por professores trabalhadores da empresa, 

curso de dança de salão por professores convidados três vezes na semana. Existe o “Projeto 

Cine Pipoca”, oferecido no auditório da empresa no horário do almoço nas quartas-feiras, 

como forma de aproveitar o tempo ocioso na empresa. “Estão ainda em fase de projeto cursos 
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de teatro e cursos de música a serem oferecidos para os trabalhadores”, afirma em entrevista a 

Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa. 

O “Projeto Novos Talentos”, também citado em entrevista, tem como objetivo buscar 

jovens nas Faculdades, sendo selecionados os alunos com melhores conceitos e indicados 

pelo Coordenador do Curso à empresa como forma de selecionar novos talentos a fazer parte 

da equipe da Softplan. Esses alunos com melhores conceitos são convidados a trabalhar na 

empresa, com oferta de bolsas de estudos para dar continuidade ao seu curso e às atividades 

na empresa. 

O “Projeto Jovem Aprendiz”, de responsabilidade da ACATE, tem como objetivo 

preparar alunos de ensino médio para trabalhar em empresas de TI associadas a ACATE. As 

empresas associadas, segundo entrevista da Analista de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional da empresa, “disponibilizam profissionais para oferecerem os cursos, sendo 

uma das empresas envolvidas a Softplan”. 

Após os cursos ministrados, os participantes poderão ser selecionados ao cargo de 

técnico em uma das empresas envolvidas no projeto, permanecendo em fase de experiência 

por seis meses; sendo aprovados, podem seguir carreira na empresa, sendo contratados e com 

direito a bolsas para graduação e pós-graduação. Como relata a Analista de Desenvolvimento 

Humano e Organizacional da Softplan, “há uma carência de profissionais para a área técnica”. 

Recentemente, também foi implantado o Plano de Cargos e Salários na empresa, 

sendo que para os cargos técnicos, considerados o foco do negócio no mercado, é oferecido 

25% a mais na remuneração referente à média do mercado.  

“São oferecidos também Programas de Treinamento, sendo 50 horas por trabalhador 

no ano, carga horária acima do oferecido em outras empresas”, afirma a Analista de 

Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa. 

Além dos projetos citados, existem ainda outros benefícios ao trabalhador, como 

“transporte para almoço, estacionamento externo ao Parque Tecnológico, convênios com a 

ACATE, plano de saúde e odontológico, além de contar com alguns parceiros oferecendo 

descontos em cursos de idiomas e passeios ao Beto Carreiro World”, afirma a Analista de 

Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa, em entrevista. 

Conforme o estudo de Gunther (2011), também na empresa Softplan, a comunicação 

entre as áreas ocorre de maneira satisfatória, destacando-se certa fluidez, aproximação das 

áreas (colaboração) e interesse em comum (integração à comunicação).  
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A autora afirma que normas, processos e planos pautam a comunicação, o que 

confere caráter formal e fortalece a ligação vertical, tendendo a acrescentar posições à 

hierarquia horizontal.  

Na sequência, apresenta-se na Figura 6 imagem das instalações da empresa Softplan 

da parte interna. 

 

Figura 5: Instalações da empresa Softplan 

 

Fonte: Softplan (2012b). 

 

Existem na empresa Softplan algumas formas importantes de comunicação entre 

trabalhadores, conforme citado em entrevista com a Analista de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional, como o Cá entre nós, o Encantômetro, o Tô dentro, o Colabore, a Intranet e o 

SAC, apresentados no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Formas de comunicação da Softplan para criação de contexto organizacional voltado para 

inovação 

(continua) 

Formas de Comunicação 

na Empresa Softplan 

 

Objetivos 

Cá Entre Nós Ferramenta em que os trabalhadores podem receber comunicados da 

empresa. 

 

Encantômetro Ferramenta que mede o grau de satisfação do trabalhador interno 

mediante a um benefício. 

 

Tô Dentro 

 

Ferramenta que busca a opinião do trabalhador em alguma ação da 

empresa, captando informações para tomada de decisão. 
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       (conclusão) 
Formas de Comunicação 

na Empresa Softplan 

 

Objetivos 

Colabore Ferramenta com informações direcionadas ao trabalhador. 

 

Intranet Ferramenta utilizada para informar aspectos sobre a empresa. 

 

SAC Ferramenta que disponibiliza informações sobre apontamento de 

horas relacionadas a curso e capacitações realizadas pelo 

trabalhador, funcionando de forma individual e com senha. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além de todos os meios de comunicação citados, “a empresa está adquirindo um 

novo sistema para gestão na área de recursos humanos, buscando uma melhor gestão e 

consequentemente otimizando todo o processo da gestão de pessoas da empresa”, afirma a 

Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa, em entrevista. 

Na sequência, serão abordados aspectos sobre o Programa Ideias em Ação. Este 

programa foi escolhido pela pesquisadora como forma de responder ao seu objetivo específico 

relacionado à descrição de um processo de inovação. 

 

 

4.5 PROGRAMA IDEIAS EM AÇÃO 

 

Nesta sessão, serão abordados os aspectos envolvidos no desenvolvimento do 

Programa Ideias em Ação, considerado um dos processos de inovação da empresa Softplan.  

Foi possível levantar detalhes do desenvolvimento por meio de entrevista com o 

Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI e com o Gerente de Marketing 

da empresa Softplan, também envolvido no desenvolvimento do Projeto, e membro do 

Comitê de Inovação da empresa. 

A Softplan, com o objetivo de inovar, deu início em 2011 ao Projeto Ideias em Ação, 

juntamente com a Fundação CERTI, já com sua experiência de mercado. Afirma o 

Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI: 

 

 

Trata-se de um projeto de bastante impacto para a empresa Softplan, que buscava 

gerar resultados. Começaram juntos então a desenhar a proposta, buscando que 

todos na empresa criassem esforços para poder inovar, sendo a ideia voltada para a 

integração e colaboração, porem para isso seria necessário chegar a uma solução 

conceitual sobre inovação. 
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Ao longo de um ano, foi desenvolvido o projeto, buscando implementar e gerar 

alguns resultados. A Fundação CERTI foi construindo a solução em conjunto com a empresa 

Softplan, a primeira com seu conhecimento e experiência na área de inovação, e a segunda, 

com o seu negócio e a sua necessidade.  

Em entrevista, o Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI afirma: 

 

 

A proposta foi desenhada para atender a todos na Softplan, todas as suas áreas, 

contemplando suas características, suas peculiaridades e, principalmente, sua 

cultura. Não existe solução pronta para uma empresa, deve-se identificar e analisar a 

cultura de cada uma e características de cada uma. 

 

 

Para a realização do projeto, segundo o Coordenador de Projetos e Pesquisador da 

Fundação CERTI, um grupo de inovação multidisciplinar foi criado com 15 profissionais 

envolvidos diretamente no desenvolvimento do conceito, processo, método e sistema de 

colaboração online. Afirma ainda: 

 

 

O primeiro passo foi identificar o que as pessoas na Softplan entendiam por 

inovação, o que era inovação para a empresa e onde ela gostaria de chegar. O 

segundo passo foi identificar qual o potencial de inovação da empresa. Cada etapa 

do projeto foi realizada em conjunto por meio de workshops e encontros com as 

pessoas envolvidas, desde trabalhadores, gerentes e diretores, sendo formado o 

Comitê de Inovação.  

 

 

A partir da metodologia do AITI dos Estados Unidos, foi possível desenhar o que era 

a inovação para a Softplan, foram 19 versões para então entender e começar a absorver a 

cultura da empresa e transformar em uma solução voltada para as pessoas.  

Aborda o Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI em entrevista: 

 

 

Em cada etapa da solução foram criadas oficinas de trabalho onde pessoas de 

diversas áreas tinham a oportunidade de participar e criticar para então ser possível 

observar e alterar ou melhorar a proposta. Foram realizadas várias dinâmicas até que 

fosse possível chegar a uma solução conceitual, a fim de se observar que o 

entendimento para inovação já estaria claro para todos da empresa Softplan. 

 

 

“AITI é um grupo multidisciplinar do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT), que promove o desenvolvimento em regiões emergentes, cultivando empreendedores 

de tecnologia”. AITI desenvolve materiais curriculares, tecnologias de software, plataformas e 

redes que permitem a estudantes de graduação inovar na área de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) (MIT AITI, 2012). 
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Partiu-se para o detalhamento da solução e, assim, tentando-se aproximar da rotina 

de trabalho das pessoas. Criou-se uma sistemática do detalhamento embasada por um 

processo com início, meio e fim, o que se tornaria uma rotina. Criou-se uma ferramenta 

chamada Colabore, uma comunidade baseada no sistema e voltada para inovação, onde as 

pessoas poderiam interagir e conversar com profissionais de outras áreas. 

Após o processo de identificação e detalhamento da solução, com o propósito de 

gerar resultados, surgiu em 2012 o Programa Ideias em Ação, segundo o Coordenador de 

Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI: 

 

 

Um programa que pudesse ser permanente dentro da empresa e que as pessoas 

pudessem discutir e criar ideias e que as suas ideias pudessem se transformar em 

melhorias para a empresa. A preocupação no sentido de melhorias era convergir para 

um foco, o desafio era seguir ao planejamento estratégico da empresa, mas buscando 

a ideação, ideias aperfeiçoadas. 

 

 

No momento em que se iniciaram as participações por parte dos trabalhadores da 

empresa, nas primeiras nove horas foram apresentadas 100 ideias no ambiente Colabore, e no 

final, foram 206 ideias apresentadas. Conforme o Coordenador da Fundação CERTI, 

observou-se a “qualidade das ideias sendo muito bem trabalhadas” e um “efeito interno por 

parte das pessoas satisfatório por parte da empresa”. 

Após a primeira etapa, já lançadas as “206 ideias no ambiente Colabore, foram 

selecionadas 15 ideias, sendo quatro já colocadas em prática, com o objetivo de reduzir o 

retrabalho, simplificando processos, otimizando o tempo, oferecendo maior agilidade e 

assertividade nas ações”. Os demais 11 projetos precisavam dar continuidade por parte das 

pessoas envolvidas. Afirma o Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI 

que: 

 

 

Após a ideia ser selecionada, o participante precisa apresentar o projeto completo, 

incluindo viabilidade da proposta, com aspectos de mercado, financeiro, teórico, 

pesquisa aplicada na empresa com os demais trabalhadores se necessário, além de 

defender o projeto perante o Comitê de Inovação. 

 

 

Em fevereiro de 2012, foi lançado oficialmente o Programa Ideias em Ação com um 

público de 900 pessoas, na maioria trabalhadores da empresa Softplan, e em julho do mesmo 

ano, os participantes selecionados apresentaram seus projetos e foram avaliados.  

Segundo o Coordenador da Fundação CERTI, era preciso “criar um estímulo nas 

pessoas e o estímulo ajudou as pessoas a saírem da sua rotina”. Afirma que foi possível 
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perceber o quanto o projeto contaminou a todos na empresa, percebeu-se a interação humana, 

as pessoas se conhecendo e trocando ideias. E destaca: “o processo acontecia de uma forma 

divertida e não como obrigação”. O Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação 

CERTI, aborda ainda que: 

 

 

O Programa Ideias em Ação tem como objetivo estimular os trabalhadores da 

organização a sugerirem ideias criativas e diferenciadas que possam ser 

implementadas e que ajudem a inovar produtos, processos e serviços. O programa 

busca também valorizar o potencial criativo de todos os trabalhadores, oferecendo 

caminhos para que as boas ideias sejam reunidas, sistematizadas e aproveitadas de 

forma que agreguem valor e possam gerar inovação.  

 

 

Um dos diretores da empresa afirma que “inovar é conseguir resolver contradições e 

conflitos”. Afirma ainda que “o Ideias em Ação permitiu à Softplan/Poligraph ter processo 

para gerar e permitir o surgimento de novas ideias”. Dá ao trabalhador oportunidade de 

participar e fazer parte de forma ativa dos resultados. “O grande desafio da empresa é 

incorporar cada vez mais a inovação ao nosso DNA - os números mostram que vale a pena 

continuar a investir”. (SOFTPLAN, 2012b). 

Após a participação no programa Ideias em Ação, alguns trabalhadores participantes 

do programa deram depoimentos sobre sua experiência. Conforme documento da empresa 

Softplan, foi possível ter acesso aos depoimentos dos trabalhadores que relataram sua opinião 

sobre a inovação, apresentados na sequência no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Depoimentos dos trabalhadores participantes do Programa Ideias em Ação 

(continua) 

Trabalhadores Participantes Depoimentos 

Trabalhador 1 “De início não acreditava muito que a ideia pudesse dar certo. 

Depois de termos trabalhado bastante nos requisitos vimos que 

é bastante possível”.  

 

Trabalhador 2 “Inovar é utilizar a criatividade para implementar novas formas 

para resolver problemas antigos e gerar resultados melhores”. 

 

Trabalhador 3 “Inovar é importante porque é a oportunidade que temos de 

melhorar sem nos prender a velhos conceitos”. 

 

Trabalhador 4 “Inovar é tornar a vida mais simples. Faz-se isso criando algo 

novo ou repensando o existente”. 

 

Trabalhador 5 “Inovação é a transformação de ideias em resultados, sejam 

eles através de novos produtos, processos ou serviços”. 

Trabalhador 6 “Inovação é por em prática ideias, não necessariamente novas, 

mas em um contexto na qual elas causem um impacto positivo 

no sentido da evolução”. 
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    (conclusão) 

Trabalhadores Participantes Depoimentos 

 

Trabalhador 7 “A experiência de ter participado do Programa Ideias em Ação 

foi empolgante, o nosso tema proporcionou o contato com 

novas tecnologias e isto é estimulante”. 

 

Trabalhador 8 “Ter a oportunidade de reuniões semanais com pessoas das 

diversas unidades que vivem a mesma realidade e acreditam na 

mesma ideia é estimulante”. 

 

Trabalhador 9 “Acho que investir tempo nestas iniciativas também ajuda na 

integração das diversas áreas da empresa”.  

 

Trabalhador 10 “Com certeza foi um aprendizado enorme para todos os 

participantes, onde fomos incitados em pensar e agir para 

inovar. Experiências estas que nos acompanharão sempre, 

fazendo-nos a pensar em inovações em cada novo processo em 

nosso cotidiano”. 

 

Trabalhador 11 “Ter participado do Programa Ideias em Ação foi uma ótima 

experiência que, entre outras coisas, possibilitou trabalhar com 

outros colegas e trouxe o desafio de discutir e melhorar a ideia 

aceita”. 

 

Trabalhador 12 “O Programa Ideias em Ação é uma excelente oportunidade de 

descobrir trabalhadores inovadores e da empresa inovar e 

crescer ainda mais”. 

Trabalhador 13 “Deve ser um marco na historia da empresa, estimulante e 

desafiador, tendo em vista que abre espaço 

indiscriminadamente para ouvir as ideias de todos os 

trabalhadores sem esquecer de valorizar os que se destacam”. 

 

Trabalhador 14 “O programa é uma iniciativa inovadora para a empresa, que 

pode trazer benefícios para qualquer setor, uma vez que as 

ideias têm seus temas principais muito abrangentes, o que 

permite que os trabalhadores pensem sem nenhum tipo de 

restrição quanto ao que melhorar”. 

 

Trabalhador 15 “Fazer parte de mais um processo de evolução da Softplan e 

poder participar de forma atuante e principalmente, de forma 

inovadora, me deixou muito orgulhosa, motivada e 

valorizada”. 

 
Fonte: Softplan (2012a). 

 

O Comitê de Inovação, como já citado, “é formado por pessoas mais líderes na 

empresa, gerentes e diretores que escolhem os temas a serem discutidos conforme as 

prioridades e direcionamento estratégico da empresa”.  

Após sugestões, no primeiro momento, chamado de “ideação”, é iniciada a fase de 

“seleção”, sendo as ideias registradas e avaliadas pelo Comitê Gestor.  
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No segundo momento, passa-se ao projeto de viabilidade, sendo avaliado e aprovado 

para realização, e é colocado na carteira de projetos que serão executados; caso não sejam 

aprovadas, as ideias irão para um banco de ideias, onde poderão ser revisitadas em outras 

oportunidades, afirma o Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI. 

Algumas ideias também poderão ser implementadas sem projeto, saindo da fase de 

“ideação” e sendo executadas, ainda que as mais complexas precisem de um estudo e 

planejamento mais aprofundado, permitindo ao ambiente a combinação de ideias, a troca de 

experiências e o compartilhamento entre todos os participantes, gerando novas formas e 

propostas.  

Afirma em entrevista o Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI 

que: 

 

 

O programa funciona com base no Processo de Inovação Corporativa, desenvolvido 

exclusivamente para a empresa e integrado a um sistema de gestão corporativa já 

utilizada pelos trabalhadores, sendo que cada membro poderá, além de colaborar 

com sugestões e interagir com os colegas, debater as propostas realizadas, de acordo 

com temas pré-definidos por um Comitê Gestor. 

 

 

Segundo o Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI, para 

estimular a participação dos trabalhadores de todas as unidades de negócio, foi criado um 

sistema de recompensas, “sendo que os proponentes dos temas eleitos recebem uma 

premiação em pontos, que pode aumentar conforme a ideia evolui de proposta para 

implementação ou projeto em execução”.  

As bonificações variam de acordo com o assunto colocado em pauta, sendo que 

“cada ponto recebido equivale a R$ 1, acumulado no cartão da Sodexo e oportunizando a 

troca em mais de 2.000 estabelecimentos comerciais”.  

Durante o primeiro período e processo do Programa Ideias em Ação, “a empresa 

pôde perceber um aumento no seu faturamento somente nesse projeto, pois a cada real 

investido a empresa consegue reduzir R$ 13,00”, afirma o Coordenador de Projetos e 

Pesquisador da Fundação CERTI, em entrevista. 

Neste momento, finaliza-se a abordagem dos aspectos relacionados e descritos sobre 

a empresa Softplan, a partir de entrevistas realizadas e de dados secundários. Na sequência, 

inicia-se a análise dos dados coletados, relacionando-se a literatura já estudada e o modelo 

adotado para o estudo. 
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4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na primeira parte dessa sessão, demonstra-se, a partir dos quatro tipos de inovação 

apresentados neste estudo, produto, processo, marketing e organizacional, como já abordado 

por Sundbo e Gallouj (1998) e Gallouj (2002), que se observam evidências sobre os quatro 

tipos, em fases diferentes, na empresa estudada, durante o tempo que já atua no mercado. 

No segundo momento, será apresentada a relação desenvolvida sobre o modelo de 

Gallouj (2002), abordando os seis modelos: radical, ameliorativa, incremental, ad hoc, 

recombinativa e formalização, sendo identificado cada aspecto no campo empírico.  

No terceiro momento, apresenta-se a relação identificada quanto aos recursos e 

capacidades estratégicas no campo empírico, abordando a capacidade de criar conhecimento, 

tecnológica e de orientação para o mercado. No quarto momento, apresenta-se a relação 

identificada sobre o comportamento organizacional na empresa Softplan para promover a 

inovação. 

 

 

4.6.1 Análise dos tipos de inovação na Softplan 

 

Quando se fala de inovação por produto, pode-se relacionar a todo produto 

desenvolvido na empresa desde o início de suas atividades.  

A empresa Softplan iniciou desenvolvendo o sistema SIENGE no segmento de 

construção civil; na sequência, o sistema SIDER, na área de infraestrutura, transportes e 

obras; como terceiro sistema, o SAJ, voltado para o Judiciário, Ministério Público e 

Procuradorias; o sistema SAFF, voltado para projetos cofinanciados por organismos 

internacionais; e o sistema SOLAR, na área da administração pública. Porém, também se 

caracteriza como inovação de produto, melhoramentos significativos de produtos já 

existentes, o que ocorre sempre que necessário na empresa. 

A implementação de tecnologias da informação e da comunicação na empresa para o 

trabalhador caracteriza-se como inovação por processo. Formas de comunicação já 

apresentadas, como o Cá entre nós, o Encantômetro, o Tô dentro, o Colabore, a Intranet e o 

SAC, são formas de auxiliar no processo de comunicação da empresa, visando melhorar a 

eficiência e qualidade nas atividades desenvolvidas, conforme citado e pesquisado no Manual 

de Oslo (2005). 
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A inovação de processo pode ainda reduzir custos para a empresa, como foi o caso 

citado pelo Coordenador de Projetos e Pesquisador da Fundação CERTI sobre o Programa 

Ideias em Ação, em entrevista. A área de produção e desenvolvimento da empresa Softplan, 

conforme citado, é responsável por desenvolver novas ferramentas, tecnologias e 

possibilidades, ocorrendo ideias para novos produtos ou melhorias nos produtos já existentes.  

A inovação voltada para o marketing caracteriza-se também na empresa Softplan 

quando se implementa um novo método de marketing ou com a descoberta de um novo 

mercado para a empresa, como já abordado por Sundbo e Gallouj (1998) e Gallouj (2002).  

Salienta-se o caso do sistema SAFF, já citado, pois pautada em uma demanda 

específica do mercado, a empresa elaborou um sistema de gestão que se tornou um sucesso. A 

empresa mantém ainda relações com fornecedores mundiais de tecnologia e convênios com 

universidades, laboratórios e instituições de pesquisa, como forma de desenvolver soluções e 

tecnologias inéditas no mercado. 

Quanto ao tipo de inovação organizacional, observou-se na empresa Softplan a 

importância dos trabalhadores no processo de inovação. Os diretores consideram o aspecto 

interno da empresa um diferente fator, incentivando a iniciativa, a criatividade, o treinamento 

de pessoal, a comunicação organizacional e espontânea entre os trabalhadores. 

Como já citado por Sundbo e Gallouj (1998) e Gallouj (2002), a inovação 

organizacional refere-se à introdução de novas técnicas e planejamento nas práticas de 

negócios, nas relações internas e externas e em novos sistemas de informação, 

proporcionando mudanças e melhoria no desempenho da empresa. 

Cita-se novamente os projetos desenvolvidos na empresa Softplan, apresentados na 

seção 4.5, como forma de incentivar o trabalhador na questão da capacitação, a buscar um 

melhor ambiente de trabalho e, principalmente, estimular os trabalhadores a sugerir ideias 

criativas e diferenciadas, caso exemplificado pelo Programa Ideias em Ação. 

Outro fator em relação ao tipo de inovação organizacional observado na empresa 

Softplan são as formas de comunicação apresentadas na seção 4.4, e como já citado, na 

opinião dos diretores, são de suma importância. Foram desenvolvidas ferramentas 

possibilitando a troca de informações entre as pessoas e a empresa, percebendo a satisfação do 

trabalhador, identificando a opinião do trabalhador sobre alguma ação da empresa e 

permitindo melhorar a produtividade da empresa. 

Na sequência, apresenta-se a relação identificada no campo empírico sobre o modelo 

de inovação de Gallouj (2002) adotado na pesquisa. 
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4.6.2 Evidências do Modelo de Inovação de Gallouj (2002)  

 

A partir do modelo de Gallouj (2002), adotado e citado na fundamentação teórica, 

parte-se para o campo empírico a fim de identificar se cada modelo caracteriza-se na empresa 

Softplan. 

Observa-se o interesse da empresa em criar novos conhecimentos como forma de 

facilitar a troca de informações, caso do Programa Ideias em Ação e outros projetos da 

empresa já citados, corroborando com Sundbo e Gallouj (1998), sobre a importância de gerar 

novas soluções para a gestão de recursos tangíveis e intangíveis e também de gerar novos 

comportamentos entre as pessoas na empresa. 

Outros programas permitem também a troca de informação social entre as pessoas, o 

que permite que o conhecimento flua de um grupo para o outro, assunto também já abordado 

por Fontana e Soresen (2005). Na sequência, apresentam-se algumas evidências encontradas 

na Softplan para o Modelo de Gallouj (2002). 

O Programa Ideias em Ação pode ser caracterizado neste momento da empresa como 

uma inovação radical, partindo da criação de um novo produto com características não 

relacionadas com as de um velho produto, conforme abordagem de Gallouj (2002). 

Produtos como o Sistema SIENGE, SIDER, SAJ, SAFF e SOLAR, desenvolvidos na 

empresa Softplan, são caracterizados como inovação ameliorativa, assim como o Programa 

Ideias em Ação, melhorando certas características sem alterar o produto, conforme abordado 

por Gallouj (2002).  

À medida que clientes da empresa, trabalhadores ou gerentes de unidades apresentam 

sugestões em alguma característica do produto, melhorias serão realizadas como forma de 

aprimorar seus serviços e a qualidade do produto ou processo oferecido no mercado.  

Ao mesmo tempo, os produtos citados também se caracterizam como inovação 

incremental à medida que novos elementos são adicionados ou substituídos no 

desenvolvimento ou funcionalidade do produto ou em sua redução de custos, salientam 

Gallouj (2002) e Serra et al. (2008). 

Sendo assim, partindo da funcionalidade do produto, é possível perceber, 

principalmente por meio do cliente ou trabalhadores da empresa, quais elementos são 

necessários adicionar ou substituir no produto. 

Pelo fato de a empresa estar há muitos anos atuando no mercado voltado para o 

desenvolvimento de softwares e ter adquirido experiência e conhecimento juntamente com 
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seus clientes, isso possibilita também a criação de soluções e conhecimentos diretamente com 

o cliente.  

A empresa, dessa forma, agrega valor e vantagem competitiva, possibilitando 

responder a um problema junto ao cliente, o que se pode denominar como uma solução 

original. Parte-se individualmente do problema de cada cliente, buscando soluções, o que se 

caracteriza como inovação ad hoc, na abordagem de Gallouj (2002). 

Cita-se o caso do sistema SAJ, que permitiu formar parceria com sete Tribunais de 

Justiça estaduais como forma de contribuir para a formação de novos paradigmas, 

aproximando o usuário. 

Sobre o modelo de inovação recombinativa, cita-se o Programa Ideias em Ação e o 

Sistema SIENGE, SIDER, SAJ, SAFF e SOLAR novamente, que de acordo com Gallouj 

(2002), caracteriza-se também em alguns momentos na empresa Softplan, pois parte de 

possibilidades de conhecimento adquirido em combinar novos produtos, ou seja, a partir de 

um sistema já existente e em funcionamento na empresa, pode-se aproveitar e combinar novos 

produtos ou reutilizar ferramentas já desenvolvidas e utilizadas em outros sistemas, agregando 

novas características ao produto existente.  

Esse processo está sob responsabilidade da área de pesquisa e desenvolvimento, pois, 

conforme citado, tem como objetivo identificar as melhores tecnologias e tendências, 

utilizando recursos e funcionalidades para soluções desenvolvidas na empresa, ocorrendo 

assim ideias para novos produtos ou melhorias nos produtos existentes. 

O modelo denominado Formalização, segundo Gallouj (2002), corresponde à 

formatação e padronização das características dos produtos existentes, caso do Programa 

Ideias em Ação e do Sistema SIENGE, SIDER, SAJ, SAFF e SOLAR, caracterizando-se 

também em todo o desenvolvimento dos sistemas existentes na empresa Softplan, sendo de 

responsabilidade da área de pesquisa e desenvolvimento.  

Criam-se produtos com diferenciais exclusivos, onde os sistemas devem ser 

compatíveis com os principais sistemas do mercado, garantindo segurança, facilidade de 

instalação e performance, com aplicativos cuidadosamente desenhados e padronizados, como 

forma de facilitar o aprendizado do usuário. 

Na sequência, o quadro 12 traz resumidamente evidências encontradas na Softplan 

para o Modelo de Gallouj (2002), como já citados. 
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Quadro 12: Evidências encontradas na Softplan para o Modelo de Gallouj (2002) 

Modelo de 

Gallouj (2002) 

Definição Evidências encontradas na 

Softplan 

 

Radical Corresponde à criação de um novo conjunto 

de características. 

 

- Programa Ideias em Ação. 

 

Ameliorativa Qualidade do produto ou processo 

melhorado. 

- Programa Ideias em Ação;  

- Sistemas SIENGE, SIDER, 

SAJ, SAFF e SOLAR. 

Incremental Adição ou eliminação de características. - Programa Ideias em Ação; 

- Sistemas SIENGE, SIDER, 

SAJ, SAFF e SOLAR. 

Ad hoc Produção de novas competências ou 

codificação e formalização. 

 

 

- SAJ. 

Recombinativa Combinação ou fragmentação de um grupo 

de características. 

 

- Programa Ideias em Ação; 

- Sistemas SIENGE, SIDER, 

SAJ, SAFF e SOLAR. 

Formalização Formatação e padronização de 

características. 

- Programa Ideias em Ação; 

- Sistemas SIENGE, SIDER, 

SAJ, SAFF e SOLAR. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dessa forma, evidencia-se cada modelo de inovação citado por Gallouj (2002) na 

empresa estudada, seja na criação de um produto, melhoria, combinação ou padronização. Da 

mesma maneira, é possível evidenciar características diferentes quanto ao modelo citado, ou 

seja, no momento em que um produto se caracteriza como radical, o mesmo, em próximas 

fases, também poderá se caracterizar como inovação ameliorativa, incremental, formalizada, 

ad hoc ou recombinativa; tudo dependerá de sua fase de desenvolvimento ou funcionamento, 

para apresentar características diferentes quanto à inovação do produto ou serviço. 

Na sequência, apresentam-se evidências quanto às três capacidades, já estudadas, 

relacionadas com a empresa Softplan e o processo de inovação. 

 

 

4.6.3 Recursos e capacidades estratégicas identificadas na Softplan 

 

Tratando-se de recursos estratégicos, pode-se observar na empresa Softplan, após 

entrevistas realizadas e documentos pesquisados, evidências sobre características da teoria da 

Visão Baseada em Recursos (RBV).  

Observa-se a presença de um planejamento entre as unidades e seus respectivos 

gerentes, relações formais e informais entre os trabalhadores, envolvendo todo o ambiente da 
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empresa. Por ser uma empresa de tecnologia, observa-se claramente a tecnologia utilizada a 

favor da empresa e dos trabalhadores, equipamentos e instalações favoráveis ao ambiente e 

ferramentas empregadas como forma de comunicação entre gerentes e trabalhadores.  

Conforme já abordado por Barney (1991, 2001), a propósito da divisão dos recursos 

financeiros voltados para novas estratégias, recursos físicos, recursos humanos, abordando-se 

principalmente o treinamento e a troca de conhecimento entre gerentes e trabalhadores da 

empresa, além de recursos organizacionais, abordando-se relações entre grupos internos e 

externos à empresa. 

A empresa Softplan diferencia-se por acreditar no potencial interno da organização. 

Os gestores acreditam que os trabalhadores realmente colaboram com a organização para que 

a mesma se destaque diante de suas atividades e de seu segmento no mercado.  

Neste estudo, abordam-se três capacidades relacionadas com a empresa Softplan, no 

que se refere à forma de interagir no processo de inovação. Na sequência, apresentam-se 

evidências encontradas no campo empírico quanto à capacidade de criar conhecimento, 

capacidade tecnológica e capacidade de orientação para o mercado. 

A capacidade de criar conhecimento parte da organização criar ou adquirir, organizar 

e processar a informação com o objetivo de gerar novo conhecimento, como já citado por 

Alvarenga Neto (2004).  

O conhecimento gerado permitirá desenvolver novas habilidades e capacidade, criar 

novos produtos e serviços, aperfeiçoar e melhorar seus processos organizacionais. Nesse 

sentido, é possível relacionar ao processo de inovação, focado nos tipos de inovação do 

produto, processo, marketing e organizacional. 

Observa-se na empresa Softplan formas de se criar conhecimento, citando-se 

principalmente o “Programa Ideias em Ação”. É possível, por meio do programa, já detalhado 

anteriormente, perceber a interação entre os trabalhadores, mas principalmente, a 

oportunidade de se criar novas ideias e compartilhar com as demais pessoas na empresa. Os 

trabalhadores puderam entender melhor o que era realmente inovação voltada para o 

segmento da Softplan e entender o seu papel na organização. 

Conforme já citado, o referido programa tinha como objetivo estimular os 

trabalhadores, sugerindo ideias criativas e diferenciadas, mas também buscar valorizar o 

potencial de cada trabalhador.  

Isso corrobora com o estudo de Alvarenga Neto (2007), quando cita os exemplos de 

empresas como a Siemens do Brasil, CTC e PwC, que também desenvolveram atividades 
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relacionadas à geração de novas ideias. O autor coloca que tais atividades mostram a mudança 

do conhecimento organizacional para o conhecimento coletivo. 

Pautando-se nos depoimentos dos trabalhadores, já citados, observou-se a satisfação 

em participarem do Projeto, e principalmente, a oportunidade de se criar e compartilhar o 

conhecimento entre as pessoas.  

Destaca-se, em alguns depoimentos, a satisfação em ter participado do programa: “A 

experiência de ter participado do Programa Ideias em Ação foi empolgante, o nosso tema 

proporcionou o contato com novas tecnologias e isto é estimulante”. “Ter participado do 

Programa Ideias em Ação foi uma ótima experiência que, entre outras coisas, possibilitou 

trabalhar com outros colegas e trouxe o desafio de discutir e melhorar a ideia aceita”. “Fazer 

parte de mais um processo de evolução da Softplan e poder participar de forma atuante e 

principalmente, de forma inovadora, me deixou muito orgulhosa, motivada e valorizada”. 

Além do Programa Ideias em Ação, outras formas de se criar conhecimento foram 

evidenciadas como o “Tô Dentro”, onde se busca saber do trabalhador a sua opinião sobre 

alguma ação da empresa que o auxilie na tomada de decisão.  

O “Programa de Treinamento” e o “Programa de Aprendizagem” também são formas 

de se criar conhecimento, permitindo que o trabalhador busque cada vez mais conhecimento 

fora da empresa, voltado sobretudo para a sua área de atuação, e que retorne para a empresa e 

compartilhe todo o seu conhecimento, o que desenvolve uma cultura do conhecimento, 

estimulando o trabalho em equipe e a implementação de melhorias nos processos da 

organização, conforme citaram Gonzalez, Martins e Toledo (2009). 

Os autores Davenport e Prusak (2004) já destacaram a confiança como fator 

importante para o mercado do conhecimento. Na Softplan, a confiança se propaga na 

empresa, como se assinalou nas entrevistas dos três diretores, que acreditam que “a confiança 

foi primordial para o negócio dar certo”, considerando o maior valor. A confiança, segundo 

Davenport e Prusak (2004), fluirá de cima para baixo, e se os altos gerentes forem confiáveis, 

a confiança fluirá em toda a organização. 

Outros projetos adotados na empresa, tais como “cursos de inglês”, “dança de salão” 

e o “cine pipoca” também são atividades de integração, que promovem a interação entre 

trabalhadores de diferentes áreas, contribuindo para a socialização. 

Outras formas de comunicação na empresa, como o “Cá entre nós”, o “Colabore” e a 

“Intranet”, também são formas de se criar conhecimento entre os trabalhadores, incentivando, 

compartilhando e utilizando a informação enquanto forma de aprender e inovar, corroborando 

com as perspectivas de Alvarenga Neto et al. (2009) e Alvarenga Neto e Choo (2011). 
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A capacidade tecnológica envolve o sistema físico, organizacional, pessoas, produtos 

e serviços de uma organização, como apontou Figueiredo (2005). Parte-se de um conjunto de 

habilidades funcionais voltado tanto para a produção, processo e equipamentos, quanto para o 

gerenciamento e implementação de mudanças.  

Em uma empresa voltada para a área de tecnologia, como a Softplan, a capacidade 

tecnológica está totalmente focada em sua estratégia gerencial, procedimentos e rotinas 

organizacionais. 

Na empresa Softplan, o departamento de pesquisa e desenvolvimento é responsável 

por identificar as melhores tecnologias e tendências do mercado a fim de utilizá-las como 

recursos para novas soluções na empresa. Uma empresa neste segmento necessita estar à 

frente do desenvolvimento de novas soluções, de maneira a diferenciar-se no mercado, 

partindo-se de elogios e de reclamações de clientes ou necessidades do mercado. 

Outro fator importante para a capacidade tecnológica é manter uma equipe 

capacitada, havendo, desta forma, uma preocupação por parte da Softplan, de modo a agregar 

valor para o negócio. Existem metas de capacitação a serem cumpridas por todos os 

trabalhadores da empresa, pautadas no sistema de qualidade, garantindo acesso às tecnologias 

mais modernas, como já se destacou.  

A empresa Softplan preocupa-se em criar produtos com diferenciais, garantindo 

segurança e facilitando o aprendizado do cliente. Além da preocupação com o 

desenvolvimento do produto, a empresa mantém alianças com fornecedores de tecnologia 

mundiais e convênios com diversas instituições, gerando valor e diferencial competitivo para 

os clientes.  

Na perspectiva de Balbinot e Marques (2009), as empresas buscam formas 

alternativas de fortalecer sua capacidade de inovação, proporcionando um ambiente propício 

ao desenvolvimento da capacidade tecnológica. 

Da mesma forma, observa-se que a capacidade de orientação para o mercado está 

também voltada para a relação entre a empresa estudada e o mercado. Uma empresa atuante 

na área de tecnologia estará sempre atenta às mudanças do mercado, desta forma, poderá 

manter o equilíbrio e a liderança perante o cliente, além de identificar novas oportunidades.  

Como já citaram Llonch, Rialp e Rialp (2011), a orientação para o mercado está 

relacionada aos valores culturais da organização, enfatizando principalmente a gestão, a 

conexão interdepartamental e a centralização, o que também se evidencia na empresa 

estudada.  
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A Softplan busca compatibilidade com os principais sistemas do mercado, sendo os 

aplicativos cuidadosamente desenhados de acordo com critérios já estabelecidos, o que resulta 

em um melhor aprendizado e produtividade dos usuários.  

Busca eficiência e agilidade com o uso de tecnologias modernas e inovadoras, 

focando principalmente nas cinco áreas de atuação já citadas ‒ indústria da construção, 

administração pública, projetos de cofinanciamentos internacionais, departamentos de 

infraestrutura, transportes, obras e Judiciário, Ministério Público e procuradorias. 

Apresenta um forte crescimento de mercado e incremento de faturamento em função 

do desenvolvimento do setor de tecnologia no Estado de Santa Catarina e da necessidade de 

softwares de gestão em diversos segmentos, o que levou a Softplan a ser uma das principais 

interlocutoras das empresas catarinenses de tecnologia, conquistando seu espaço e atendendo 

aos poderes públicos municipal, estadual e federal. 

A empresa atende um número alto de clientes no Brasil e no exterior e mantém 

importantes alianças com fornecedores mundiais de tecnologia, além de convênios com 

diversas instituições, como universidades, laboratórios e centros de pesquisas, de maneira a 

desenvolver soluções de tecnologias inéditas e estar sempre à frente no mercado.  

Salienta-se a importância de se ter conhecimento sobre o mercado em que atua e 

estar atenta a novas soluções e demanda do mercado, destacando-se que esta 

responsabilidade, na empresa Softplan, é atribuída, sobretudo à área de produção e 

desenvolvimento. 

Na sequência, o quadro 13 apresenta resumidamente as evidências encontradas no 

campo empírico quanto à capacidade de criar conhecimento, capacidade tecnológica e 

capacidade de orientação para o mercado, como já citados. 

 

Quadro 13: Evidências encontradas na Softplan para capacidades estratégicas 

(continua) 

Capacidades 

estratégicas 

Autores Definição Evidências encontradas na 

Softplan 

 

Capacidade 

de criar 

conhecimento 

 

 

 

Davenport e Prusak 

(2004), Nonaka e 

Takeuchi (2008),  

Nonaka e Von 

Krogh (2009), 

Miguel e Teixeira 

(2009), Alvarenga 

Neto e Choo (2011).  

 

 

Permite desenvolver novas 

habilidades e capacidade, 

criar novos produtos e 

serviços, aperfeiçoar e 

melhorar seus processos 

organizacionais. 

 

 

- Programa Ideias em Ação; 

- Tô Dentro; 

- Programa de Treinamento; 

- Programa de 

Aprendizagem; 

- Curso de inglês; 

- Curso de dança de salão; 

- Cine pipoca; 

- Cá entre nós; 

- Colabore; 

- Intranet. 
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 (conclusão) 

Capacidades 

estratégicas 

Autores Definição Evidências encontradas na 

Softplan 

 

 

Capacidade 

Tecnológica 

 

 

 

 

Figueiredo (2005), 

Garcia e Figueiredo 

(2009), Balbinot e 

Marques (2009) e 

Miranda e 

Figueiredo (2010). 

 

Envolve o sistema físico, 

organizacional, pessoas, 

produtos e serviços de uma 

organização. Parte-se de 

um conjunto de habilidades 

funcionais. 

 

 

- Equipe capacitada; 

- Alianças com fornecedores 

de tecnologia mundiais; 

- Convênios com diversas 

instituições como 

universidades, laboratórios e 

centros de pesquisas. 

 

Capacidade 

de orientação 

para o 

mercado 

 

 

 

 

Kemper, Engelen e 

Brettel (2011), 

Llonch, Rialp e 

Rialp (2011), e 

Morgan, Katsikeas e 

Vorhies (2012). 

 

Estão relacionadas com o 

mercado e aos valores 

culturais da organização, 

como a gestão, a conexão 

interdepartamental e a 

centralização. 

 

 

- Mantém importantes 

alianças com fornecedores 

mundiais de tecnologia; 

- Convênios com diversas 

instituições como 

universidades, laboratórios e 

centros de pesquisas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na sequência, apresenta-se o comportamento organizacional identificado na empresa 

Softplan como forma de promover a inovação, após os dados coletados e analisados. 

 

 

4.6.4 O comportamento organizacional na Softplan para promover a inovação 

 

Observa-se no estudo a presença da abordagem integradora, sendo a que melhor 

caracteriza a empresa Softplan. Conforme destacou Schumpeter (1961), na abordagem 

integradora, a análise da inovação pressupõe um conceito amplo, ora baseada em um novo 

serviço oferecido ou novo método, ora pautada na oferta de um novo produto no mercado, ora 

estabelecendo uma nova forma de organização, sendo que tais características evidenciam-se 

na empresa em estudo.  

Diferente da abordagem tecnicista, que se apresenta em três estágios, segundo Barras 

(1986): o primeiro e segundo estágios são caracterizados como inovação incremental 

somente, voltado para melhoria na qualidade do serviço, e o terceiro estágio é marcado pela 

constituição de novos serviços.  

Na abordagem baseada nos serviços, apresentam-se também modalidades específicas 

de serviços, associadas à inovação incremental, porém oferecendo oportunidades para 

inovação na elaboração de um serviço. 
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Salienta-se a importância em analisar o comportamento organizacional da empresa 

Softplan como forma de identificar seus recursos e estratégias adotadas e a relação existente 

com a inovação. Evidencia-se, a partir da coleta e análise dos dados, as estratégias adotadas 

pela empresa e com características semelhantes à teoria da RBV, considerando a questão 

interna à organização uma estratégia para a empresa. 

Observa-se que a empresa apresenta um alto grau de inovação e favorece a 

criatividade entre os trabalhadores, apoiando novas ideias e havendo o envolvimento dos 

diretores nas atividades e projetos desenvolvidos. Tratando-se de uma empresa voltada para a 

área da tecnologia da informação, os gerentes de unidades precisam conhecer a realidade do 

mercado, perfil dos seus clientes e estarem prontos para tomar decisões diante de situações 

complexas e principalmente precisam saber lidar com pessoas. 

Salienta-se ser a Softplan uma empresa em que as pessoas caminham para o mesmo 

objetivo, conhecem suas metas, seus produtos, processos e principalmente a cultura 

organizacional. Foi possível identificar cada programa ou projeto desenvolvido na empresa e 

a relação existente ente trabalhador e empresa. Destacou-se a visão dos diretores diante da 

importância das pessoas e o quanto acreditam na relação direta com resultados positivos para 

a empresa. 

Quando se propõe analisar o comportamento organizacional em uma empresa de 

tecnologia, associa-se aos recursos adotados, e nesta pesquisa, especificamente, identifica-se a 

forma de criar, organizar e processar a informação, habilidades funcionais voltados para a 

produção, processos e equipamentos, valores culturais da organização e conexão 

interdepartamental, compatibilidade com os sistemas do mercado e alianças com fornecedores 

e demais instituições focadas para o interesse do seu segmento e negócio.  

Ao mesmo tempo, o processo de inovação está associado às estratégias e recursos 

adotados na empresa. Já se enfatizou que a inovação parte de um conjunto de estratégias de 

mercado e ações que podem ser desenvolvidas pela empresa. A empresa Softplan, 

especificamente, buscou por meio do programa Ideias em Ação, que todos na empresa 

criassem esforços para inovar, porem não havia uma solução pronta, sendo necessário analisar 

a cultura e características da empresa.  

Através do Programa Ideias em Ação os trabalhadores puderam discutir e criar 

ideias, sendo as ideias transformadas em melhorias para a empresa, seguindo o planejamento 

estratégico, mas buscando ideias aperfeiçoadas, o que de fato ocorreu, constatou-se assim 

qualidade nas ideias e um efeito interno satisfatório por parte dos trabalhadores e da empresa.  
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Após a implantação foi possível perceber a interação entre os trabalhadores e a 

possibilidade de trocar ideias e debater as propostas realizadas de acordo com cada tema pré-

definido, ocorrendo de forma espontânea e não como obrigação, além de motivar e valorizar 

os trabalhadores. 

Foca-se nesta pesquisa em três capacidades estratégicas, voltadas para a capacidade 

de criar conhecimento, capacidade tecnológica e capacidade de orientação para o mercado, 

porém pode-se perceber na empresa Softplan maior evidência quanto à capacidade de criar 

conhecimento, observando-se características presentes no ambiente organizacional e 

claramente definido entre os trabalhadores através dos projetos e programas desenvolvidos na 

empresa, como já citados. 

Nesta pesquisa, é possível associar estratégias adotadas pela Softplan ao processo de 

inovação, focando no produto, processo, organizacional ou mercado. Foi estudado cada tipo 

de inovação, relacionando-os às atividades e características voltadas para estratégias adotadas 

na empresa, evidenciando-se relação direta entre inovação e recursos e estratégias adotadas na 

Softplan. 

Salienta-se, a partir do estudo, que na empresa Softplan, o comportamento 

organizacional está totalmente voltado para promover a inovação. Observou-se, 

principalmente através do Programa Ideias em Ação, o quanto o processo de inovação da 

empresa está voltado para o entendimento dos trabalhadores sobre o que é inovação, e o 

quanto está relacionado à capacidade de criar conhecimento na empresa, associado também às 

características estudadas sobre a capacidade tecnológica e a orientação para o mercado. 

Os recursos e capacidades podem ser vistos na Softplan como um conjunto de ativos 

tangíveis e intangíveis, incluindo processos organizacionais, informação e conhecimento, 

como já citado por Barney (1991; 2001). Salienta-se principalmente que o conjunto de 

conhecimentos na organização permite a inovação, eficiência, qualidade e capacidade de 

resposta ao cliente, levando a uma vantagem competitiva, como já abordada por Leonard-

Barton (1992). 

O caso único estudado trata-se de uma empresa de sucesso, que baseado na pesquisa 

realizada, observa-se estar em um momento de evolução e avanço organizacional, não sendo 

identificados barreiras ou problemas. 

Finalizando este capítulo, na sequência apresentam-se as considerações finais do 

presente estudo e limites de pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisar as capacidades estratégicas voltadas para inovação 

na empresa Softplan. Desta forma, procurou-se identificar as características de modelos de 

inovação em relação a recursos e capacidades estratégicas; descrever um processo de 

inovação organizacional desenvolvido na empresa em estudo; identificar os recursos e 

capacidades estratégicas existentes na empresa em estudo, e a forma como ocorre a 

mobilização destas capacidades para a estratégia de inovação. 

Para auxiliar na coleta dos dados, foi elaborado um roteiro de entrevista 

semiestruturado, aplicado com alguns gerentes da empresa Softplan e Fundação CERTI, além 

de realizar pesquisas por meio de documentos da empresa, programas de TV, sites, livros e 

periódicos nacionais e internacionais. 

Foi possível identificar as características de modelos de inovação em relação a 

recursos e capacidades estratégicas, contempladas no capítulo 2, abordando temas voltados 

para inovação e estratégias, com foco nos tipos e modelos de inovação, características da 

teoria da RBV, capacidade de criar conhecimento, capacidade tecnológica e de orientação 

para o mercado.  

Na sequência, identificou-se no campo empírico características para cada tipo de 

inovação, produto, processo, organizacional e marketing, como também para o modelo de 

inovação de Gallouj (2002), adotado no estudo, o qual estabelece que a inovação pode ser 

radical, ameliorativa, incremental, ad hoc, recombinativa e formalização. 

Pôde-se descrever um processo de inovação desenvolvido na empresa em estudo, 

apresentado no item 4.5 do capítulo 4, o “Programa Ideias em Ação”, programa considerado 

um dos processos de inovação da Softplan, cujo objetivo era estimular os trabalhadores da 

organização a sugerir ideias criativas e diferenciadas, possibilitando a implementação e a 

inovação de produtos, processos e serviços. 

Identificou-se os recursos e capacidades organizacionais existentes na empresa, e a 

forma como ocorre a mobilização destas capacidades para a estratégia de inovação, 

apresentados nos itens 4.3 e 4.4 do capítulo 4, abordando formas de comunicação 

estabelecidas e formas de se criar conhecimento na empresa. Observam-se programas e 

projetos desenvolvidos para o trabalhador, instalações e equipamentos favoráveis, assim como 

ferramentas utilizadas na comunicação entre gerentes e trabalhadores. 

Neste estudo, foca-se em três capacidades estratégicas: a capacidade de criar 

conhecimento, capacidade tecnológica e capacidade de orientação para o mercado, 
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observando-se evidências na empresa Softplan para cada uma citada. Nesse sentido, pode-se 

reconhecer na empresa formas de se criar conhecimento por meio de programas, percebendo-

se a interação entre as pessoas envolvidas na empresa e a oportunidade de se criar novas 

ideias e compartilhar com as demais pessoas.  

Percebem-se também evidências sobre a capacidade tecnológica, envolvendo o 

sistema físico, organizacional, de pessoas, produtos e serviços, sendo um conjunto de 

habilidades funcionais, fortalecendo sua capacidade de inovação. Da mesma forma, observa-

se na capacidade de orientação para o mercado a forte relação entre a empresa Softplan e o 

mercado, além de manter importantes alianças com fornecedores mundiais de tecnologia e 

convênios com diversas instituições, estando atenta a novas soluções e demanda do mercado. 

O objetivo geral do estudo e os objetivos específicos possibilitaram responder a 

pergunta de pesquisa, questionando-se como são utilizadas as capacidades estratégicas 

voltadas para a inovação em empresas de Tecnologia da Informação. O item 4.6.4 do capítulo 

4 responde a esta pergunta quando se propõe a estabelecer a relação entre as estratégias e os 

recursos adotados com o processo de inovação da empresa.  

Observam-se evidências quanto a recursos e estratégias adotados na Softplan, como a 

criação do conhecimento, organização e processo da informação, habilidades voltadas para a 

produção, processos e equipamentos utilizados, valores culturais cultivados, relação com o 

mercado e alianças com fornecedores e instituições focadas no seu segmento, todos 

necessários para que ocorra o processo de inovação na empresa, sobre todos os aspetos 

estudados nesta pesquisa. 

Outro aspecto se refere à aplicabilidade da teoria da RBV neste estudo, destacando-

se características voltadas para os recursos físicos, financeiros, humanos e organizacionais, 

incluindo o treinamento, o conhecimento, a visão dos gerentes e trabalhadores, a estrutura 

formal da empresa, a gestão de habilidades, as rotinas, a cultura, os processos organizacionais, 

relações internacionais, as relações entre grupos pertencentes à empresa e a demais empresas. 

Desta forma, colaborando para uma estratégia competitiva e um desempenho positivo da 

empresa no mercado, porém sendo necessário combinar os recursos e renovar quando 

necessários. 

Quanto às limitações de pesquisa, o caso único estudado é um caso relevante, que se 

apresenta no momento em uma fase de evolução e avanço organizacional. Trata-se de uma 

empresa que atua no mercado há 22 anos, compreendendo-se que os resultados desta pesquisa 

não podem ser generalizados para outros contextos ou outras empresas de Tecnologia da 
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Informação, atuante no Estado de Santa Catarina, sem analisar características do setor ou o 

ambiente a ser pesquisado, mas podem ser utilizados como referência para outras empresas.  

Nesse sentido, o estudo contribui para evidenciar uma mudança no comportamento 

de empresas de Tecnologia da Informação voltadas para a promoção da inovação. Salienta-se 

a importância em analisar o exemplo da empresa Softplan, quanto a capacidades e estratégias 

adotadas, como forma de melhoria no processo de outras empresas do mesmo segmento. 

Finalizando-se este capítulo e o estudo realizado na empresa Softplan, sugere-se, 

como estudos futuros, o avanço da pesquisa de maneira comparativa entre as demais empresas 

de tecnologia no Estado de Santa Catarina, visando identificar, por meio de um estudo 

quantitativo, o comportamento organizacional voltado para promover a inovação nas demais 

empresas do mesmo segmento, sob a abordagem da teoria da RBV. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

Parte I – Identificação do entrevistado 

 

- Nome: 

- Formação acadêmica: 

- Cargo: 

- Tempo de atuação na organização: 

- Trajetória profissional: 

 

Parte II – Caracterização da Organização 

 

- Nome da Organização: 

- Área de atuação: 

- Número de funcionários: 

- Histórico da organização: 

 

Parte III – Processo de Inovação Organizacional 

 

- Processo de inovação, planejamento, criação e desenvolvimento do produto (Produto, 

Processo, Organizacional e Marketing). 

- Critérios para inovação do produto ou serviço. 

- Necessidade e instalação de novos sistemas de informação para implementação do produto. 

- Envolvimento dos trabalhadores na implementação do produto. 

- Inovações recentes mais significantes para a organização. 

- Implicações para o processo de inovação (trabalhador, cliente, administração ou barreiras). 

- Atividades de acompanhamento de projetos. 

- Eficácia do processo de inovação. 

- Processo de exportação do produto. 

 

Parte IV – Recursos Estratégicos para Inovação em Serviços/Produtos 

 

- Recrutamento de pessoal qualificado. 

- Incentivo e promoção por parte da organização junto aos trabalhadores sobre novas ideias. 
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- Inter-relação entre equipes de projetos envolvidos com o processo de inovação. 

- Feedback no processo de inovação por parte dos trabalhadores envolvidos. 

- Interferência de fatores institucionais, cultura e valores da organização. 

- Relação com competidores, fornecedores e clientes no processo de inovação. 

- Criação de conhecimento e compartilhamento da informação. 

- Mobilização de profissionais especializados e de parceiros para entrega de produto / serviço. 

- Estratégia para comunicação interna e externa (formal ou informal). 

- Adaptação a novas demandas e superação de desafios. 
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ANEXO A – Autorização da Empresa Softplan para Divulgação 

 

 

 


