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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo fazer a relação entre inovação, ambiente 

organizacional e o desempenho na percepção dos gerentes das empresas 

instaladas em incubadoras. Para responder ao problema de pesquisa, bem como 

alcançar os objetivos a que se propôs este trabalho, optou-se pela abordagem 

quantitativa do tipo survey e descritiva quanto aos seus fins. A coleta de dados 

ocorreu através de questionário eletrônico, encaminhado via email a vários gestores 

e empresas incubadas, a partir da lista de incubadoras no site da Rede Catarinense 

de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos ReCEPET. Do total da 

população, 88 questionários foram preenchidos corretamente, correspondendo a 

36,32% do total de empresas incubadas, que participaram do estudo. Os resultados 

obtidos demonstraram que, para 39,77% dos gestores, o ambiente é visto como 

estático-simples, para 29,55%, o ambiente é dinâmico-complexo; para 22,73%, o 

ambiente é considerado como estático-complexo e apenas 7,95% dos gestores 

consideraram o ambiente como dinâmico-simples. Já em relação à adoção da 

inovação, foi possível definir quatro grupos de empresas (g1, g2, g3 e g4), que 

apresentaram características homogêneas a respeito da inovação. Os grupos foram 

classificados como: inovador, pouco inovador, muito inovador, e muito pouco 

inovador, respectivamente, seguindo a abordagem teórica de Damanpour (1991). 

Em relação às seis variáveis de desempenho desta pesquisa (vendas de produtos e 

serviços, retenção de clientes, captação de novos clientes, equipe de trabalho, 

lucratividade e desempenho geral), verifica-se, que em quatro delas (vendas de 

produtos e serviços, retenção de clientes, lucratividade e desempenho geral), após o 

ingresso da empresa na incubadora, tiveram seus resultados melhorados em mais 

de 41%, e ainda, nas variáveis lucratividade e desempenho geral, 62% dos gestores 

perceberam a melhora nos resultados em mais de 60%. Com os dados obtidos, 

pode-se concluir que há correlação entre a percepção do ambiente e desempenho, 

bem como, entre inovação e desempenho. Porém, não foi encontrada correlação 

entre a influência do ambiente na relação entre inovação e desempenho. 

 

Palavras chave: Inovação, percepção do ambiente, desempenho 

organizacional, incubadoras. 
 



 

ABSTRACT  

This study examines the relationship between innovation, organizational environment 

and performance as perceived by managers of companies located in business 

incubators. To answer the research problem, and the proposals of this study, we 

opted to use a quantitative survey, and a descriptive approach in relation to its 

purpose. Data were collected by means of an electronic questionnaire, sent via email 

to several managers and incubated companies, based on the list of incubators on the 

website of ReCEPET – the Santa Catarina Network of Organizations that Promote 

Technological ventures. Of the total study population, 88 questionnaires were filled 

out correctly, representing 36.32% of the incubated companies that took part in the 

study. The results showed that for 39.77% of the managers, the environment is seen 

as static and simple, for 29.55% see the environment as dynamic and complex, 

22.73% consider it static and complex, and only 7.95% of the managers consider the 

environment dynamic and simple. Regarding the adoption of innovation, it was 

possible to define 4 groups of companies (g1, g2, g3 and g4), which had 

homogeneous characteristics with regard to innovation. The groups were classified 

as innovative, slightly innovative, very innovative and hardly innovative at all, 

respectively, according to Damanpour‟s theoretical approach (1991). Of the six 

performance variables of this study (sales of products and services, retaining 

customers, attracting new customers, teamwork, profitability, and overall 

performance), it was observed that four of them (sales of products and services, 

retaining customers, profitability, and overall performance) improved by more than 

41% after the company joined the incubator, and in the variables profitability and 

overall performance, 62% of managers saw an improvement in the results of more 

than 60%. Based on these data, it can be concluded that there is a correlation 

between the perception of the environment and performance, and also between 

innovation and performance. But no correlation was found, in relation to influence of 

environment, in the relationship between innovation and performance.  

Key words: Innovation, environmental awareness, organizational performance, 

incubators 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

As alterações no ambiente mundial de negócios há tempo vêm sendo 

observadas, principalmente sob a ótica de sua dinâmica e complexidade. A literatura 

sobre o tema salienta a importância das organizações analisarem e entenderem seu 

ambiente. A pesquisa de Dill (1958) pode ser considerada uma das primeiras a dar 

importância às influências do ambiente sobre a ação gerencial. 

Ao enfrentar as questões ambientais, inicialmente abordam-se os estudos de 

Dess e Beard (1984) que propõem três dimensões ambientais, sendo elas: 

munificência, dinamismo e complexidade. O trabalho de Milliken (1987), que propôs 

a multidimensionalidade desse conceito, ou seja, um construto que subsiste em três 

tipos de incertezas percebidas pelos gestores: estado, efeito e resposta, mas optou-

se em analisar as dimensões Simples-Complexa e Estático-Dinâmica descritas, por 

Duncan (1972), por entender que estes seriam mais adequadas. 

Autores, como Miller e Dess (1993) e Mintzberg (1995), demonstram que as 

organizações devem buscar modelos para enfrentar as questões ambientais e 

garantir harmonia entre a estrutura, a forma e os fatores contingenciais internos e 

externos (ANDRETTI; 2008). Sabe-se que o estudo sobre a incerteza ambiental tem 

crescido devido a vários fatores, dentre os quais a globalização, que intensificou o 

debate sobre quais características, competências e estratégias necessárias para o 

sucesso e longevidade das organizações produtoras de bens e serviços (RAMOS, 

GIMENEZ e FERREIRA; 2005). Com isso a incerteza ambiental tem-se tornado um 

desafio a todas as organizações e a busca de soluções estratégicas uma rotina para 

seus gestores que, através da pesquisa e implantação de novas ações, buscam na 

inovação a sobrevivência. 

A inovação é considerada um fator fundamental para o desempenho das 

empresas. Pesquisa de Brito, Brito e Morganti (2009), realizada em 112 empresas 

dentro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) entre os anos de 1999 a 

2001, concluiu que o esforço inovador tende a afetar mais o crescimento do que a 

lucratividade das organizações; porém, em ambos os casos, a inovação é tida como 

fator de melhoria no desempenho organizacional. Já a pesquisa de Chalhoub 

(2010), realizada em 154 entidades de países do Mediterrâneo, concluiu que a 

evolução dos negócios é cada vez mais dependente da inovação, que em sua 
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definição mais ampla diz respeito à organização como um todo, a sua cultura, seus 

sistemas e processos. 

O desempenho organizacional pode ser considerado um fenômeno complexo 

e multifacetado, cuja concepção não é meramente simplista. Diferentes 

pesquisadores, tais como: Sampaio (2000), ( Bandeira de Mello e Marcon (2004) 

Marins e Zawislak (2010), têm focado sua atenção em distintos e específicos 

aspectos do conceito de desempenho, devido a limitações de tempo ou de recursos 

ou de disponibilidade de dados, seja devido aos objetivos específicos de suas 

pesquisas ou às suas orientações disciplinares, cada autor acaba enfatizando 

apenas uma ou algumas poucas perspectivas sob as quais o fenômeno do 

desempenho pode ser entendido. 

Segundo Venkatraman e Ramanujam (1986), o tratamento do desempenho, 

apesar da relevância do tema, é ainda uma questão difícil com a qual se confrontam 

os pesquisadores acadêmicos. Em geral, os autores consideram não ser possível 

descrever o sucesso de uma empresa, de uma divisão ou de um projeto fazendo-se 

uso simplesmente de uma única métrica. De fato, diversas perspectivas deverão ser 

consideradas para se avaliar se o sucesso foi ou não alcançado.  

Estudos de Man e Wafa (2009) procuraram analisar a relação entre inovação, 

tipos de estratégia e do ambiente sobre o desempenho, e construir um modelo 

sugerindo a relação entre os tipos de inovação e estratégia que podem afetar o 

desempenho das exportações, nas Pequenas e Médias Empresas exportadoras do 

setor de manufatura da Malásia. 

De tal modo, procurar-se-á contribuir na afirmação de que a inovação é um 

dos mecanismos utilizados pelos gestores para se adaptarem às exigências do 

ambiente competitivo, o que significa buscar resposta ao seguinte problema: há 

relação entre inovação, ambiente e o desempenho de empresas instaladas em 

incubadoras? 

Seguindo essa linha de pesquisa e no intuito de poder contribuir para o 

entendimento do tema, o objetivo geral é estudar a relação entre inovação, ambiente 

organizacional e o desempenho na percepção dos gerentes das empresas 

atualmente instaladas em incubadoras, desde o início da incubação. E, com a 

finalidade de alcançá-lo, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar como os gestores percebem o ambiente organizacional; 

 Identificar o grau de adoção da inovação na percepção dos gestores;  
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 Mensurar a percepção do desempenho organizacional dos gestores; 

 Avaliar a relação entre inovação e desempenho; e  

 Avaliar a moderação do ambiente organizacional na relação entre inovação e 

desempenho, na percepção dos gestores das empresas incubadas. 

A abordagem do tema inovação, ambiente organizacional e desempenho, 

justifica-se não apenas como contribuição teórica sobre o assunto, mas por buscar 

compreender o relacionamento entre essas variáveis e trazer benefícios às 

organizações do setor estudado. A inovação, por sua vez, apresenta-se como tema 

que desperta o interesse de diversos autores, tais como: Schumpeter (1939), Daft 

(1978), Freeman (1982), Damanpour (1987), Urabe (1988), Burgelman et al. (1988), 

e Sankar (1991), Abernathy et al. (1988), Roberts (1988), Von Hippel (1989), 

Edosomwan (1989), Damanopur (1991), Janssen (2000), Adair (2007), e Allameh e 

Abbas (2010). 

Recentemente, alguns estudos trataram a questão de inovação em 

incubadoras, Santos e Alves (2009), concluíram que o comportamento inovador é a 

característica que atua de forma mais significativa no desempenho das empresas 

incubadas, e Nunes e Júnior (2010), que perceberam que as incubadoras podem 

representar um habitat de inovações, impulsionando novos empreendimentos e que, 

atualmente, nesse ambiente as empresas precisam inovar continuamente, mesmo 

não verificada a visão do gestor nas empresas incubadas, pois as incubadoras, com 

o auxílio de suas redes de relacionamento, têm condições de auxiliar neste 

processo. 

Os estudos no parágrafo acima mencionados, não contemplaram a visão dos 

gestores, a implicação das variáveis do ambiente organizacional e seu reflexo no 

desempenho das organizações. Esse tema vem sendo pesquisado nos últimos anos 

por Gulini e Rossetto (2005), Andretti (2008), Fagundes e Gimenez (2009) e Mariano 

(2011). Dessa forma, a proposta deste estudo visa  contribuir na compreensão da 

relação entre inovação, ambiente organizacional e desempenho, com foco nas 

empresas incubadas nas incubadoras tecnológicas, uma vez que as incubadoras 

têm crescido e se expandido no Brasil, cerca de 1400% nos últimos 20 anos, 

segundo dados do Anprotec - Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologia Avançada.  
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 – Inovação 

Schumpeter (1939) introduziu um conceito que contou com o apontamento 

esporádico de inovação para impulsionar os ciclos econômicos, o que resultou em 

novos e diferentes níveis da concorrência, considerando a inovação como um 

conjunto de novas funções evolutivas que alteram os métodos de produção, criando 

novas formas de organização do trabalho e, ao produzir novas mercadorias, 

possibilitam a abertura de novos mercados mediante novas perspectivas de 

consumo.  

Daft (1978) realizou estudo referente ao papel dos administradores e técnicos 

no processo conducente à adoção de inovação, considerando que esse processo 

era composto por quatro etapas essenciais, começando pela concepção da ideia, 

sua proposta, a tomada de decisão pela adoção da ideia e, finalmente, sua 

implantação. Seu objetivo foi o de relatar os resultados na tentativa de reunir provas 

para explicar detalhadamente o processo de inovação nas organizações. O 

resultado alcançado foi relacionado com o grau de profissionalismo dos membros da 

organização, o tamanho da organização e a frequência de adoção de inovações. 

Poucos anos depois, Freeman (1982) salientou que a inovação é a primeira 

transação comercial envolvendo o novo ou melhorado produto, processo, sistema ou 

dispositivo. Assim, a inovação passava a envolver a exploração comercial de novas 

ideias. Já Damanpour (1987) afirmou que a inovação pode ter lugar em reduzir 

tempo do ciclo de produção e na redução do custo e também pela mudança de 

concepção do produto, variedade de produto e processo de gestão pela 

reestruturação da organização. No mesmo trabalho, o autor ressalta que a 

importância da inovação tem sido reconhecida conceitualmente, mas raramente é 

analisada empiricamente. 

Urabe (1988) define inovação como sendo uma nova ideia gerada e 

implementada em um novo produto, processo ou serviço, que leva ao crescimento 

dinâmico de sua economia e ao aumento de emprego, bem como à geração de lucro 

à empresa. Além disso, indica que o desenvolvimento de uma nova idéia em um 
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produto, processo ou serviço pode aumentar a quota de mercado da empresa e 

levar a um desempenho melhor no mercado. 

Segundo Burgelman et al. (1988) e Sankar (1991), as empresas que 

efetivamente implementaram a inovação podem desfrutar de vários lucros possíveis. 

Dessa forma, as empresas podem se beneficiar do aumento de produtividade e 

adaptabilidade, devido à melhoria dos processos implementados. Abernathy et al. 

(1988) reforçam essa visão, comentando que a evolução pode criar novas 

oportunidades e vantagens competitivas às empresas. No mesmo ano, Roberts 

(1988) salientou que a inovação compreende desde a geração de uma ideia ou 

invenção até a conversão dela em algum negócio ou aplicação útil para a 

organização. 

No estudo de Von Hippel (1989), enfatiza-se que a inovação varia tanto em 

relação aos seus tipos quanto em relação às suas fontes, destacando-se também 

que as inovações podem ser oriundas dos usuários, clientes, fornecedores, enfim, 

de uma ampla rede de relacionamentos que envolvem a organização. Ele propõe 

que a utilidade da inovação deve ser analisada sob a perspectiva dos lucros 

temporários acima da média que ela pode proporcionar. 

Além disso, Edosomwan (1989) ressaltou que a implementação de novas 

ideias pode aumentar a produtividade e a eficiência da organização, proporcionando 

desempenho superior ao seu mercado. Sua pesquisa também mostrou que novas 

ideias efetivamente implantadas criam ambiente propício à inovação para a 

organização. 

Damanopur (1991) enfatizou que a inovação pode ser de novos produtos ou 

serviços; novas tecnologias de processos produtivos; novas estruturas ou sistemas 

administrativos e mesmo um plano ou programa pertencente aos membros da 

organização. Os aspectos centrais da gestão de invenções tecnológicas envolvem a 

criação de novos conhecimentos, a geração de ideias técnicas que visam a novos 

produtos, processos de manufaturas, serviços ou melhorias daqueles existentes; a 

transformação dessas ideias em protótipos funcionais e finalmente a respectiva 

transferência para manufaturar, distribuir e usar. 

Em trabalho posterior, Damanpour (1996) considera a inovação como 

processo que inclui a geração, desenvolvimento e implementação de novas ideias 

ou comportamentos. Além disso, para o autor, a inovação é concebida como um 
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meio de mudar a organização seja como resposta às mudanças no ambiente 

externo ou como uma ação preventiva para influenciar o ambiente.  

A inovação tem demonstrado ser um criador de valor fundamental para as 

organizações e destaca-se como um excelente objetivo de gestão, mais 

especificamente a gestão do conhecimento (RUGGLES; LITTLE, 1997). Para 

quaisquer técnicas de produção, transporte e distribuição, assim como suas 

respectivas produtividades e eficiências, existem limitações de longo prazo, 

delineadas pela tecnologia empregada. Para minorar tais limitações, Freeman e 

Soete (2000) justificam o estímulo ao fluxo de novas idéias científicas, invenções e 

inovações, esforços geralmente vinculados a instituições especializadas: os centros 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). O crescimento desses centros foi uma das 

mudanças sócioeconômicas mais importantes do século XX e tornou-se um dos 

principais objetos de estudo sistemático contemporâneo. 

Inovação pode ser também entendida, segundo Handzic (2004), como fazer 

mais com menos recursos, por permitir ganhos de eficiência em processos, quer 

produtivos, quer administrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços, ao 

potencializar e ser motor de competitividade. A inovação, quando cria aumentos de 

competitividade, pode ser considerada um fator fundamental no crescimento 

econômico de uma sociedade. Handzic (2004) afirma também que os novos 

produtos e serviços resultantes da interação entre o conhecimento e a tecnologia 

trazem mudanças profundas no funcionamento das empresas ao competirem na 

nova economia. 

Com o objetivo de maior uniformidade conceitual, de compreensão dos 

processos inovadores, na padronização quanto ao uso de dados sobre atividades 

inovadoras da indústria, a fim de fornecer uma estrutura dentro da qual as pesquisas 

existentes possam evoluir em direção à comparabilidade e ajudar os recém-

chegados a esse importante campo, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, da Europa, elaborou o Manual de Oslo que 

traz, além de conceitos e classificações, um conjunto de diretrizes e políticas para a 

mensuração da inovação em âmbito internacional (BRASIL, FINEP, 2005). De 

acordo com o manual, inovação “é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

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

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

organização local de trabalho ou nas relações externas.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Competitividade
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Percebe-se também que algumas definições de inovação estão fortemente 

associadas à tecnologia. Muitas vezes, os termos „inovação‟ e „tecnologia‟ são 

usados como sinônimos (ROGERS, 2003). Entretanto, pode-se distinguir inovação 

de „inovação tecnológica‟, assim como é possível conceber diferentes aplicações da 

inovação, levando-se em conta o processo de inovação e as diferentes áreas de 

atuação de uma organização (FREEMAN, 1982; CANTU e ZAPATA, 2006). De 

acordo com Cantú e Zapata (2006), muitos autores entendem que a inovação 

tecnológica é a inovação baseada na aplicação industrial do conhecimento científico 

e tecnológico. De modo mais específico, a inovação é utilizada para descrever a 

introdução e a disseminação de novos produtos, processos ou melhoria na empresa, 

enquanto que a inovação tecnológica deve estar associada aos avanços no 

conhecimento (BERRY e TAGGART, 1994, apud, CANTU e ZAPATA, 2006). 

Várias definições de inovação podem ser encontradas na literatura 

especializada. A maioria dos autores apresenta conceitos de inovação, destacando 

elementos que consideraram mais relevantes (CANTU e ZAPATA, 2006), como é o 

caso dos estudos de Allameh e Abbas (2010), que definem a inovação como a forma 

em que a empresa utiliza ideias e informações para mudar o que ela faz e como faz.  

Lazzarotti, Dalfovo e Hoffmann (2010) relatam bem a evolução da inovação, 

ao considerarem que, desde os primeiros escritos, realizados ainda no fim do século 

XIX, por Walker (1888), Andrews (1890), Hill (1894) e Pollock (1898), os quais 

abordavam inovação na tentativa de associá-la a algo novo, mudança ou avanço 

nas áreas e contextos em que foram escritos os referidos documentos. Em nenhum 

relato foi percebido o desenvolvimento da inovação ou o início de uma construção 

teórica, porém os autores perceberam que, nos dias atuais, o conceito, a 

aplicabilidade e a utilização do termo ampliaram-se e multiplicaram-se em diferentes 

áreas do conhecimento, desenvolvendo categorias no âmbito da inovação, tendo 

como maior predominância a categoria que traz como temas a inovação tecnológica, 

organizacional e gestão da inovação. 

Observa-se também que muitos conceitos de inovação, embora ampliados e 

expandidos a outras áreas do conhecimento, às vezes são neologismos e conceitos 

derivados do estudo de outros autores. A seguir, pode-se observar, no Quadro 1, a 

evolução desses conceitos. 
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Quadro 1 - Inovação 

Autores Tipologia 

Schumpeter 
(1939) 

Inovação é o que ainda ninguém fez e que, essencialmente, é 
o que há de novo para o mercado. 

Daft (1978) O papel do administrador no processo de adoção da inovação 
é dividido em quatro Etapas: Concepção da Ideia; Sua 
proposta; Tomada de decisão pela adoção; e Implantação. 

Freeman (1982) Inovação é a exploração comercial de novas ideias. 

Damanpour 
(1987) 

Inovação pode ter lugar em reduzir tempo do ciclo de 
produção e na redução do custo, na mudança de concepção 
do produto, variedade de produto e processo de gestão pela 
reestruturação da organização. 

Urabe (1988) Inovação como sendo uma nova ideia gerada e implementada 
em um novo produto, processo ou serviço, que leva ao 
crescimento dinâmico de sua economia e o aumento de 
emprego, bem como à geração de lucro à empresa. 

Burgelman et al. 
(1988), e Sankar 
(1991) 

Empresas que, efetivamente, implementaram a inovação 
podem desfrutar de vários lucros possíveis. 

Abernathy et al. 
(1988) 

A inovação pode criar novas oportunidades e vantagens 
competitivas às empresas. 

Roberts (1988) A inovação compreende desde a geração de uma ideia ou 
invenção até a conversão dela em algum negócio ou aplicação 
útil para a organização. 

Von Hippel 
(1989) 

Inovação varia tanto em relação aos seus tipos quanto em 
relação às suas fontes. 

Edosomwan 
(1989) 

Implementação de novas ideias pode aumentar a 
produtividade e a eficiência da organização, proporcionando 
um desempenho superior ao seu mercado. 

Damanpuor 
(1991) 

Inovação pode ser de novos produtos ou serviços; novas 
tecnologias de processos produtivos; novas estruturas ou 
sistemas administrativos. 

Janssen (2000) Afirmou que, para uma organização resistir à concorrência 
implacável, é necessário inovar constantemente. 

Adair (2007) Inovação é uma palavra usada para descrever as atividades 
específicas que podem contribuir para uma vantagem 
competitiva às empresas. O conceito foi definido como a 
introdução de algo novo, que pode ser uma ideia, produto ou 
processo. 

Allameh e Abbas 
(2010) 

Inovação diz respeito à forma como a empresa utiliza ideias e 
informações para mudar o que ela faz e como faz. 

Fonte: Adaptado de Adair, J. (2007). 

2.1.1 Modelos de Inovação 

A) Modelo de Schumpeter 

Schumpeter (1939) define que a inovação pode abranger cinco casos ou 

áreas na perspectiva de criação de novas combinações, sendo elas:  



24 

 

a) Introdução de um novo bem – refere-se a um novo produto ou serviço 

ou uma qualidade nova de ambos que ainda ninguém tenha lançado 

no mercado. A novidade se caracteriza de forma tal que leva a firma a 

implementar atividades de reeducação dos consumidores para se 

familiarizarem com o novo bem; 

b) Introdução de um novo método de produção – trata-se de uma nova 

forma de processar a produção ou a comercialização de produtos ou 

serviços que ainda não tenha sido testada ou experimentada por 

nenhuma organização; 

c) Abertura de um novo mercado – ocorre quando a firma cria ou 

desenvolve um novo mercado, onde ainda nenhuma outra empresa 

tenha entrado, tendo por base a área de um determinado país em 

questão, independentemente se esse mercado tenha existido ou não; 

d) Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados – é a criação ou a obtenção de uma nova origem 

de fornecimento de insumos para a indústria e relaciona-se com o 

caso anterior, ou seja, independe se essa fonte tenha sido criada ou 

existido anteriormente; 

e) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria – 

esse caso, em geral, pressupõe a criação de um novo negócio ou de 

uma nova estrutura de mercado que é caracterizada por certa 

exclusividade da firma – monopólio – face à posição que poderá 

ocupar com a nova organização. 

B) Modelo de Damanpour 

Segundo o modelo de Damanour (1991), a inovação é dividida em três 

aspectos:  

 Administrativa e técnica;  

 Produto e processo; e  

 Radical e incremental. 

A distinção entre inovações administrativas e técnicas é comumente 

considerada importante nos estudos de inovação-estrutura, porque: (1) se refere a 

uma distinção mais geral entre o social e os sistemas técnicos de uma organização 

(DAMANPOUR e EVAN, 1984) e (2) inovações técnicas e administrativas são 
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iniciadas em diferentes partes da organização e sua adoção é acompanhada em 

diferentes processos (DAFT, 1978). Inovações administrativas pertencem à estrutura 

organizacional, processos administrativos e recursos humanos (DAMANPOUR e 

EVAN, 1984), que estão indiretamente relacionadas à atividade de trabalho básico 

de uma organização e diretamente relacionadas à sua gestão (KIMBERLY e 

EVANISKO, 1981). As inovações técnicas dizem respeito a produtos, serviços e à 

tecnologia utilizada para desenvolver produtos ou prestar serviços (DAMANPOUR e 

EVAN 1984), que estão diretamente relacionadas à atividade de trabalho básico de 

uma organização (KIMBERLY e EVANISKO, 1981).  

Damanpour (1991) observou que as inovações administrativas são 

essencialmente adotadas em organizações que são grandes e estruturalmente mais 

complexas. Essas organizações enfrentam problemas mais difíceis de controle e 

coordenação; assim, elas adotariam inovações administrativas para resolver tais 

problemas. Além disso, podem adotar inovações administrativas por causa do maior 

tamanho de seus componentes administrativos, através dos quais as inovações são 

introduzidas (DAFT, 1978). Quando inovações técnicas são adotadas em 

organizações de maior porte, percebem-se vantagens mais facilmente do que as 

inovações administrativas (DAMANPOUR e EVAN, 1984). 

As inovações de produto referem-se à introdução de novos produtos ou 

serviços para atender a um mercado externo ou necessidade do usuário, e as de 

processo, à introdução de novos processos na produção da organização ou em 

operações na prestação de serviços.  

As inovações de processo são: (1) menos perceptíveis e seus resultados 

favoráveis são menos percebidos, uma vez que estão indiretamente relacionados ao 

resultado, em vez de ser o resultado; (2) mais difícil de implementar, devido ao fato 

de que sua introdução bem sucedida depende de mudanças mais amplas na 

estrutura organizacional e nos sistemas administrativos (ETTLIE e REZA, 1992). 

A adoção de inovação, tanto na estrutura quanto nos processos de uma 

organização, pode possuir extensão de mudança diferente, e isso é o que se 

entende por inovação radical ou incremental. Dessa forma, as inovações podem ser 

classificadas de acordo com o grau de mudança que causam na organização. 

Sistematicamente, possuem diferentes padrões de estrutura e processo, obtendo 

diferentes graus de radicalismo ou "novidade".  
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Diferentes classificações de radicalidade da inovação podem ser entendidas 

com as definições dadas a seguir. Inovações radicais são aquelas que produzem 

transformações fundamentais nas atividades da organização e representam uma 

grande mudança de práticas já existentes. Inovações incrementais são aquelas que 

resultam em um menor grau de mudança das práticas existentes.  

C) Modelo de Sie, Chu e Chen 

Sie, Chu e Chen (2007) organizaram a inovação de gestão em três 

categorias: inovação organizacional, inovação informacional e inovação tecnológica.  

A inovação organizacional refere-se a novas formas de organização do 

trabalho em áreas como a força de trabalho, gestão do conhecimento, gestão da 

cadeia de valor, parcerias com clientes, distribuição, finanças, e manufatura. 

Atuando em todas essas áreas, pode-se melhorar a competitividade de uma 

empresa.  

A inovação informacional não é nem singular nem linear, mas sistêmica. 

Surge a partir de complexas interações entre vários indivíduos, organizações e suas 

informações operacionais.  

A inovação tecnológica inclui qualquer ação tecnológica que auxilie a 

adaptação da organização às rápidas mudanças do mercado ou dos negócios em 

face da concorrência. Dessa maneira, ela passa a ser crucial para uma empresa que 

deseja sobreviver em uma economia globalizada. Janssen (2000) afirmou que, para 

uma organização resistir à concorrência implacável, é necessário inovar 

constantemente. 

D) Modelo de Tidd, Bessant e Pavitt 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apresentam seu entendimento sobre inovação 

muito próximo ao que descreveu Schumpeter (1939). Em lugar de cinco casos de 

inovação, os autores entendem que a inovação pode assumir quatro formas, 

conforme segue: 

a) Inovação de produto – mudanças nas coisas (produtos/serviços) que 

uma empresa oferece; 

b) Inovação de processo – mudanças na forma como os 

produtos/serviços são criados e entregues; 

c) Inovação de posição – mudanças no contexto em que 

produto/serviços são introduzidos; 
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d) Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais 

subjacentes que orientam o que a empresa faz. 

A linha que divide um tipo de inovação de outro é muito tênue, observam 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008). Às vezes, é difícil afirmar que determinada inovação 

tenha ocorrido somente no produto ou no processo, ou em qualquer uma das outras 

formas. O que ocorre, muitas vezes, é uma inovação híbrida. Os autores utilizam o 

exemplo de Henry Ford, o qual teria mudado o modelo de produção “artesanal” de 

carros – feitos sob encomenda – para uma produção de massa, a um preço mais 

acessível que a maioria dos cidadãos americanos poderia pagar. Essa mudança de 

paradigma obrigou a empresa de Ford a inovar no produto e, principalmente, no 

processo – com o desenvolvimento de novas máquinas, novos componentes, novo 

desenho industrial – para atender ao novo mercado de massa. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam também que a inovação pode ser 

dividida em dimensões, de acordo com o grau de novidade envolvido: Incremental, 

se a inovação se realiza somente por meio de melhoria de componentes ou do 

desempenho de processos, sendo novidade somente para a empresa; Radical, se 

ocorre uma mudança significativa ou avançada, por exemplo, a criação de um novo 

componente e em que este seja novo também para o mercado. Essa mesma 

classificação da inovação – incremental e radical – é trabalhada por outros autores - 

como Cantú e Zapata (2006); Leifer, O‟Connor e Rice (2002), para citar alguns - e 

inclusive por órgãos públicos de fomentos à inovação. No Brasil, por exemplo, o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT) também adotam a classificação por grau de inovação em 

incremental e radical. 

O Manual de Oslo, em linhas gerais, define quatro tipos de inovações: 

inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e 

inovações de marketing. As inovações de produto são precedidas de mudanças 

substanciais nas características e/ou composição dos produtos ou serviços. 

Inovações de processo referem-se às mudanças significativas no método de 

produção ou de distribuição. As inovações organizacionais estão relacionadas à 

criação e ao desenvolvimento de novas formas organizacionais, bem como de 

mudanças na prática de negócios nos ambientes interno e externo da empresa. E 

quanto às inovações de marketing, são as mudanças no design do produto, mais 
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especificamente na embalagem, no estabelecimento de novos métodos de 

precificação e na criação de novos mercados. (BRASIL, FINEP, 2005). 

O Quadro 2, a seguir, apresenta os modelos de inovação que foram 

analisados pelo autor. 

Quadro 2 - Modelos de Inovação 

Modelos Características 
Schumpeter 
(1939) 

Cinco casos ou áreas: 

 Introdução de um novo bem 

 Introdução de um novo método de produção 

 Abertura de um novo mercado 

 Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens 
semimanufaturados 

 Estabelecimento de uma nova organização  

Damanpour 
(1991) 

Três aspectos:  

 Administrativa e técnica;  

 Produto e processo; e  

 Radical e incremental 

Manual de 
Oslo (2005) 

Quatro Tipos 

 Inovações de produto; 

 Inovações de processo; 

 Inovações organizacionais; e  

 Inovações de marketing 

Sie, Chu e 
Chen (2007) 

Três Categorias 

 Inovação organizacional,  

 Inovação informacional e  

 Inovação tecnológica 

Tidd, Bessant 
e Pavitt 
(2008) 

Quatro formas 

 Inovação de produto 

 Inovação de processo 

 Inovação de posição 

 Inovação de paradigma 
Fonte: Elaborador pelo autor 

Entende-se, portanto, que há muitos conceitos de inovação, pois, embora 

ampliados e expandidos a outras áreas do conhecimento, às vezes, são 

neologismos e conceitos derivados do estudo de outros autores. Dessa forma, 

optou-se por trabalhar no presente estudo com a abordagem teórica Damanpour 

(1991), considerando a inovação como a gama de tipos, incluindo novos produtos ou 

serviços, novas tecnologias de processo, novas estruturas organizacionais e 

sistemas administrativos e novos planos ou programas relativos aos membros da 

organização. 
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2.1.2 – Resultado de estudos sobre a Inovação 

Strebel (1987), ao realizar uma pesquisa com executivos, identificou que, em 

média, as empresas inovam mais em produtos que nos processos. No entanto, 

quando empresas de pequeno porte e de estrutura simples começam a crescer e ter 

estrutura mais complexa, realizam mais inovações nos processos (ABERNATHY e 

UTTERBACK, 1978). 

Ettlie e O‟Keefe (1982) demonstraram, em sua pesquisa, que as organizações 

de grande porte são mais bem sucedidas do que as de pequeno porte na adoção de 

inovações radicais, pois as inovações radicais normalmente requerem mais 

conhecimentos técnicos e recursos que estão disponíveis nas organizações; por 

exemplo: recursos humanos e técnicos para iniciar e desenvolver as inovações e 

recursos financeiros para absorver os custos mais elevados de insucesso de tais 

inovações. Segundo Frost e Egri (1991), as inovações radicais são menos 

frequentes e menos adotadas que as inovações incrementais. 

A inovação gerencial é o novo processo introduzido pela gestão que permite à 

organização alcançar seus objetivos. Pode contemplar a gestão de objeto, pesquisa 

ambiental e julgamento, a coordenação, integração e controle do cronograma. Van 

Ark, Inklaar e McGuckin (2003) afirmaram que a inovação de gestão é um produto 

ou serviço, ou processo de serviço, que se baseia em alguma tecnologia ou método 

sistemático e que inclui elementos de reprodução, que podem ser identificados e 

sistematicamente reproduzidos em outros casos ou ambientes. A inovação da 

gestão pode, então, ser considerada como uma nova solução na interface do cliente, 

nova distribuição de métodos e aplicação de novas tecnologias no processo de 

atendimento, novas formas de cooperação com cadeia de abastecimento ou novas 

formas de organizar e gerenciar serviços.  

Damanpour e Schneider (2009) trabalharam sob a perspectiva de custo, 

complexidade e impacto, considerando a relação entre as características da 

inovação, características do gerente e adoção de inovações em organizações 

públicas. Os resultados sugeriram que a característica da inovação influenciou na 

adoção, de inovações, no entanto, não revelaram efeitos significativos entre as 

características do gerente e essa escolha. 

Damanpour e Schneider (2009) consideram que o processo de adoção da 

inovação tem duas grandes fases: a iniciação e a execução. As duas fases são 
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geralmente distinguidas pela decisão de adotar a inovação, sendo o início a pré-

atividade e a execução, a pós-implementação. O presente estudo estará centrado na 

última fase, quando a inovação é implementada na organização. A partir dessa 

perspectiva, a inovação não será considerada quando tiver sido iniciada e sim 

quando ela for realmente colocada em uso na organização. 

2.2 - Ambiente  

O ambiente, segundo as observações de Duncan (1972), deve ser 

considerado como a totalidade de fatores físicos e sociais que são levados em 

consideração ao se analisar o comportamento dos indivíduos nas tomadas de 

decisão, e que a incerteza é consequência da falta de previsibilidade do resultado de 

um determinado evento. Milles (1980) define o ambiente externo como sendo 

qualquer coisa que não faça parte da própria organização. 

O ambiente organizacional é entendido como aquele cujas forças impactam 

diretamente nos resultados da empresa. Segundo Dess e Beard (1984), é composto 

a partir das dimensões: munificência, dinamismo e complexidade. Essas dimensões 

foram identificadas no estudo realizado com base nos argumentos das Teorias da 

Dependência de Recursos Ecológica e População, que consideram o ambiente 

como a principal fonte de recursos e de variação da forma organizacional. Os 

autores elaboraram 23 indicadores objetivos a partir dos dados coletados junto ao 

Censo Americano em setores de manufaturas, por um período de 10 anos.  

O ambiente, para Hall (1984), é definido como fatores, elementos ou 

fenômenos que são externos à organização e não têm influência constante sobre a 

organização. O autor defende que as organizações precisam adequar seus padrões 

administrativos, estratégias e posicionamentos conforme o ambiente se altera e 

apresenta novas contingências. Hall (1984) ainda ressalta que o ambiente 

representa todo o universo que envolve externamente a organização, ou seja, tudo 

aquilo que está fora da organização.  

De acordo com o estudo de Katz e Khan (1987), que consideram as 

organizações sistemas abertos em integração com o ambiente, para que estas 

possam continuar a existir, torna-se necessário que se adaptem ao ambiente em 

que estão inseridas. 
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Devido às constantes mudanças econômicas que vêm ocorrendo não só no 

Brasil, mas também em todo o mundo, e com o mercado cada vez mais preocupado 

com a concorrência global, as organizações devem sempre estar atentas as suas 

estratégias de atuação num ambiente tão oscilante. Com ou sem fim lucrativo, 

pública ou privada, micro ou média empresa, todas estão inseridas em um mesmo 

ambiente e, por isso, cada vez mais é necessário que estejam preparadas para o 

mercado competitivo. 

Uma das maneiras de se avaliar a influência do ambiente baseia-se na teoria 

geral dos sistemas. De acordo com o posicionamento atual, as organizações 

modernas não devem ser consideradas sistemas fechados, e sim sistemas abertos. 

Nesse sentido, Katz e Khan (1987) propuseram um modelo segundo o qual a 

organização está em constante contato com o meio, em um sistema de trocas. A 

organização, como sistema aberto, apresenta as seguintes características: 

importação de energia, transformação, saída, sistema como ciclo de eventos, 

entropia negativa, entrada de informação, estado firme, diferenciação e 

equifinalidade, como pode ser constatado nesta figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Katz e Khan (1987) 

Mintzberg (1995) define o ambiente como o agregado de coisas, condições e 

influências circundantes à organização. Percebe-se que os conceitos de Miles 

(1980), Hall (1984) e Mintzberg (1995) apresentam similaridades, pois 

contextualizam o ambiente como tudo aquilo que está fora ou externo à organização. 

Independentemente do conceito a ser adotado, constatam-se diferentes abordagens 

e perspectivas para classificar o ambiente externo. 

Bowditch e Buono (2002) afirmam que as organizações são sistemas abertos, 

influenciados por uma multidão de forças e mudanças ambientais. Assim, nessa 

Figura 1 - A Organização como um sistema aberto 
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perspectiva teórica, as organizações são encaradas como sistemas abertos, que se 

interrelacionam com condições externas e em constante mutação. 

Gulini e Rossetto (2005) comparam o ambiente com a própria sociedade, 

constituída de outras organizações, grupos sociais, entre outros. Isso porque as 

organizações não vivem num vácuo, isoladas, totalmente auto-suficientes, 

funcionam, sim, em um contexto do qual dependem para sobreviver, crescer e se 

desenvolver. É no ambiente que as organizações obtêm os recursos humanos, 

tecnológicos, culturais, entre outros fatores necessários para o seu funcionamento. 

Como os inputs são obtidos no ambiente externo, é para esse ambiente que as 

organizações colocam seus produtos e serviços. 

2.2.1 Classificação do ambiente 

Segundo Dill (1958), o ambiente externo pode ser classificado de duas 

formas: ambiente de tarefa e o ambiente geral. Ambiente de tarefa refere-se a 

elementos com vínculos mais fortes com a organização e que têm influência direta 

nos seus objetivos, como clientes, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores. 

O ambiente geral seria formado pelas condições econômicas, sociais, culturais e 

legais. Passada mais de uma década do estudo de Dill, Duncan (1972) conceituou o 

ambiente como uma só dimensão, ou seja, não haveria subdivisões. 

Na visão de Lawrence e Lorsch (1973), os ambientes estáveis permitem que 

as organizações ajam de forma convencional e burocrática, mas esse modus 

operandi não seria adequado num ambiente turbulento, que exige novos padrões 

mais ágeis e flexíveis, como equipes de projetos, desenvolvimento de equipes, 

capacidade de gerenciar conflitos, entre outros.  

Milles (1980) desenvolveu uma importante abordagem para o estudo do 

ambiente externo, cujo escopo baseia-se na distinção entre o ambiente geral e o 

ambiente específico.  

O ambiente geral é composto por todos os elementos do ambiente que são 

potencialmente relevantes para as organizações, tais como condições tecnológicas, 

legais, ecológicas, políticas, econômicas, demográficas e culturais. O ambiente 

específico é composto por elementos que são explicitamente relevantes e estão 

diretamente em contato com as organizações, tais como clientes, fornecedores, 

sindicatos, autoridades regulamentadoras, grupos de interesse público e 
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associações de classe, estes fazem parte do cotidiano organizacional e sofrem 

permanente análise e controle. 

Dess e Beard (1984) definem o ambiente munificente como aquele que é 

capaz de suportar o crescimento sustentável da organização. Logo, a dimensão 

munificência ambiental está relacionada com a disponibilidade de recursos. A 

complexidade ambiental é vista como a diversidade e a heterogeneidade de 

atividades da organização; já o dinamismo está relacionado com a extensão em que 

as mudanças imprevisíveis ocorrem no ambiente. 

Hall (1984), assim como Milles (1980), também convenciona o ambiente em: 

a) ambiente geral, que afeta todas as organizações e é igual para todas (condições 

tecnológicas, legais, econômicas, demográficas e culturais) e b) ambiente 

específico, que consiste em entidades externas que interagem diretamente com a 

organização (fornecedores, clientes, concorrentes, acionistas etc.) no alcance dos 

seus objetivos. São fatores críticos, únicos para cada organização, que podem 

influenciar positiva ou negativamente a eficiência da empresa. 

Bowditch e Buono (2002) classificam o ambiente entre geral e específico. O 

ambiente geral está diretamente relacionado aos fatores, tendências, bem como às 

condições de caráter mais geral que apresentam potencialidades de afetar as 

organizações do setor. Quanto ao ambiente específico, está correlacionado aos 

fatores e condições que detenham imediata relevância para a organização e que a 

ela respondam de forma direta, nesse caso, o setor da saúde. 

Silva e Porto (2009) demonstraram que a munificência e os tipos de incerteza, 

propostos por Milliken (1987), e o ambiente organizacional possuem correlações 

significativas, o que denota uma maior análise sobre o ambiente de incerteza, o qual 

se descreve em um tópico isolado nesta pesquisa. As contribuições dos autores 

mencionados sobre tipos de ambiente são mostradas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Ambiente 

Autores Tipologia 

Dill (1958) Classifica ambiente em duas formas: de tarefa e geral. 

Duncan (1972) Conceituou o ambiente como uma só dimensão, ou seja, não 
haveria subdivisões. 

Hall (1984) Ambiente é definido como fatores, elementos ou fenômenos que 
são externos à organização e não têm influência constante 
sobre a organização. 

Dess e Beard 
(1984) 

Ambiente é composto a partir das dimensões: munificência, 
dinamismo e complexidade. 

Katz e Khan 
(1987) 

Considera as organizações sistemas abertos em integração 
com o ambiente. 

Milliken (1987) A incerteza do ambiente é usada tanto para descrever o estado 
do ambiente organizacional quanto para descrever o estado de 
uma pessoa que percebe a ausência de informação nesse 
ambiente. 

Bowditch e 
Buono (2002) 

Classificam o ambiente entre geral e específico. 

Silva e Porto 
(2009) 

Demonstraram que a munificência e os tipos de incerteza e o 
ambiente organizacional possuem correlações significativas. 

Fonte: Elaborador pelo autor 

2.2.2 Ambiente de incerteza 

No fim dos anos sessenta, Lawrence e Lorsch (1967) acrescentaram ao 

conceito de incerteza do ambiente a incerteza da causalidade dos relacionamentos e 

a demora na obtenção de respostas sobre as decisões tomadas. Mas foi poucos 

anos após que o trabalho de Duncan (1972) contribuiu de forma significativa para o 

entendimento do ambiente percebido.  

Incerteza é um conceito central na literatura da Teoria das Organizações, 

para quem busca explicar a natureza do relacionamento entre organizações e seus 

ambientes (DUNCAN, 1972; LAWRENCE e LORSCH, 1967; MILLIKEN, 1987). 

Frente à incerteza, os gestores são forçados a tomar decisões em condições em que 

os limites de racionalidade são evidenciados. Tais condições normalmente incluem 

casos em que as decisões são tomadas em momentos de crise, ou cuja escolha de 

ações, baseada no ambiente, não revela completamente as alternativas disponíveis 

ou as consequências da escolha dessas alternativas (EL NADI, 2007). 

No seu estudo, Duncan (1972) identificou as duas dimensões ambientais dos 

teóricos organizacionais Emery e Trist (1965), o que possibilitou entender como a 

percepção das incertezas influencia no processo decisório. Essas dimensões foram 

definidas como simples-complexa e estático-dinâmica.  
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Para o autor, a parte simples da dimensão simples-complexa lida com o grau 

em que os fatores, no ambiente da unidade de decisão, são poucos em número e 

similares entre si, sendo encontrados em poucos componentes. A fase complexa 

indica que os fatores, no ambiente da tomada de decisão, são em grande número. A 

segunda dimensão, caracterizada como estático-dinâmica, indica o grau em que os 

fatores do ambiente interno e externo, da unidade de decisão, permanecem 

essencialmente iguais ou estão em processo contínuo de mudança com o passar do 

tempo. 

Os resultados apresentados por Duncan (1972), no seu trabalho, demonstram 

haver diferenças entre as dimensões estudadas. A dimensão estático-dinâmica é 

mais importante que a simples-complexa no que diz respeito à contribuição para a 

incerteza. 

As dimensões Simples-Complexa e Estático-Dinâmica podem ser melhor 

compreendidas a partir da observação do Quadro 4, que mostra as características 

de cada condição através da percepção da incerteza. 

Quadro 4 - Dimensões Ambientais 

 Simples Complexo 

Dinâmico Campo 3 
 
Percepção moderadamente 
elevada da incerteza 
1. Reduzido número de 

fatores e componentes no 
ambiente. 

2. Os fatores e componentes 
são similares entre si. 

3. Os fatores e componentes 
mudam permanentemente. 

Campo 4 
 

Elevada percepção da incerteza 
1. Grande número de fatores e 

componentes no ambiente. 
2. Os fatores e componentes 

diferem entre si. 
3. Os fatores e componentes 

mudam permanentemente. 

Estático Campo 1 
 
Percepção reduzida da 
incerteza 
1. Número pequeno de 

fatores e componentes no 
ambiente. 

2. Os fatores e componentes 
são semelhantes entre si. 

3. Os fatores e componentes 
são basicamente os 
mesmos e não mudam. 

Campo 2 
 
Percepção moderadamente 
reduzida da incerteza 
1. Grande número de fatores e 

componentes no ambiente. 
2. Não há semelhança entre os 

fatores e componentes. 
3. Os fatores e componentes 

permanecem basicamente os 
mesmos. 

Fonte Duncan (1972) 
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No sentido empregado, a palavra “ambiente”, quando unida ao termo 

incerteza, sugere que a fonte da incerteza é o ambiente externo da organização. 

Como tal conceito é muito amplo, alguns autores, Duncan (1972), Miles e Snow 

(1978) e Milliken (1987), sugerem que a incerteza deve ser relacionada a 

determinados componentes ambientais como os fornecedores, os concorrentes, o 

governo, os distribuidores e os consumidores. 

Milliken (1987), em seu estudo, considera importantes aspectos da incerteza, 

entre os quais a imprevisibilidade do estado e dos efeitos de mudanças no ambiente, 

bem como a falta de conhecimento sobre as consequências das possíveis respostas 

da organização às mudanças ambientais. 

De tal forma, Milliken (1987) sugere que o conceito de incerteza é composto 

por três tipos de incerteza que podem ser experimentados pelos gestores da 

organização: 1) de estado; 2) de efeito; e, 3) a incerteza de resposta. Defende, 

ainda, que a não-diferenciação entre esses três tipos pode ter sido o motivo de 

discrepâncias nos resultados encontrados nas pesquisas anteriores. Segundo a 

autora, a incerteza de estado ocorre quando há percepção de imprevisibilidade nos 

componentes do ambiente por parte dos gestores. Eles podem estar incertos com 

relação a diversos fatores, dentre os quais as ações que alguns dos concorrentes 

podem empreender, a natureza ou probabilidade de mudanças no estado dos 

elementos importantes desse ambiente, como tendências sócio-culturais, novas 

tecnologias e outras (DUNCAN, 1972; MILLIKEN, 1987). 

A incerteza de efeito é definida como a falta de informação para predizer os 

efeitos ou consequências das mudanças para a empresa (sua força, tempo e 

natureza), ou seja, envolve a falta de compreensão da relação de causa e efeito. 

Portanto, o gestor não consegue derivar o efeito de uma situação causal da qual ele 

possui conhecimento (DUNCAN, 1972; LAWRENCE e LORSCH, 1967; MILLIKEN, 

1987). 

A incerteza de resposta é definida como sendo a falta de conhecimento sobre 

opções de resposta ou a inabilidade de prever as consequências da escolha, de 

uma determinada decisão (DUNCAN, 1972; MILLIKEN, 1987). A incerteza de 

resposta é mais comumente percebida quando existe necessidade de o gestor agir 

no momento em que um evento ou mudança se apresenta como possível ameaça 

ou oportunidade à organização. Milliken (1987) alega que esse tipo de incerteza é o 
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mais próximo da definição de incerteza utilizada pelos autores que estudam o 

processo decisório. 

A autora ainda postula não apenas que os gestores agem como 

intervenientes entre o ambiente e a organização, mas também que tais ações 

dependem de sua percepção acerca de como as mudanças ambientais irão afetar 

sua organização em termos de ameaças ou oportunidades. Assim, os gestores têm 

que perceber as mudanças no ambiente e decidir quando essas mudanças são 

importantes o suficiente para justificarem alteração nas estratégias. Falhas em 

ajustar as estratégias e as estruturas de acordo com o ambiente podem significar 

queda no desempenho organizacional. 

As definições de incerteza mais comumente citadas na literatura de estudos 

organizacionais se encontram resumidas, a seguir, no Quadro 5. 

Quadro 5 - Definições de Incerteza 

Definição Autores 

Inabilidade de prever eventos futuros Duncan, (1972); Pfeffer, Salancik, 
(1978) 

Falta de informação sobre a relação de causa 
e efeito das interações 

Duncan (1972); Lawrence e Lorsh 
(1967) 

Inabilidade de prever corretamente os 
resultados das decisões 

Downey e Slocum (1975); Duncan 
(1972) 

Fonte: traduzido de Milliken (1987) 

Estudos sobre o impacto da incerteza, na estratégia das organizações, 

apontam como causa precípua da incerteza a incapacidade dos gestores para 

compreender toda informação presente no ambiente em que a empresa está 

inserida (EL NADI, 2007; MILLIKEN, 1987). 

Percebe-se, portanto, que são numerosos os enfoques dados aos estudos da 

relação entre o ambiente e a organização, e todos salientam a importância dessa 

relação. Por exemplo, Gulini e Rossetto (2005), em estudo realizado no setor de 

provedores de internet no Estado de Santa Catarina, utilizaram a tipologia de 

Duncan (1972) para a análise do ambiente, a qual relacionaram com o 

comportamento adotado pelos administradores. Muitos estudos, em detrimento de 

características objetivas do ambiente, têm foco nessa interpretação e nos 

significados que os gestores atribuem às diversas variáveis da incerteza do 

ambiente. 
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Silva e Porto (2009) concluíram que esse estudo contribui para subsidiar os 

gestores a fim de estruturar suas organizações e lidar com a incerteza, a partir da 

análise do nível de munificência e da complexidade para responder às mudanças do 

ambiente externo, com o objetivo de obter melhor posicionamento da organização 

frente à incerteza na tomada de decisão ao estabelecer suas estratégias. O estudo 

mostra, ainda, que os gestores devem estar preparados para enfrentar níveis 

diferenciados de incerteza dos setores, principalmente, diante de estratégias de 

diversificação. 

Para procurar responder ao objetivo proposto neste trabalho, em relação aos 

aspectos do ambiente, será utilizado o modelo de Duncan (1972), por apresentar 

semelhanças com a tipologia proposta por Emery e Trist (1965), cujo estudo 

precursor destacou a importância do grau de estabilidade do ambiente e, também, 

por existirem estudos, como o de Gullini e Rossetto (2005), que apresentam testes 

da tipologia e os instrumentos de operacionalização e mensuração das dimensões 

ambientais. 

2.3 - Desempenho  

O desempenho organizacional tem recebido significativa atenção em estudos 

conceituais e empíricos. Considerando-se o ambiente globalizado, em constante 

transformação, este tem obrigado as organizações a avaliar melhor sua forma de 

atuação, monitorar de maneira constante seu desempenho e sopesar suas 

estratégias, já que a sua sobrevivência dependerá da competitividade.  

Segundo Venkatraman e Ramanujam (1986), o tratamento do desempenho, 

apesar da relevância do tema, é ainda uma questão difícil com a qual se confrontam 

os pesquisadores acadêmicos. Para esses autores, a importância do papel 

representado pelo desempenho organizacional na Administração Estratégica 

garante forte atenção à sua conceitualização e mensuração. Cameron (1986) afirma 

que decidir como medir determinado investimento é sempre problemático devido à 

dificuldade de definir desempenho. 

Venkatraman e Ramanujam (1986) comentam que os pesquisadores 

encontram dificuldades em obter dados objetivos válidos para a mensuração do 

desempenho organizacional, bem como em definir quais indicadores de 

desempenho melhor representam a situação geral das organizações. Por outro lado, 
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algumas pesquisas procuram demonstrar a validade do uso de indicadores 

subjetivos (HOQUE, 2005) como alternativa viável para o caso de inexistência de 

dados confiáveis. 

O desempenho de um negócio continua sendo relevante em pesquisas 

referentes às diversas estratégias administrativas. Há uma busca contínua dos 

pesquisadores para compreender as implicações do desempenho na condução 

estratégica das organizações, procurando operacionalizar a medida do desempenho 

através da variedade de métodos (VENKATRAMAN e RAMANUJAN, 1987).  

Na literatura sobre o tema, encontram-se duas perspectivas: a primeira está 

relacionada ao desempenho das organizações segundo a sua própria expectativa, 

como conceito subjetivo (PELHAM e WILSON,1996); a segunda, como método 

objetivo, baseado em medidas absolutas de desempenho (CHAKRAVARTHY, 

1996). 

Perin e Sampaio (1999) apresentaram um estudo que demonstra a validade 

do uso de indicadores de percepção subjetivos e indicadores objetivos, do tipo self-

report, como alternativa viável para o caso de inexistência de dados secundários 

confiáveis. No seu trabalho, os autores sinalizam que não houve diferença 

significativa entre a mensuração subjetiva e a objetiva do desempenho 

organizacional. 

Perin (2002) sintetizou as formas e os indicadores mais utilizados para a 

mensuração de desempenho organizacional, assinalando que vários autores têm 

preferido utilizar medidas subjetivas devido à natureza multidimensional 

(VENKATRAMAN e RAMANUJAM, 1987), maior facilidade de obtenção de 

respostas (PELHAM e WILSON, 1996) e pela possibilidade de comparar diferentes 

indústrias e segmentos (SLATER e NARVER, 1993). Alguns estudos demonstraram 

que a mensuração de desempenho realizada subjetivamente, com procedimentos 

autorresposta, proporciona resultados semelhantes a uma avaliação objetiva de 

desempenho, proveniente tanto de fontes internas das organizações (DESS e 

ROBINSON, 1984) quanto de fontes externas (VENKATRAMAN e RAMANUJAM, 

1986), sinalizando, portanto, fortes correlações entre medidas subjetivas e objetivas 

(PEARCE et al., 1987). 

Perin e Sampaio (2004) afirmam que o desempenho organizacional tornou-se 

um importante componente da pesquisa empírica, enfatizando que sua importância 

de conceito é um consenso entre autores da área (Venkatraman e Ramanujam, 
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1986; Rowe e Morrow, 1999; Rich et al., 1999; Uncles, 2000). Os autores afirmam, 

ainda, que a complexidade e multidimensionalidade do desempenho dificultam a 

seleção de um esquema conceitual para defini-la, bem como a identificação de 

medidas acuradas para operacionalizá-la. 

Gulini e Rossetto (2005) apresentaram quadro elaborado por Sampaio (2000) 

com algumas pesquisas teóricas e empíricas internacionais realizadas nos últimos 

anos, informando o tipo de medida de desempenho adotado e os indicadores de 

desempenho definidos. 

O Quadro 6 mostra os estudos empíricos de autores internacionais sobre as 

medidas de desempenho, utilizando os estudos de Sampaio (2000) e, na sequência, 

apresenta-se, no Quadro 7, os principais trabalhos sobre as medidas de 

desempenho, publicados no Brasil, utilizando-se os estudos de Gulini e Rossetto 

(2005) como base para esta pesquisa. 
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Quadro 6 - Estudos empíricos sobre desempenho 

Estudo 

Medida de 

Desempenho 

adotado 

Indicadores de Desempenhos Definidos 

Narver e Slater (1990) Subjetiva Retorno sobre ativo 

Jaworski e Kohli 
(1993) 

Objetiva e Subjetiva Subjetiva: Desempenho geral 

Objetiva: participação e mercado 

Narver, Jacobson e 
Slater (1993) 

Subjetiva Crescimento de vendas e retorno sobre investimento 

Deshpandé, Farley e 
Webster (1993) 

Subjetiva Lucratividade, tamanho, participação de mercado e 
taxa de crescimento 

Slater e Narver (1994) Subjetiva Retorno sobre ativo, crescimento de vendas, sucesso 
relativo de novos produtos 

Raju, Lonial e Gupta 
(1995) 

Subjetiva Desempenho financeiro, desenvolvimento de 
produto/mercado e qualidade interna 

Greenley (1995) Subjetiva Retorno sobre investimento, taxa de sucesso de 
novos produtos, crescimento de vendas 

Pelhan e Wilson 
(1996) 

Subjetiva Sucesso de novos produtos, 
crescimento/participação, lucratividade, qualidade 
relativa ao produto 

Fritz (1996) Subjetiva Alcance dos objetivos de: competitividade, satisfação 
do consumidor, lucratividade, segurança de 
continuidade da organização 

Kumar, Subramanian 
e Yauger (1997) 

Subjetiva Taxa de crescimento, retorno sobre capital, sucesso 
novos produtos, sucesso retenção de clientes, 
controle despesas operacionais 

Pelhan (1997) Subjetiva Efetividade organizacional, crescimento/participação e 
lucratividade 

Egeren e O´Connor 
(1998) 

Subjetiva Desempenho relativo geral 

Baker e Sinkula 
(1999) 

Subjetiva Desempenho geral, sucesso de novos produtos, 
participação relativa de mercado 

Becker e Homburg 
(1999) 

Subjetiva e Objetiva Desempenho de mercado: satisfação e lealdade de 
clientes, criação de valor, participação de mercado. 

Desempenho financeiro: retorno sobre as vendas, 
desempenho financeiro relativo aos concorrentes. 

Parkinson, Chambers 
e Sheerman (1999) 

Subjetiva Participação de mercado relativo, retorno sobre 
vendas e retorno sobre capital 

Lööf and Heshmati 
(2006) 

Subjetiva e Objetiva Taxas de crescimento, inovação, aumento da 
produtividade, vendas, lucro 

Waal (2010) 

 

Subjetiva e objetiva Gestão financeira e não-financeira, sistemas de 
controle, gestão de recursos humanos 

Fonte: Adaptado de Sampaio (2000). 
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Quadro 7 - Estudos empíricos sobre desempenho 

Estudo Medida de 

Desempenho 

adotado 

Indicadores de Desempenhos Definidos 

Moraes (1998) Objetiva Crescimento das vendas e rentabilidade do patrimônio 

Pinto e Ávila (1997) Subjetiva Lucro e taxas de retorno de investimento (ROI) 

Almeida Silva e 
Almeida Junior (1998) 

Objetiva e 
Subjetiva 

Parcela de mercado (market share), critérios de 
percepção de satisfação dos stakeholders, e financeiro 
(ROE) 

Cohen e da Silva 
(1999) 

Subjetiva Desempenho geral e retorno do investimento inicial (ROI) 

Perin e Sampaio 
(1999) 

Objetiva e 
subjetiva 

Retorno sobre o ativo, taxa de crescimento de vendas e 
lucratividade e performance geral 

Silva Júnior e Ness Jr 
(1999) 

Objetiva Rentabilidade, eficiência operacional, investimentos de 
capital, faturamento, endividamento, nível de emprego 

Bertucci (2000) Subjetiva Efetividade 

Portella (2000) Objetiva Demonstrações do balanço patrimonial 

Marques e Moraes 
(2001) 

Subjetiva Eficiência, qualidade, inovação e velocidade em 
respostas aos clientes 

Cyrino e Dornas 
(2002) 

Objetiva Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 

Goulart e Silva (2002) Objetiva e 
Subjetiva 

Retorno sobre o investimento (ROI), Market share, 
satisfação dos stakeholders 

Bandeira de Mello e 
Marcon (2002) 

Objetiva Rentabilidade das empresas (ROE) e do capital de 
investimento 

Neto (2002) Subjetiva Produtividade, competitividade, sucesso, satisfação do 
cliente, desempenho geral, reconhecimento do mercado, 
retorno do investimento 

Fontes e Macedo 
(2003) 

Objetiva Participação de capitais de terceiros, liquidez corrente, 
composição do endividamento, liquidez seca, 
imobilização do patrimônio líquido, retorno sobre o ativo, 
ciclo de caixa 

Abras, Bressan, 
Menezes, Vieira e 
Gouvêa (2003) 

Objetiva Margens brutas de vendas, dívidas de curto prazo, 
dívidas de longo prazo, patrimônio líquido 

Moraes (2003) Objetiva Retorno de investimento (ROI), total de vendas por 
empregados, taxas de crescimento de vendas e market 
share do principal produto 

Brito e Vasconcelos 
(2003) 

Objetiva Renda operacional 

Bertucci e Meister 
(2003) 

Objetiva Econômico-financeiro 

Abras (2003) Objetiva Margens brutas de vendas, dívidas de curto prazo, 
dívidas de longo prazo, patrimônio líquido 

Bandeira de Mello e 
Marcon (2004) 

Objetiva Lucro operacional, totais de ativos da firma 

Dias, Gonçalves e 
Coleta (2004) 

Objetiva Participação de mercado (MS) e retorno sobre o ativo 
(ROA) 

Borini, Lucchesi, 
Oliveira Junior, 
Guevara, Proença 
(2004)  

Objetiva EBITDA/ativo total quanto à razão EBITDA/Receita 
Líquida 

Urdan e Resende 
(2004) 

Objetiva Volume de vendas 

Continua
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Estudo Medida de 

Desempenho 

adotado 

Indicadores de Desempenhos Definidos 

Cavalcanti, Miranda, 
da Silva (2004) 

Subjetiva Financeiras, fornecedores, clima organizacional, 
treinamento de funcionários, mercado, clientes, 
qualidade dos produtos, pontualidade na entrega 

Vasconcelos e Brito 
(2004) 

Objetiva Retorno sobre o ativo (ROA) 

Rezende e Nogueira 
(2004) 

Subjetiva Balanced scorecard 

Gulini e Rossetto 
(2005) 

Subjetiva Taxa de crescimento de vendas, taxa de retenção dos 
clientes, lucratividade e desempenho geral 

Andretti (2008) Subjetiva Percepção dos gestores relativo à taxa média de 
ocupação, incremento na participação de mercado, 
acréscimo no número de clientes e acréscimo na receita 
total. 

Marins e Zawislak 
(2010) 

Subjetiva e 
Objetiva 

Desempenho inovativo dos indicadores de inovação 

Conclusão 
Fonte: Adaptado de Gulini e Rossetto (2005). 

Pode-se constatar, também, que há diversas alternativas de significados de 

desempenho (DESHPANDÉ et al., 1993), incluindo fontes de dados primários ou 

secundários e indicadores financeiros, ou não (VENKATRAMAN e RAMANUJAM, 

1986). O certo é que a mensuração do desempenho organizacional é ainda uma 

questão fundamental e aberta (UNCLES, 2000). 

Combs, Crook e Shook, (2005) salientam que, embora o desempenho seja a 

variável dependente frequentemente usada em administração, não é um constructo 

simples, e sua operacionalização ainda não tem um consenso na academia. 

Fagundes e Gimenez (2009) salientam a complexidade e dificuldade de 

definição do desempenho, comparando-a à definição da estratégia. Ao mesmo 

tempo, é tão fundamental quanto, pois não faz sentido estudar estratégia sem ter 

como objetivo atingir um bom desempenho. Contudo, propuseram, em seu trabalho, 

um modelo de avaliação de desempenho organizacional através da satisfação com o 

objetivo organizacional da empresa. Esse modelo levou em consideração o modelo 

de Jung de tipos psicológicos, que consiste na relação entre a percepção e o 

julgamento. Conforme essa teoria, a percepção é dividida em sensibilidade ou 

intuição e o julgamento é dividido em pensar ou sentir.  

Um quadro resumo de autores e sua contribuição para a definição de 

desempenho é mostrado a seguir. 
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Quadro 8 - Desempenho 

Autores Contribuições 

Venkatraman e 

Ramanujam (1986) 

A dificuldade em obter dados objetivos válidos para a 

mensuração do desempenho organizacional. 

Pelham e 

Wilson(1996) 

Desempenho das organizações segundo a sua própria 

expectativa, como conceito subjetivo. 

Chakravarthy (1996) Desempenho das organizações baseado em medidas 

absolutas de desempenho. 

Perin e Sampaio 

(1999) 

Demonstra a validade do uso de indicadores de percepção 

subjetivos e indicadores objetivos. 

Perin (2002) Sintetiza as formas e os indicadores mais utilizados para a 

mensuração de desempenho organizacional. 

Combs, Crook e 

Shook, (2005) 

Salientam que, embora o desempenho seja a variável 

dependente, não é um constructo simples, e sua 

operacionalização ainda não tem um consenso na 

academia. 

Fagundes e 

Gimenez (2009) 

Propõem, em seu trabalho, um modelo de avaliação de 

desempenho organizacional através da satisfação com o 

objetivo organizacional da empresa. 

Fonte: Elaborador pelo autor 

2.3.1 Indicadores 

Para Bullen e Rockart (1981), um indicador de desempenho é uma medida 

numérica de fácil coleta e uso. É um dado importante e útil sobre uma atividade, 

expresso como uma porcentagem, índice, taxa ou outra comparação, que é 

monitorado em intervalos e comparado por um ou mais critérios. 

Como se pode perceber, a análise do desempenho das organizações passa 

pela utilização de indicadores que possibilitem seu monitoramento e permitam 

comparações com a sua própria evolução no tempo e, por conseguinte, sua posição 

frente aos concorrentes.  

A pressão competitiva gerada a partir de um mercado globalizado tem exigido 

que as organizações melhorem o seu desempenho. Assim, para Moreira (1996), as 

pressões do novo ambiente competitivo exigem das organizações intensa agilidade 

na condução dos negócios, bem como a busca constante de eficácia. 
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Nesse sentido, os gestores das organizações passaram a ter um papel 

importantíssimo voltado para a análise organizacional e a inovação. Os gestores, 

para analisar a organização como um todo, passaram a utilizar indicadores, mas 

essa é uma atividade complexa face às características próprias de cada uma. 

O desempenho organizacional se tornou um importante componente na 

pesquisa empírica da área de administração estratégica. Apesar de tal 

reconhecimento, existe grande discussão sobre a sua conceitualização e 

mensuração. No que se refere a esse último aspecto, Perin e Sampaio (1999) 

salientaram que os pesquisadores frequentemente encontram dificuldades em obter 

dados válidos, bem como definir quais os melhores indicadores. 

Numa concepção restrita, o desempenho organizacional baseia-se apenas no 

uso de indicadores financeiros. Por outro lado, numa concepção ampla, a avaliação 

pode dar ênfase aos indicadores operacionais (não-financeiros) além dos 

indicadores financeiros. A complexidade e a multidimensionalidade do desempenho 

levam a uma discussão sobre quais os indicadores (financeiros, operacionais, ou 

ambos) são mais apropriados para avaliar o desempenho organizacional. 

Não se deve esquecer que fatores como indisponibilidade e confidencialidade 

aumentam as dificuldades de se obter determinadas medidas. Por outro lado, um 

elemento importante que não pode ser desconsiderado na escolha dos indicadores 

apropriados é a fonte dos dados: primária (dados coletados diretamente na 

organização) ou secundária (coletados através de dados públicos). 

2.4 - Relação entre Inovação, Ambiente e Desempenho 

Administrar e inovar potencialmente implicam diferentes processos de tomada 

de decisão (DAFT, 1978) e, juntas, representam alterações introduzidas numa ampla 

gama de atividades nas organizações. O autor afirma, ainda, que ambas as ações 

têm demonstrado sua capacidade eficaz de manter ou melhorar o desempenho, 

sendo que a gestão escolhe e implementa as ações para enfrentar as mudanças 

rápidas e dinâmicas no ambiente. 

Gopalakrishnan e Damanpour (2000) desenvolveram um estudo específico 

com bancos, no qual procuraram determinar as relações entre duas dimensões de 

inovação. A primeira, compreendendo a magnitude e velocidade da adoção e os 

tipos de inovação, que foram em produtos e processos. A segunda, incluindo os 



46 

 

fatores do contexto organizacional, denominados variáveis de escopo e descritos 

como tamanho da organização, escopo geográfico e escopo de produto. Estes são 

considerados elementos centrais nas diferenciações entre bancos e permitiram 

àqueles autores concluírem que, para aumentar o desempenho de suas operações, 

os bancos teriam que adotar um número mínimo de inovações. 

Mitchell e Coles (2004) concluíram, em seu estudo, que o uso efetivo de um 

modelo de negócios focado em inovação, através da criação de soluções inovadoras 

e o esforço contínuo de reinventar suas organizações, resulta em ganhos e lucro, 

por sua vez, na evolução do desempenho dessas organizações.  

A inovação é considerada um fator fundamental para o desempenho 

organizacional, mas, segundo Brito et al.( 2009), com o crescimento da receita 

líquida, não foi detectada relação positiva entre inovação e lucratividade, somente a 

existência de relação positiva estatisticamente significativa. Para tanto, serão 

analisadas duas hipóteses referentes à inovação e ao desempenho, conforme a 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado nos estudos de Man e WAFA (2009) e na literatura revisada 
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H1 Há relação significativa entre a inovação e o desempenho 

Brito et al.( 2009) afirmam que a relação entre inovação e desempenho tem 

sido bastante explorada na literatura. A questão da importância da inovação para a 

criação de vantagem competitiva é desenvolvida por Besanko et al. (2000). Os 

autores argumentam que a vantagem competitiva origina-se na habilidade da 

organização em explorar as oportunidades criadas pelo mercado. Estas, por sua 

vez, seriam causadas pela inserção de novos produtos ou serviços. Os autores 

também chamam a atenção para o fato de que inovar torna-se ainda mais 

necessário em um ambiente hipercompetitivo, uma vez que as vantagens 

competitivas têm menor período de sustentação. Dessa maneira, apresenta-se a 

hipótese 2: 

H2 O ambiente vai moderar as relações entre inovação e o 

desempenho 

A geração de dados, seguindo o modelo apresentado na Figura 2, deve 

permitir a obtenção de informações úteis para interpretar os resultados da 

investigação empírica, na qual serão submetidas à prova as hipóteses propostas 

neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A realização de um estudo científico exige, além de fundamentação teórica 

sólida, coesa e consistente, também um delineamento claro da metodologia de 

pesquisa utilizada, para garantir coerência dos resultados. Neste Capítulo, constam 

o tipo de pesquisa, o universo da pesquisa e os métodos utilizados para a coleta e 

análise das informações. 

3.1 - Tipo de Pesquisa 

Com a finalidade de atender os objetivos deste estudo, optou-se em realizar 

uma pesquisa de caráter quantitativo e finalidade descritiva, através do método de 

survey, com a obtenção de dados e informações extraídas de questionários 

encaminhados aos gestores de empresas incubadas em Santa Catarina. 

Como este estudo pretende verificar a relação entre inovação, ambiente e o 

desempenho nas empresas incubadas em Santa Catariana, a pesquisa de survey se 

adéqua a esse propósito. Segundo Barbbie (1999), o levantamento se caracteriza 

pela obtenção de dados ou informações sobre características, ações e opiniões de 

determinado grupo de pessoas por meio de instrumento de pesquisa, que poderá 

ser a entrevista ou o uso de questionários; então, este foi o meio utilizado neste 

trabalho. 

Para Barbbie (1999), a survey possui três finalidades: descrever, explicar e 

explorar. Seguindo as características desse tipo de pesquisa, este estudo propõe-se 

relacionar, segundo uma escala de comparação, o grau de intensidade e frequência 

com que são percebidas as modificações do ambiente com a inovação e com a 

percepção do desempenho que os gestores, que atuam no setor estudado, têm do 

seu negócio. 

3.2 - Estratégia de Pesquisa 

Em razão da natureza problemática do tema abordado, do número de 

estabelecimentos a serem pesquisados e do objetivo geral estipulado nesta 

pesquisa, optou-se pela abordagem quantitativa, uma vez que se propõe mensurar a 

relação existente entre o desempenho e as variáveis inovação e ambiente. 
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As pesquisas quantitativas, segundo Triviños (1987), têm como pressuposto a 

utilização de métodos estatísticos para a organização dos dados, depois de serem 

coletados através de questionários, e para sua análise. Normalmente nas pesquisas 

quantitativas, utilizam-se gráficos e tabelas para ilustrar e apresentar os resultados 

apurados, considerando que tudo pode ser mensurável, ou seja, transformar 

informações e opiniões em dados numéricos. 

Quanto aos fins, esta pesquisa, segundo Vergara (1997), pode ser 

considerada de cunho descritivo porque expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis 

estudadas. Na concepção de Merrian (1998), as pesquisas descritivas são aquelas 

que visam descobrir a associação entre variáveis e, em alguns casos, permitem uma 

visão mais ampla dos problemas. Assim sendo, a forma de utilização dos dados é, 

em sua maioria, descritiva. 

3.3 - Instrumento de coleta de dados 

O instrumento para coleta de dados, apresentado no Apêndice A, foi divido 

em quatro partes: 1) características da empresa incubada; 2) percepção do 

ambiente; 3) inovação; e, 4) percepção de desempenho. Na primeira parte, 

procurou-se conhecer apenas as características das empresas incubadas. A 

segunda parte é composta por questões fechadas, utilizando-se uma escala 

intervalar de seis pontos, para a verificação da percepção do ambiente, segundo o 

modelo de complexidade e estabilidade de Duncan (1972). 

As variáveis do ambiente foram pontuadas nas dimensões frequência e 

intensidade utilizando-se escala numérica com pontuação de 1 a 6. Estes valores e 

médias foram criados para definir a classificação e separação do ambiente em 

dinâmico e estático, simples e complexo. Após calculada a soma para cada 

dimensão, foi computada a média de todas as respostas, objetivando classificar a 

percepção dos gestores em relação ao ambiente. Com os resultados obtidos, 

definiram-se as seguintes regras: 1) sendo o valor médio da percepção de 

frequência do respondente maior ou igual que 3,76,  classificou-se como dinâmico; 

se inferior, estático; 2) para a intensidade, se maior ou igual que 3,72, classificou-se 

como complexo; se inferior, simples.  
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Unindo-se os dois resultados classificaram-se as variáveis utilizadas, bem 

como as empresas nos quadrantes estático-simples, estático-complexo, dinâmico-

simples e dinâmico–complexo. 

Na terceira parte, o instrumento usado foi adaptado do questionário de 

Damanpour (1991) para mensurar a inovação na visão dos gestores das empresas 

incubadas. As questões foram fechadas, através de uma escala multi-itens, que 

permitia analisar as características da inovação das empresas incubadas, com 

relação à gama de tipos de inovação, incluindo: novos produtos ou serviços, novas 

tecnologias de processo, novas estruturas organizacionais e sistemas 

administrativos, e novos planos ou programas relativos aos membros da 

organização, conforme abordagem teórica de Damanpour (1991). 

Essa parte, instrumento de coleta de dados, é composta de dez questões que 

procuram reproduzir as variáveis que descrevem as escolhas de inovação que 

compõem a abordagem descrita. Para cada questão são apresentadas quatro 

alternativas de resposta. Através de um modelo de escolha forçada, o respondente 

deve indicar a alternativa que melhor se aproxima da maneira pela qual a empresa 

se comporta em cada uma das situações ilustradas pelas questões. O critério de 

classificação das empresas com relação à inovação é o de maior pontuação, uma 

vez que se pode associar às questões uma escala de 1 a 4 pontos, seguindo o 

ordenamento implícito nas questões, que vai desde falta de inovação até inovação 

contínua, passando por dois estados intermediários. Isto é, as questões foram 

alternadas de forma tal que, com a utilização de palavras-chaves no texto das 

respostas, foi possível classificar esse critério. Ainda na terceira parte, para cinco 

questões foi elaborada uma escala de 6 pontos,a fim de corroborar a interpretação 

das questões anteriores. 

Na quarta e última parte, tratou-se do desempenho, sendo considerados os 

seguintes indicadores: vendas de produtos e serviços, retenção de clientes, 

captação de novos clientes, equipe de trabalho, lucratividade e desempenho geral. 

Para cada questão, foram apresentadas as mesmas cinco alternativas de resposta, 

numéricas de 1 a 5, para medir o desempenho. Cada alternativa apresenta uma 

faixa percentual referente ao aumento do indicador considerado a partir de sua 

incubação, conforme descrito abaixo:  

1 – até 20% 

2 – de 21% a 40% 
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3 – de 41% a 60% 

4 – de 61% a 80% 

5 – acima de 80% 

Durante o período de março a abril de 2011, contatos telefônicos foram 

realizados após o envio do instrumento de coleta de dados, bem como o 

encaminhamento de novos e-mails, solicitando a participação na pesquisa, para 

garantia que o responsável pela gestão da empresa respondesse e elevasse o 

índice de respostas. Obteve-se um total de noventa e oito (98) questionários 

respondidos, mas foram desconsiderados dez deles, porque estavam incompletos. 

Dessa forma, a análise dos dados foi realizada desde os oitenta e oito (88) 

questionários válidos, representando retorno de 36,32%, totalizando 81 empresas 

incubadas, uma vez que, sete empresas incubadas apresentaram mais de um gestor 

respondente. 

3.4 – Coleta de dados 

Como citado anteriormente, o questionário fez parte do ferramental para a 

coleta de dados e, assim, o estudo está baseado nas informações captadas através 

desses instrumentos encaminhados aos gestores das empresas incubadas em 

Santa Catarina.  

A relação de empresas instaladas nas incubadoras de Santa Catarina foi 

obtida a partir da lista de 15 incubadoras disponíveis no site da Rede Catarinense de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos (ReCEPET), sendo elas: 

Associação Catarinense de Empresas de Tecnologias - ACATE, Centro Empresarial 

para Laboração de Tecnologias Avançadas – CELTA, Centro de Geração de Novos 

Empreendimentos de Software e Serviços – GENESS, Centro de Inovação e 

Tecnologia de Biguaçu – CITEB, Pré Incubadora de Agronegócios – FAPEU, 

Incubadora de Empresas de São José, Centro de Tecnologia em Automação e 

Informática – Senai, Centro Universitário de Jaraguá do Sul – UNERJ, Fundação 

SoftVille, Instituto Gene Blumenau, Núcleo Gerador de Empresas de 

Desenvolvimento Integrado de Incubação da UNIDAVI, SENAI Joinville – 

MIDIVILLE, Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ e 

Universidade do Oeste de Santa Catarina TECNOVALE - Pré Incubadora Vale do 

Rio do Peixe. 
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Dessa forma, dispondo dos endereços eletrônicos das empresas e levando 

em consideração que o correio eletrônico pode substituir o telefone e o correio 

convencional, utilizou-se esse meio para efetuar a survey. Já Hair et al. (2005), 

lembravam que questionários de pesquisa são atualmente administrados 

rotineiramente através de e-mail direto ou por acesso a um site. 

Assim, foram encaminhados e-mails, com o link do questionário de pesquisa, 

pela ferramenta de formulário do surveyMonkey®, diretamente aos endereços 

encontrados nas páginas das incubadoras. Como nem sempre as incubadoras 

informavam a lista com as empresas instaladas, a alternativa, nesses casos, foi 

enviar o e-mail com o link do questionário aos gestores das incubadoras, solicitando 

que repassassem às empresas vinculadas.  

O banco de dados criado por meio do surveyMonkey® foi fundamental e 

agilizou sobremaneira a coleta de dados, preparação e utilização dos dados 

primários. 

3.5 – Procedimentos para análise dos dados 

A análise do material empírico consiste no processo de dar sentido ao que foi 

coletado. Merriam (1998) considera esse processo complexo, pois envolve tarefas 

de dedução e interpretação dos dados, a procura de significados, entendimentos ou 

insights, que constituem os achados do estudo.  

Nesta pesquisa, as variáveis foram analisadas de maneiras distintas, de 

acordo com os objetivos propostos. Quando análise envolvendo apenas uma 

variável, perfil das empresas incubadas, percepção do ambiente, inovação ou 

desempenho, utilizou-se o método estatístico descritivo, a partir da apreciação das 

distribuições da frequência. 

O software Microsoft Excel® foi utilizado para a organização dos dados e 

elaboração de gráficos, principalmente na elaboração dos cálculos da frequência. 

Essa decisão teve como base a facilidade, praticidade e domínio da ferramenta. Em 

seguida, os dados foram importados para o software STATISTICA® para os 

processamentos de dados que foram necessários neste estudo, principalmente 

quando mais de uma variável era envolvida. Essa opção está relacionada com a 

rapidez e a segurança que o software apresenta na realização dos cálculos, e por 

permitir exportar os resultados em forma de tabelas e gráficos. 



53 

 

As análises estatísticas realizadas compreenderam métodos univariados e 

multivariados. Dentre os métodos univariados, utilizaram-se a análise de correlação 

linear de Pearson, a regressão simples e a análise de variância – ANOVA. Para este 

último método, só se realizou a comparação simultânea das médias, ou seja, 

quando houve significância, não foram realizadas as comparações pareadas, 

analisando-se essa condição apenas pela confrontação dos intervalos de confiança 

nas figuras geradas. Já entre os multivariados, foram empregadas a análise de 

regressão múltipla e a análise de fatores comuns e específicos (ou simplesmente 

análise fatorial) e a análise de agrupamentos. 

A análise multivariada é composta por um grupo de procedimentos 

matemáticos e estatísticos que possibilitam estudar as variáveis ligadas ao 

comportamento dos indivíduos. De modo geral, os métodos multivariados permitem 

estudar as influências das diversas variáveis independentes em uma ou mais 

variáveis dependentes e são úteis para se descobrir regularidades no 

comportamento de duas ou mais variáveis, além de testar modelos alternativos de 

associações entre tais variáveis, incluindo a determinação de quando e como dois 

ou mais grupos diferem em seu perfil multivariado (REIS, 2001). Técnicas de 

agrupamento ou do modelo fatorial possibilitam reconhecer padrões de 

desempenho, o que se busca relacionar com as inovações efetuadas e/ou adotadas, 

estas influenciadas pelo ambiente, com efeitos no desempenho. 

Pela análise fatorial, avaliaram-se as relações entre as variáveis, usando-se 

extração dos fatores pelo método dos componentes principais e retendo, para 

interpretação, aqueles que derivaram de autovalores maiores do que 1, ou seja, 

adotando o critério de Kaiser, quando se usam matrizes de correlações. Conforme 

sugerido por alguns autores, como mencionado por Hair et al. (2005), em razão do 

caráter exploratório do estudo, a carga fatorial mínima, ou seja, a correlação com o 

fator, para uma variável ser considerada associada a ele, estabeleceu-se em 0,60. 

Um segundo tipo de medida utilizada foi o Alfa de Cronbach, que segundo 

Hair et al. (2005), é o coeficiente de confiabilidade que possibilita avaliar, a 

consistência do conjunto de itens da escala, para medida dos itens que participam 

do fator, ou seja, o Alfa de Cronbach, descrito por Cronbach em 1951, é uma relação 

entre variâncias que pode variar de 0 a 1 (ou de 0 a 100%). Ele considera a 

variância de cada variável medida em relação à variância total, entre todas as 

medições de cada variável do modelo. 
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Para facilitar as interpretações, foi efetuada a rotação varimax que, sendo 

rígida, mantém a independência dos fatores e, para a análise das empresas, 

geraram-se os escores fatoriais. Usaram-se, pois as combinações lineares das 

variáveis originais para atribuir às empresas esses novos valores síntese ou 

escores. Entende-se por rotação varimax, segundo Hair et al (2005), a mudança de 

coordenadas utilizadas na análise de componentes principais e análise de fatores 

que maximiza a soma das variações das cargas ao quadrado. Ou seja, ele procura 

uma base que, economicamente, melhor representa cada indivíduo, de modo que 

cada indivíduo pode ser bem descrito por uma combinação linear de apenas 

algumas funções básicas.  

A geração dessas novas bases de dados com os escores fatoriais 

possibilitaram efetuar as análises de agrupamentos. Para tanto utilizou-se o método 

de Ward, para efetuar as ligações entre as empresas incubadas, e a distância 

euclidiana, como medida de dissimilaridade ou parecença. A distância de corte para 

a definição dos grupos no dendrograma, que é arbitrária, levou sempre ao 

estabelecimento de conglomerados homogêneos. Os grupos, assim estabelecidos, 

foram empregados como preditores categóricos das Anovas realizadas na pesquisa. 

A análise de agrupamento, também conhecida como análise de 

conglomerado ou cluster analysis, tem como objetivo dividir um conjunto de 

observações (elementos, indivíduos, tratamentos, genótipos etc.) em grupos 

homogêneos ou compactos, segundo algum critério conveniente de similaridade. 

Assim, os elementos pertencentes a um mesmo grupo serão homogêneos 

(similares) entre si, com respeito a certas características medidas, enquanto que os 

pertencentes a grupos diferentes deverão ser heterogêneos entre si em relação às 

mesmas características (MINGOTI, 2005; SHARMA, 1996) 

O Método de Ward foi proposto por Ward (1963) e é também chamado de 

“Mínima Variância” (MINGOTI, 2005). Nesse método, a formação dos grupos se dá 

pela maximização da homogeneidade dentro dos grupos. A soma de quadrados 

dentro dos grupos é usada como medida de homogeneidade; ou seja, o método de 

Ward tenta minimizar a soma de quadrados dentro do grupo. Os grupos formados 

em cada passo são resultantes de grupo solução, com a menor soma de quadrados 

(SHARMA, 1996). 

As medidas utilizadas para mensurar a inovação estão voltadas às ações dos 

gestores e sua percepção quanto à efetividade de ações inovadoras, sua 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Change_of_coordinates&usg=ALkJrhjCHPpylFhkF0bQ2jjvR2Y0bBSJHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Change_of_coordinates&usg=ALkJrhjCHPpylFhkF0bQ2jjvR2Y0bBSJHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis&usg=ALkJrhhP4Spvj1SlDf-BPZt4tsyknuXIvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis&usg=ALkJrhgRm86d72MwICbTuRh0RzgjEsFJuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Variance&usg=ALkJrhgcc--0tOBzVOHZgcepVOkoacA9lQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_combination&usg=ALkJrhgHYRq3QFAMb959v6vLspyVM6j8yA
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implantação, adoção e o resultado dessa última. Para o presente trabalho, por tratar-

se de análise da percepção dos gestores de empresas incubadas, que podiam não 

possuir dados secundários confiáveis para poder conferir a precisão das 

informações, optou-se pela análise subjetiva. As medidas utilizadas para mensurar o 

desempenho, neste estudo, são: taxa de crescimento das vendas, taxa de sucesso 

de retenção dos clientes, taxa de sucesso de captação de novos clientes, equipe de 

trabalho, lucratividade e desempenho geral. 

Os escores fatoriais derivados dos diversos constructos também se 

empregaram para avaliar as possíveis correlações entre eles, permitindo, então, 

verificar os relacionamentos entre inovação, desempenho e percepção do ambiente. 
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CAPÍTULO 4 AS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS 

Este capítulo apresenta as incubadoras tecnológicas que, por sua vez, 

abrigam as empresas incubadas no Brasil e em Santa Catarina. 

4.1 As Incubadoras 

As incubadoras de empresas são formas interessantes de estímulo ao 

empreendedorismo à medida que fortalecem e preparam as pequenas empresas 

para sobreviver no mercado. Uma incubadora de empresas oferece apoio 

estratégico durante os primeiros anos de existência da empresa, haja vista que mais 

da metade, cerca de (56%) das micro, pequenas e médias empresas fecham suas 

portas até o terceiro ano de vida, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, (2008). 

As incubadoras de empresas representam uma oportunidade de 

desenvolvimento para novas organizações, dentro da qual a promoção de inovações 

representa peça-chave para a criação de empresas competitivas. Além do apoio 

oferecido pela própria incubadora, esta pode trabalhar em rede com outras 

incubadoras de tal forma que esse apoio à promoção da inovação nas empresas 

possa ser ampliado através dessas relações. O processo de incubação deve 

representar a adição de valor na criação e no desenvolvimento das empresas 

incubadas (MIAN, 1997).  

No mundo atual, da tecnologia, informação e diversão, a satisfação dos 

consumidores requer inovações (HICKAMN e RAIA, 2002) e a competitividade das 

empresas depende da sua capacidade de promover essas inovações. De acordo 

com Finer e Holberton (2002), as incubadoras acadêmicas, ou seja, aquelas que 

estão diretamente vinculadas a uma universidade, disponibilizam acesso privilegiado 

a laboratórios de pesquisas, de forma a promover maiores avanços em termos de 

P&D, ao mesmo tempo em que trabalham com horizontes maiores de tempo para a 

transformação do resultado das pesquisas em produtos. 

As incubadoras de empresas abrigam empresas nascentes, ajudando-as a 

sobreviver e se desenvolverem de tal forma que elas possam deixar a incubadora 

preparadas para enfrentar as adversidades do ambiente externo (AERNOUDT, 

2004), através da oferta de um ambiente propício para o seu crescimento, 

http://www.e-commerce.org.br/empreendedorismo.php
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promovendo o desenvolvimento local, a criação de empregos e a transferência 

tecnológica, podendo representar ajuda significativa para o empreendedor dar 

andamento ao seu negócio a partir da sua capacidade de mobilizar recursos para a 

obtenção de resultados (PETERS, RICE e SUNDARARAJAN, 2004). 

Os serviços e o suporte oferecidos pela universidade, através de uma 

estrutura exclusiva de incubadora, representam oportunidades de aumentar a 

criação de valor para as empresas incubadas, bem como a própria imagem da 

universidade associada à empresa. As incubadoras de empresas, assim como os 

parques tecnológicos, associações comerciais e clusters, compreendem a 

infraestrutura da rede de qualquer empresa, podendo contribuir diretamente com o 

empreendimento (PITTAWAY et al, 2004). 

Basicamente, o objetivo de uma incubadora é reduzir a taxa de mortalidade 

das pequenas empresas. Para isso, as incubadoras oferecem ambiente flexível e 

encorajador, no qual é oferecida uma série de facilidades para o surgimento e 

crescimento de novos empreendimentos a um custo bem menor do que no mercado, 

à medida que esses custos são rateados e, às vezes, subsidiados. Outra razão, para 

a maior possibilidade de sucesso das empresas instaladas em uma incubadora, é 

que o processo de seleção capta os melhores projetos e seleciona os 

empreendedores mais aptos, o que naturalmente amplia a capacidade de sucesso 

dessas empresas. 

Incubadoras de empresas ligadas a universidades representam um sistema 

de promoção de inovação para auxílio a empreendedores, principalmente da área de 

tecnologia, e no desenvolvimento de seus negócios (LEE e OSTERYOUNG, 2004). 

Já Pittaway et al (2004) enfatizam a carência de estudos que revelam como 

mecanismos institucionais, dentre os quais eles consideram que as incubadoras de 

empresa, podem promover as redes de inovação. 

Incubadoras tecnológicas utilizam universidades como fontes de tecnologia de 

forma a disponibilizar oportunidades para seus incubados ampliarem o envolvimento 

em pesquisas acadêmicas e a utilização de seus resultados na geração de novos 

negócios e ampliação dos negócios já existentes (O‟NEAL, 2005).  

O Quadro 9, a seguir, descreve os tipos de apoio oferecido pelas 

incubadoras. 
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Quadro 9 - Tipos de Apoio Oferecido Pelas Incubadoras 

Tipo de Apoio Descrição 

Infraestrutura 
Salas individuais e coletivas, laboratórios, auditório, biblioteca, 
salas de reunião, recepção, copa, cozinha, estacionamento. 

Serviços 
Básicos 

Telefonia e acesso à Web, recepcionista, segurança, cópia etc. 

Assessoria Gerencial, contábil, jurídica, apuração e controle de custo, 
gestão financeira, comercialização, exportação e para o 
desenvolvimento do negócio. 

Qualificação Treinamento, cursos, assinaturas de revistas, jornais e 
publicações. 

Rede de 
relacionamento 

Contatos de nível com entidades governamentais e investidores, 
participação em eventos de divulgação das empresas, fóruns. 

Fonte: Adaptado do site http://www.e-commerce.org.br/incubadoras.php  

As incubadoras tecnológicas suportam empresas interessadas em 

desenvolver produtos ou serviços que contenham alguma inovação tecnológica. De 

acordo com Hughes e Morgan (2007), empresas incubadas de desenvolvimento 

tecnológico tendem a apresentar uma maior orientação empreendedora que outros 

setores da economia. Por sua vez, Etzkowitz (2009) destaca a necessidade de 

criação de arranjos organizacionais que melhorem o processo inovador. 

O estabelecimento de relações pela Incubadora através de redes é peça-

chave para o seu sucesso. De acordo com Etzkowitz (2009), as incubadoras 

estabelecem: (a) redes internas entre empresas dentro das mesmas; (b) relações 

entre redes através de relações entre incubadoras e entre empresas de diferentes 

incubadoras; (c) formam redes externas através da criação de novas organizações 

em incubadoras a partir de entidades heterogêneas. 

A primeira incubadora surgiu nos Estados Unidos, no ano de 1938, segundo 

informações da incubadora de empresas e projetos do Instituto Nacional de 

Telecomunicações (Inatel). A iniciativa surgiu no trabalho de dois estudantes da 

Universidade de Stanford, cujos sobrenomes são reconhecidos no mundo 

empresarial: Hewlett e Packard, mais conhecidos como H&P. Além da iniciativa dos 

sócios H&P, em 1959, no estado de Nova Iorque, foi fechada uma fábrica da Massey 

Ferguson, provocando a demissão de milhares de trabalhadores. Então, o 

comprador da fábrica decidiu alugar o espaço para pequenas empresas iniciantes 

que, por sua vez, atuavam em regime de compartilhamento de recursos. 

No continente europeu, foi na Inglaterra que surgiram as primeiras 

incubadoras. A origem do movimento foi a partir do fechamento de uma subsidiária 

http://www.e-commerce.org.br/incubadoras.php
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do British Steel Corporation, estimulando a criação de pequenas empresas naquele 

espaço fabril, ora em disponibilidade, e que atuavam em segmentos relacionados 

com a produção do aço. Na década de 1970, o modelo de incubação se consolidou 

nos Estados Unidos e Europa, em virtude do elevado nível de desemprego industrial 

motivado pela recessão da economia mundial conhecida como a crise do petróleo.  

No Brasil, os primeiros empreendimentos dessa natureza surgiram na década 

de 1980, com a criação do Parque Tecnológico de Campina Grande (Paraíba) e em 

São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Em Santa Catarina, 

a incubadora da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras 

(CERTI) surgiu em 1986, em resposta aos anseios de desenvolvimento da capital 

catarinense em viabilizar um promissor setor econômico, aproveitando os talentos e 

o conhecimento gerados pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologia Avançada (Anprotec), existem hoje no Brasil 

aproximadamente 150 incubadoras que articulam mais de 1.100 empresas. Estas 

empresas geram mais de 6.100 novos postos de trabalhos altamente qualificados e 

produzem inovações reconhecidas nacional e internacionalmente na forma de 

contratos, premiações e parcerias. A figura 03 proporciona melhor visibilidade da 

distribuição das incubadoras tecnológicas, no País, por região e Estados. 

Figura 3 - Distribuição das Incubadoras no País 

 

Fonte: http://www.e-commerce.org.br/incubadoras.php (2010) 

http://www.e-commerce.org.br/incubadoras.php
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4.1.1 Tipos de Incubadoras  

Normalmente as incubadoras podem ser de dois tipos: fechada ou aberta. 

Nas incubadoras fechadas, cada empresa possui o seu módulo, ou espaço privativo 

de trabalho, constituído de uma ou mais salas pequenas, mais os espaços coletivos 

a serem utilizados por todos. Nas chamadas incubadoras abertas, as empresas 

incubadas não precisam estar instaladas no mesmo local. Elas contam com os 

serviços de apoio e usam circunstancialmente a estrutura compartilhada, como é o 

caso das incubadoras de cooperativas. O Quadro 10, abaixo, proporciona melhor 

entendimento dos tipos de incubadoras existentes no País, bem como, algumas 

características, exemplos, destaques e fatos históricos importantes no 

desenvolvimento das incubadoras. 

Quadro 10 - Tipos de Incubadoras 

Tipos Descrição 

Incubadora 

Tecnológica 

Fechada 

A maioria das incubadoras tecnológicas, como o Centro de Empresarial para Elaboração e 

Tecnologias Avançadas (CELTA) CELTA/UFSC, GÊNESIS/PUC-RJ, Instituto Alberto Luiz Coimbra 

de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia (COOPE), COPPE/UFRJ, se enquadram nessa 

categoria. A CELTA, de Florianópolis, por exemplo, ligada à fundação CERTI, instituição privada, 

sem fins lucrativos, que funciona no campus da UFSC, possui 36 empresas incubadas que 

dispõem de bibliotecas, sala de reunião, auditório, laboratórios, e afins. A CELTA obteve destaque 

nacional ao desenvolver a urna eletrônica, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Incubadora 

Tecnológica 

Mista 

O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), localizado no campus da 

Universidade de São Paulo (USP), utiliza tanto a modalidade fechada quanto a aberta para 

incubadoras. Recentemente ampliou as suas instalações para atender mais empresas, além de 

abrir novas vagas para empresas que não irão necessitar de sua estrutura física e continuarão 

funcionando nas suas atuais instalações. 

Incubadora 

Tradicional 

Fechada 

São incubadoras que atuam nos setores ditos tradicionais, geralmente indústrias, como confecção, 

embalagens, eletro-eletrônicos, plásticos etc. Um exemplo é o programa de incubadoras de 

empresas desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP/CIESP/SP), conhecido como Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que teve seu início 

com a instalação da Incubadora na cidade de Itu, em maio de 1991. Hoje com 13 Núcleos em 

funcionamento na capital e interior do Estado de São Paulo. Esses núcleos abrigam cerca de 82 

empresas, gerando 482 empregos diretos.  

Incubadora 

Tradicional 

Aberta 

A ideia nasceu na Universidade de Santa Maria/RS e teve sua consolidação através da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (INTECCOPPE) INTECCOPPE/UFRJ 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares que, em três anos de existência, incubou 

cerca de 25 cooperativas populares no estado do Rio de Janeiro. A partir da experiência do 

INTECCOPPE, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) está desenvolvendo um programa 

para levar esta tecnologia a todas Universidades Federais do Brasil. Este modelo de incubadora 

presta os serviços necessários à montagem e acompanhamento do desenvolvimento de 

cooperativas. 

Fonte: Adaptado do site http://www.e-commerce.org.br/incubadoras.php (2010) 

http://www.e-commerce.org.br/incubadoras.php
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Segundo informações do site da ReCEPET, por seu presidente, Tony 

Chierighini, um dos pioneiros na implantação de incubadoras de empresas no Brasil, 

é o Estado de Santa Catarina que vem integrando esforços para ampliar, de forma 

consciente e racional, o número de incubadoras nas sete macrorregiões econômicas 

do Estado, das quais cinco já possuem pelo menos uma incubadora desenvolvendo 

ações, implementadas ou planejadas, fundamentadas em três princípios básicos: 

sinergia, desconcentração e inovação. 

Ainda segundo Tony Chierighini, há 20 anos era importante o estímulo à 

criação de incubadoras com o objetivo único e imediato de geração de empresas. 

Atualmente, as incubadoras catarinenses estão atuando de forma mais pró-ativa, 

passando a exercer o papel de catalisadoras do desenvolvimento econômico, social 

e tecnológico da região na qual estão inseridas. Nesse sentido, as incubadoras de 

Santa Catarina estão apoiando empresas que atendam, de maneira inovadora, às 

necessidades do mercado globalizado. 



62 

 

CAPÍTULO 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, são descritas as análises realizadas através do questionário 

aplicado nas empresas incubadas em Santa Catarina, durante os meses de março e 

abril de 2011. Primeiramente, é realizada, a análise descritiva das características 

básicas das empresas incubadas. Em seguida, é feita a análise da maneira como 

essas organizações são influenciadas pelo seu ambiente, a caracterização do 

comportamento das empresas em relação ao seu envolvimento com a inovação, a 

análise do desempenho das empresas e, também, são apresentadas as análises de 

como foram correlacionadas às variáveis ambiente, inovação e desempenho. 

As análises implicaram o uso de diversos métodos estatísticos, para 

verificação dos dados, reunidos a partir do envio de 408 questionários de pesquisa 

às empresas incubadas. Houve um retorno de 98 questionários respondidos, sendo 

desconsiderados dez, por estarem incompletos, obtendo-se o resultado apresentado 

a partir da análise de 88 questionários válidos, totalizando 81 empresas incubadas, 

uma vez que, sete empresas incubadas apresentaram mais de um gestor 

respondente. 

5.1 Caracterização das Empresas Incubadas de Santa Catarina. 

Nesta seção, descrevem-se as características das empresas incubadas, 

conforme questionário aplicado. As empresas respondentes estão sediadas nas 

cidades de Biguaçu, Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Rio do Sul, São 

Bento do Sul e São José, conforme aparece ilustrado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Cidades participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Figura 4 proporciona melhor visualização da amostra deste estudo. 

Figura 4 - Mapa visualização da amostra 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se que a maior participação foi das empresas incubadas no 

município de Florianópolis, seguido de Blumenau e Joinville. Destaque para a 

Capital do Estado, que concentra o maior número de empresas incubadas, como se 

pode observar no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Concentração dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A região da Grande Florianópolis obteve um total de 48 empresas 

respondentes, perfazendo 59,26% do total da amostra e nas demais cidades 33 

pesquisas, tendo o percentual de 40,74%. 

Gráfico 3 - Distribuição por número de funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

As empresas incubadas foram caracterizadas de acordo com a classificação 

do Sebrae, que considera o número de funcionários para definir o tamanho da 

empresa. Conforme a classificação, as microempresas que estão enquadradas no 

setor comércio e serviços e vão de um a nove funcionários; já as pequenas 
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empresas vão de dez à 49 funcionários. Baseando-se nessa classificação, as 

empresas incubadas respondentes desta pesquisa estão caracterizadas em sua 

totalidade por micro e pequenas empresas, pois apresentam número de funcionários 

não superior a 30 funcionários, das quais 76 empresas incubadas possuem até nove 

funcionários, por tanto, microempresas e as cinco restantes são consideradas 

pequenas empresas, pois possuem de dez a 30 funcionários. 

Tabela 1 - Idade, Tempo de incubação e número de funcionários 

Variáveis 
Geral Micro Pequena 

N Média Std.Dev N Média Std.Dev N Média Std.Dev 

Idade 81 3,32 2,26 76 3,16 2,20 5 5,80 1,64 

Tempo de 
Incubação 

81 2,75 1,39 76 2,68 1,36 5 3,80 1,64 

Funcionário 81 4,23 3,23 76 3,66 2,25 5 13,00 3,46 
Fonte: Dados da pesquisa 

Em geral, a média de idade das empresas pesquisadas foi de 3,32 anos, as 

consideradas microempresa, conforme classificação do Sebrae, obtiveram uma 

média de 3,16 anos e as pequenas empresas, 5,80 anos. O desvio padrão geral 

ficou em 2,26. O tempo médio de incubação das microempresas foi de 2,68 anos, as 

pequenas empresas, 3,80 anos e a média geral de incubação foi de 2,75 anos com 

desvio padrão de 1,39. Essas informações confirmam que as empresas não nascem 

nas incubadoras, mas procuram-nas para se proteger e crescer nesse meio. 

A média geral de funcionários ficou em 4,23, com desvio padrão de 3,23; nas 

microempresas esse número foi de 3,66, e nas pequenas empresas foi de 13, 

demonstrando que, com o passar dos anos, as incubadoras tendem a crescer e 

contratar mais funcionários. 

Quanto ao pilar de negócio da empresa, 90,12% das empresas incubadas 

concordam que estão no pilar de aspectos tecnológicos e 9,88%, no aspecto não 

tecnológico. Quanto ao tempo de incubação da empresa, comparado aos 

concorrentes pode-se identificar que 92,59% da amostra aumentaram o número de 

clientes, 7,41% mantiveram e 0% diminuiu, comprovando que a incubadora é um 

fator de proteção contra a concorrência. 
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5.2 Caracterização do ambiente na percepção dos gestores das Empresas 

Incubadas 

Nesta seção, apresenta-se a percepção dos gestores, relativa ao ambiente 

das empresas incubadas, com relação às variáveis do ambiente: Política, 

Econômica, Tecnologia, Legislação, Sociais, Concorrentes e Fornecedores. Finaliza-

se a seção, com uma análise geral dessas variáveis relacionando-as com a 

percepção que os gestores tiveram do ambiente. Essa percepção do ambiente é 

classificada conforme a tipologia de Duncan (1972). 

Com os dados coletados junto aos gestores das empresas incubadas em 

Santa Catarina, foi possível montar o Gráfico 4, abaixo, em que se classifica cada 

variável ambiental, com a percepção dos gestores, segundo modelo de 

complexidade e estabilidade de Duncan (1972), que é dividido em duas dimensões: 

simples-complexo ou estático-dinâmico. 

Gráfico 4 - Percepção dos gestores das empresas incubadas em relação às 
variáveis do ambiente 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação às variáveis Tecnologia e Concorrentes, percebe-se que estas se 

encontram dentro do quadrante dinâmico-complexo, indicando, segundo Duncan 

(1972), que os gestores possuem um elevado grau de percepção de incerteza para 

essas variáveis, considerando ainda que as médias de frequência e intensidade 
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foram de 3,76 e 3,72 respectivamente, bem como, utilizou-se o intervalo de 

confiança a 95% da média (IC 95%), obtendo-se os seguintes valores: Intensidade 

3,58 e 3,85; Frequência 3,62 e 3,91. Dessa forma, são significativos os seguintes 

resultados: 

Resultado 1 – Os gestores percebem o ambiente de incubação como 

dinâmico-complexo, para as variáveis Tecnologia e Concorrentes. 

Resultado 2 – Os gestores percebem o ambiente de incubação como 

estático-complexo, para a variável Fornecedores. 

Resultado 3 – Os gestores percebem o ambiente de incubação como 

estático-simples, para as variáveis Economia, Legislação, Políticas e Sociais. 

Resultado 4 – Os gestores não percebem nenhuma das variáveis estudadas 

no ambiente de incubação, como dinâmico-simples. 

Essa classificação dos resultados se assemelha aos estudos de Teixeira 

(2007), aplicada no setor de hotelaria de Florianópolis-SC, e a pesquisa de Mariano 

(2011) realizada no setor de educação profissional do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac) na região sul do país; ambos destacaram as 

variáveis Tecnologia e Concorrentes, em um ambiente dinâmico-complexo. 

Resultado similar foi encontrado na pesquisa de Gulini e Rossetto (2005), 

aplicada no setor de provedores de internet em Santa Catarina, comprovando as 

variáveis Tecnologia, Concorrente e Economia. Seguindo a mesma linha de 

pesquisa de Teixeira (2007), Andretti (2008) realizou estudo no setor hoteleiro de 

Macaé-RJ e encontrou, também, as variáveis Tecnologia e Concorrentes, bem como 

as variáveis Economia e Fornecedores, no quadrante dinâmico-complexo. 

Observando o resultado desta pesquisa e comparando-o com os resultados 

das pesquisas realizadas e citadas anteriormente, as semelhanças parecem 

justificar a importância das variáveis Tecnologia e Concorrentes nos setores de 

provedores de internet, hotelaria, empresas incubadas e educação. Percebe-se 

nesta pesquisa que a variável Tecnologia destaca-se por obter maior percepção de 

incerteza do que a variável Concorrentes, demonstrando que os gestores das 

empresas incubadas, nas incubadoras tecnológicas, estão mais atentos às novas e 

já existentes tecnologias. 

Com relação à variável Fornecedores, percebe-se que esta no quadrante 

estático-complexo, indicando, segundo Duncan (1972), que os gestores possuem 
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uma percepção moderadamente reduzida da incerteza. Pode-se observar, também, 

que esta variável esta muito próxima ao quadrante dinâmico-complexo. 

As demais variáveis: Economia, Legislação, Políticas e Sociais encontram-se 

no quadrante estático-simples, indicando, segundo Duncan (1972) que essas 

variáveis são representativas de uma percepção reduzida da incerteza, onde existe 

um número pequeno de fatores e componentes no ambiente que se assemelham 

entre si e que permanecem basicamente os mesmos, ou seja, não mudam. A 

variável Legislação também é classificada no ambiente estático-simples nos estudos 

de Teixeira (2007), Andretti (2008) e Mariano (2011). Neste caso e como os gestores 

das empresas incubadas aproveitam a estrutura e organização das incubadoras 

tecnológicas, estão de certa forma protegidos dessas variáveis. 

Um dos propósitos deste trabalho é identificar, de forma geral, como os 

gestores das empresas incubadas percebem o ambiente segundo o modelo de 

Duncan (1972). O Gráfico 5 e a Tabela 2 são representativos desse modelo. 

 

Gráfico 5 - Percepção geral do ambiente dos gestores das empresas incubadas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 2 - Percepção geral do ambiente dos gestores das empresas incubadas 

Classificação do Ambiente Empresas Incubadas Total % 

Estático-simples 35 40% 

Dinâmico-simples 7 8% 

Estático-complexo 20 23% 

Dinâmico-complexo 26 29% 

Total 88 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diante desses dados, apresenta-se o Resultado 5 – há uma predominância 

da percepção dos gestores das empresas incubadas, para variáveis do ambiente 

estático-simples com 40%, significando que os gestores percebem seu ambiente 

com reduzido grau da incerteza, seguido de duas grandes parcelas de gestores com 

29% e 23%, que percebem seu ambiente com elevado grau da incerteza e 

moderadamente reduzido grau da incerteza, respectivamente; por fim, uma pequena 

parcela de gestores, com 8%, que percebem o ambiente com grau moderadamente 

elevado de incerteza. 

Resumidamente, pode-se constatar que houve, em relação ao ambiente, 

certa variação da percepção dos gestores das empresas incubadas em Santa 

Catarina, segundo o modelo de Duncan (1972), pois, para alguns, o ambiente 

percebido é estático-simples; para outros, o ambiente é dinâmico- complexo; ainda 

para outros, é dinâmico-simples, sendo que essas três percepções são em maior 

frequência que a percepção do ambiente como estático-complexo, que aparece com 

frequência menor. 

Entretanto, não foi encontrada nenhuma associação que relacionasse o 

ambiente e as características das empresas incubadas estudadas, pois o valor da 

significância do resultado foi maior que a significância do teste; portanto, nenhum 

dado que tenha relação com a classificação dessas empresas, o tempo de 

incubação ou o número de funcionários pode se relacionar com a percepção desses 

gestores em relação ao ambiente. 

5.3 Caracterização da Inovação nas Empresas Incubadas de Santa Catarina 

Nesta seção, apresenta-se análise das principais inovações, na percepção 

dos gestores das empresas incubadas em relação a seus concorrentes, observando-

se as variáveis: atendimento diferenciado, marketing, preço, promoção e 
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diferenciação dos produtos e serviços, bem como, as características da inovação 

das empresas incubadas, com relação à gama de tipos de inovação, incluindo: 

novos produtos ou serviços, novas tecnologias de processo, novas estruturas 

organizacionais e sistemas administrativos, e novos planos ou programas relativos 

aos membros da organização, conforme abordagem teórica de Damanpour (1991). 

De acordo com o levantamento efetuado neste estudo, para os gestores das 

empresas incubadas, as principais inovações em relação aos concorrentes constam 

na Tabela 3, abaixo, que pode ser interpretada com diferentes olhares: 

Tabela 3 - Média e desvio padrão de indicadores das principais inovações 
frente aos concorrentes. 

Variável N Média Desv. 

Atendimento diferenciado 88 5,03 1,25 

Marketing 88 2,98 1,07 

Preço 88 3,56 1,01 

Promoção (estratégia de vendas) 88 3,13 1,15 

Diferenciação dos produtos e serviços 88 5,28 0,72 

Fonte: Dados da pesquisa 

A diferenciação de produtos e serviços é mais relevante, pelo fato de ter 

obtido a maior média (5,28) e o menor desvio padrão (0,72), seguido de atendimento 

diferenciado, que obteve a média de (5,03), porém o maior desvio padrão (1,25). Já 

o marketing obteve a menor média (2,98) e desvio padrão (1,07). Os dados 

demonstraram que 88,89% da amostra consideram a diferenciação dos produtos e 

serviços muito maior que as inovações de seus concorrentes, bem como, o 

atendimento diferenciado, este com o percentual de 69,14%. O preço, o marketing e 

a promoção (estratégia de venda) foram considerados variáveis de média 

importância, com percentuais de 74,07%, 51,85% e 51,85%, respectivamente. 

Com os dados coletados junto aos gestores das empresas incubadas em 

Santa Catarina, foi possível elaborar o Gráfico 6 Dendrograma, exposto a seguir. 
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Gráfico 6 - Dendrograma dos grupos das empresas incubadas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

O gráfico 6 foi elaborado utilizando-se a análise fatorial e a rotação varimax 

normalizada para melhorar a relação das variáveis com os fatores. Com a correlação 

mínima significativa de 0,6%, exceto para o valor de 0,53 da questão 3.4; foi 

possível gerar os escores fatoriais para realizar a análise de agrupamento 

hierárquico com o método de Ward, para realizar as ligações e a distância euclidiana 

como medida de parecença. 

Com o resultado apresentado no Gráfico 6, é possível observar grupos 

homogêneos de respondentes e, ao fazer um corte na distância 15, percebem-se 04 

grupos de empresas (g1, g2, g3 e g4), que apresentam características similares a 

respeito da inovação. O grupo 1 é formado por 27 empresas, o grupo 2 por 21 

empresas, o grupo 3 por 26 empresas e o grupo 4 por apenas 7 empresas. Os 

grupos são classificados como: inovador, pouco inovador, muito inovador e muito 

pouco inovador, respectivamente, seguindo a abordagem teórica de Damanpour 

(1991) e conforme os resultados deste estudo. 



72 

 

Assim, salvando os escores fatoriais, fez-se uma Anova com a soma das 

notas das questões individuais; para as 4 variáveis, tipos de inovação: novos 

produtos ou serviços, novas tecnologias de processo, novas estruturas 

organizacionais e sistemas administrativos, e novos planos ou programas relativos 

aos membros da organização, para saber se os grupos possuem diferenças quanto 

à inovação, o que ficou evidenciado nos Gráficos 7 a 10, que seguem. Na 

comparação simultânea, pode-se considerar diferentes entre si aquelas médias 

cujos intervalos de confiança não se confrontam. 

Gráfico 7 - Anova dos grupos de empresas incubadas versus novos produtos e 
serviços 

Wilks lambda=,19337, F(12, 214,6 )=15,395, p=0,0000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Dados da Pesquisa 

No Gráfico 7, Anova dos grupos de empresas incubadas versus novos 

produtos e serviços, observa-se que os grupos 3 e 1 foram mais inovadores do que 

os grupos 2 e 4. Já no Gráfico 8, Anova dos grupos de empresas incubadas versus 

novas tecnologias de processo, que se segue, o grupo 3 destaca-se novamente 

como mais inovador, seguido desta vez pelo grupo 2 e 1 e, finalmente, o grupo 4. 

Segundo Damanopour e Evan (1984), estas inovações estão diretamente 

relacionadas à atividade de trabalho básico das organizações. 

g1 

g2 

g3 

g4 
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Gráfico 8 - Anova dos grupos de empresas incubadas verus novas tecnologias 
de processo 

Wilks lambda=,19337, F(12, 214,6 )=15,395, p=0,0000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Dados da Pesquisa 

Gráfico 9 - Anova dos grupos de empresas incubadas versus novas estruturas 
organizacionais e sistemas administrativos 

Wilks lambda=,19337, F(12, 214,6 )=15,395, p=0,0000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Dados da Pesquisa 

O Gráfico 9, Anova dos grupos de empresas incubadas versus novas 

estruturas organizacionais e sistemas administrativos, demonstra que o grupo 1 é 

mais inovador, seguido pelos grupos 3 e 2 e, por último, o grupo 4. 
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Gráfico 10 - Anova dos grupos de empresas incubadas versus novos planos 
ou programas relativos aos membros da organização 

Wilks lambda=,19337, F(12, 214,6 )=15,395, p=0,0000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Dados da Pesquisa 

No Gráfico 10, Anova dos grupos de empresas incubadas veersus novos 

planos ou programas relativos aos membros da organização, o grupo 4 aparece 

como o mais inovador, seguido pelos grupos 1 e 2 e, por último, o grupo 3.  

Gráfico 11 - Anova dos grupos de empresas incubadas e o somatório de 
inovação 

Current effect: F(3, 84)=34,219, p=,00000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Dados da Pesquisa 
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Após analisar as quatro variáveis e os tipos de inovação isoladamente, foi 

possível descrever os seguintes resultados sobre as empresas incubadas, a partir 

das interpretações de seus gestores, com relação à adoção da inovação, incluindo 

seus tipos: novos produtos ou serviços, novas tecnologias de processo, novas 

estruturas organizacionais e sistemas administrativos, e novos planos ou programas 

relativos aos membros da organização, conforme abordagem teórica de Damanpour 

(1991). 

Resultado 6 – Os gestores das empresas incubadas (pertencentes ao grupo 

3) foram, no geral do somatório das questões de inovação, mais inovadores do que 

os demais grupos, principalmente no referente a novos produtos e serviços e novas 

tecnologias de processo. 

Resultado 7 – Os gestores das empresas incubadas (pertencentes ao grupo 

1) demonstraram ser mais inovadores apenas no referente a novas estruturas 

organizacionais e sistemas administrativos. 

Resultado 8 – Os gestores das empresas incubadas (pertencentes ao grupo 

4) demonstraram ser mais inovadores apenas no referente a novos planos ou 

programas relativos aos membros da organização; nos demais tipos de inovação 

mantiveram-se distantes de serem inovadores. 

Resultado 9 – Os gestores das empresas incubadas (pertencentes ao grupo 

2) obtiveram seus piores resultados em novos produtos e serviços, bem como, 

novos planos ou programas relativos aos membros da organização; dessa forma, o 

segundo grupo menos inovador, no somatório dos pontos das questões de inovação. 

Os resultados 6 a 9, acima apresentados, corroboram de alguma forma os 

estudos da inovação, uma vez que, atualmente, há uma enormidade de pesquisas 

voltadas ao constructo, porém observando os seus aspectos em relação ao 

desempenho, processo de adoção, cultura organizacional, gestão da inovação, 

tolerância ao risco, evolução, importância institucional, aspectos tecnológicos. Não 

foram constatadas, pesquisas que classificaram grupos de empresas de um mesmo 

segmento, em relação à adoção da inovação. Nesse aspecto, esta pesquisa, por sua 

vez, pode ser considerada uma pequena contribuição para a ciência da 

administração e servir como base ou mesmo incentivo a novos estudos sobre o 

constructo, evidenciando a necessidade de se replicarem as análises em empresas 

de outros setores mercadológicos. 
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Na sequência, analisando o resultado apresentado no Gráfico 10, Anova dos 

grupos de empresas incubadas e o somatório de inovação, o grupo 3 destaca-se 

como o mais inovador dos grupos, seguido pelo grupo 1; logo após, o grupo 2 que 

foi menos inovador e, por fim, o grupo 4, sendo considerado o pior grupo do 

constructo inovação. Com os escores fatoriais dos grupos, fez-se uma Anova com a 

soma de todas as notas das questões para as quatro variáveis, cujo resultado pode 

ser observado no Gráfico 11, exposto anteriormente, tendo o grupo 3 destacando-se 

como o mais inovador dos grupos, com aproximadamente 32 pontos, seguido pelo 

grupo 1, com aproximadamente 30 pontos, depois o grupo 2, com aproximadamente 

27 pontos e por fim e em último, o grupo 4, com aproximadamente 24 pontos, que o 

determina como o grupo menos inovador. 

Da mesma forma, pôde-se perceber que houve uma variação no 

posicionamento dos grupos em relação às quatro variáveis, tipos de inovação, 

isoladamente: novos produtos ou serviços, novas tecnologias de processos, novas 

estruturas organizacionais e sistemas administrativos, e novos planos ou programas 

relativos aos membros da organização, mas, ao realizar o somatório de todas as 

notas, foi possível definir uma classificação de inovação por grupos estabelecidos. 

5.4 Caracterização do Desempenho nas Empresas Incubadas de Santa 

Catarina 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos na pesquisa sobre a 

percepção do desempenho, por parte dos gestores das empresas incubadas em 

Santa Catarina. Apresentam-se os comparativos das seguintes variáveis do 

desempenho: vendas de produtos e serviços, retenção de clientes, captação de 

novos clientes, equipe de trabalho, lucratividade e desempenho geral. 

Tabela 4 - Frequência do desempenho em relação às vendas de produtos e 
serviços 

Vendas de produtos e serviços N Média 

0 a 20% 3 3,70370 

21% a 40% 17 20,98765 

41% a 60% 43 53,08642 

61% a 80% 12 14,81481 

acima de 80% 6 7,40741 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A frequência na melhora das vendas de produtos e serviços, após o ingresso 

da empresa na incubadora, pode ser observada na Tabela 4, que foi apresentada, 

constatando-se que 75,31% dos gestores das empresas incubadas tiveram um 

incremento em vendas de produtos e serviços acima de 41%. 

Tabela 5 - Frequência do desempenho em relação à retenção de clientes 

Retenção de clientes N Média 

0 a 20% 2 2,46914 

21% a 40% 14 17,28395 

41% a 60% 38 46,91358 

61% a 80% 22 27,16049 

acima de 80% 5 6,17284 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observando a Tabela 5, retenção de clientes, percebe-se que 80,24% dos 

gestores das empresas incubadas obtiveram percentuais acima de 41% na retenção 

de seus clientes, após o ingresso na incubadora, e 33,33% dos gestores 

responderam que o percentual de retenção dos clientes foi superior a 60%. 

Tabela 6 - Frequência do desempenho em relação à captação de novos clientes 

Captação de novos clientes N Média 

0 a 20% 2 2,46914 

21% a 40% 21 25,92593 

41% a 60% 39 48,14815 

61% a 80% 17 20,98765 

acima de 80% 2 2,46914 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto à captação de novos clientes, após o ingresso na incubadora, 71,60% 

dos gestores das empresas incubadas perceberam um aumento superior a 41%, 

conforme demonstrado na Tabela 6, acima. 
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Tabela 7 - Frequência do desempenho em relação à equipe de trabalho 

Equipe de trabalho N Média 

0 a 20% 4 4,93827 

21% a 40% 46 56,79012 

41% a 60% 14 17,28395 

61% a 80% 16 19,75309 

acima de 80% 1 1,23457 

Fonte: Dados da pesquisa 

Já em relação ao desempenho em relação à equipe de trabalho, após o 

ingresso na incubadora, 61,73% dos gestores das empresas incubadas perceberam 

um aumento não superior a 40%. Quanto à melhora no desempenho da 

lucratividade, após o ingresso na incubadora, 85,18% dos gestores das empresas 

incubadas responderam que a lucratividade aumento acima de 41%, e 62,96% dos 

gestores consideraram a melhora da lucratividade superior a 60%. 

Tabela 8 - Frequência do desempenho em relação à lucratividade 

Lucratividade N Média 

0 a 20% 4 4,93827 

21% a 40% 8 9,87654 

41% a 60% 18 22,22222 

61% a 80% 45 55,55556 

acima de 80% 6 7,40741 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 9 - Frequência do desempenho geral 

Desempenho geral N Média 

0 a 20% 2 2,46914 

21% a 40% 10 12,34568 

41% a 60% 13 16,04938 

61% a 80% 43 53,08642 

acima de 80% 13 16,04938 

Fonte: Dados da pesquisa 

Após o ingresso na incubadora, a melhora no desempenho geral das 

empresas incubadas é demonstrada na Tabela 9. Pode-se observar que 85,16% dos 

gestores das empresas incubadas percebem que esta melhora foi superior a 41%, 
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foram 69,14% que perceberam essa melhora acima de 60%, e somente 14,81% dos 

gestores perceberam que essa melhora foi inferior a 40%. No gráfico 12, tem-se 

uma representação desse resultado. 

Gráfico 12 - Resultado das variáveis de Desempenho 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No Gráfico 12, apresenta-se de forma geral todas as variáveis observadas na 

pesquisa, proporcionando melhor visualização de todo o contexto do constructo 

desempenho, após o ingresso das empresas na incubadora. 

 

Tabela 10 - Resultado das variáveis de Desempenho 

Variável Média Std. Dev. 

Vendas de produtos e serviços 3,012346 0,901302 

Retenção de Clientes 3,172840 0,877356 

Captação de novos clientes 2,950617 0,820080 

Equipe de Trabalho 2,555556 0,908295 

Lucratividade 3,506173 0,950309 

Desempenho Geral 3,679012 0,972460 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 11 - Mecanismos de acompanhamento de desempenho 

Variável Média 

Sistema contábil (balanço) 0,888889 

Sistema de Custos 0,802469 

Indicadores econômicos-financeiros 0,407407 

EVA (Valor Econômico Adicionado) 0,197531 

BSC (Balanced Scorecard) 0,185185 

ROI (Taxa de Retorno de Investimentos) 0,061728 

Utiliza outro mecanismo 0,024691 

Não utiliza 0,024691 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto à utilização de mecanismos de acompanhamento do desempenho, na 

amostra analisada, observa-se que 97,53% utilizam algum mecanismo de 

acompanhamento de desempenho; 72,84% utilizam sistema contábil e de custos, 

simultaneamente; não mais de 32,10% das empresas utilizam mais de três 

mecanismos simultaneamente; e apenas 2,47% da amostra não utilizam mecanismo 

algum de acompanhamento do desempenho. 

Assim, observando os resultados, após a rotação varimax normalizada, 

mediu-se a confiabilidade através do Alfa de Cronbach, para o constructo 

desempenho, com o objetivo de se verificar a exatidão da pesquisa, que depende 

não só do que é perguntado, mas também de como é perguntado. O “quê ” é 

perguntado se relaciona à validade e o “como” é perguntado à confiabilidade, 

resultando na Tabela 12 abaixo. 

Tabela 12 - Análise carga fatorial do desempenho 

Carga 
Fatorial 

Variável – Fator 1 α de Cronbach 
% de 

variância 

0,7291 Vendas de produtos e serviços 

0,820 45,99% 
0,7941 Captação de novos clientes 

0,8045 Lucratividade 

0,8517 Desempenho Geral 

Carga 
Fatorial 

Variável Fator 2 α de Cronbach 
% de 

variância 

0,6720 Retenção de Clientes 
0,494 22,75% 

0,8974 Equipe de Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dessa forma, quanto ao desempenho, podem-se descrever os resultados das 

empresas incubadas, obtidos a partir da percepção de seus gestores após o 

ingresso na incubadora, muito embora 97,53% da amostra utilizam algum 

mecanismo de acompanhamento de desempenho. As variáveis utilizadas para esta 

análise foram: vendas de produtos e serviços, retenção de clientes, captação de 

novos clientes, equipe de trabalho, lucratividade e desempenho. 

Resultado 10 – Na média do somatório das variáveis do constructo 

desempenho, utilizadas para esta pesquisa, após o ingresso da empresa na 

incubadora, considerando a escala de medida para este constructo distribuída em 5 

intervalos, sendo eles: 1 de 0 a 20%; 2 de 21% a 40%; 3 de 41% a 60%; 4 de 61% a 

80%; e 5 para valores acima de 80%, constata-se que os gestores das empresas 

incubadas perceberam em quatro variáveis (vendas de produtos e serviços, 

retenção de clientes, lucratividade e desempenho geral) que seus resultados foram 

melhorados em mais de 41% e que, em apenas duas variáveis (retenção de clientes 

e equipe de trabalho), esta percepção de crescimento não superou 40%. 

Resultado 11 – Mais de 62% dos gestores das empresas incubadas 

perceberam aumento superior a 60% nas variáveis lucratividade e desempenho 

geral. 

5.5 Análise das Variáveis 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos nas relações entre 

ambiente e desempenho, entre inovação e desempenho e, finalmente, entre 

inovação, ambiente e desempenho. Para a relação ambiente e desempenho foram 

utilizadas as variáveis lucratividade e desempenho geral; para o ambiente, as 

variáveis Tecnologia e Concorrentes.  

Para a relação inovação e desempenho foram utilizadas as variáveis: vendas 

de produtos e serviços, retenção de clientes, captação de novos clientes, equipe de 

trabalho, lucratividade e desempenho geral. Já para inovação, foram utilizadas as 

variáveis relacionadas à gama de tipos de inovação, incluindo: novos produtos ou 

serviços, novas tecnologias de processo, novas estruturas organizacionais e 

sistemas administrativos, além de novos planos ou programas relativos aos 

membros da organização, conforme abordagem teórica de Damanpour (1991). 
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Finalmente, para avaliar a influência do ambiente organizacional na relação 

inovação e desempenho, na percepção dos gestores das empresas incubadas, foi 

utilizada a percepção do ambiente pelos gestores, segundo o modelo de Duncan 

(1972), e todas as variáveis de inovação e de desempenho. 

5.5.1 Ambiente em relação ao desempenho 

Nesta seção, são apresentados os resultados da relação entre ambiente e 

desempenho. Primeiramente, uma análise das variáveis do ambiente (tecnologia e 

concorrentes), tanto para frequência e intensidade, uma vez que as mesmas foram 

consideradas, no quadrante dinâmico-complexo, segundo modelo de complexidade 

e estabilidade de Duncan (1972) e, para o desempenho, as variáveis lucratividade e 

desempenho geral. 

Como os grupos (g1, g2, g3 e g4) se diferenciam pela percepção de 

Inovação, como apresentado no item 5.3, optou-se por realizar a análise da relação 

entre ambiente e desempenho, utilizando a classificação dos grupos criados pela 

percepção da inovação. Desta forma, a Tabela 13, abaixo, apresenta o grupo 1 com 

correlação significativa entre lucratividade e a frequência da tecnologia, obtendo (r = 

0,6682) e (p = 0,00), a lucratividade e a intensidade da tecnologia - TI (r = 0,6077) e 

(p = 0,001) e o desempenho geral e a frequência da tecnologia - TF (r = 0,4673) e (p 

= 0,014). Apresenta-se, também, a frequência dos concorrentes - CF e intensidade 

dos concorrentes - CI. 
 

Tabela 13 - Correlação Ambiente e Desempenho do g1 

Correlations (Grupo 1) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N = 27 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis T F T I C F C I 

Lucratividade 
,6682 ,6077 ,2166 ,3314 

p=,000 p=,001 p=,278 p=,091 

Desempenho geral 
,4673 ,2038 ,0359 ,1134 

p=,014 p=,308 p=,859 p=,573 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 14 - g2 Sem correlação entre Ambiente e Desempenho 

Correlations (Grupo 2) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N = 24 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis TF T I C F C I 

Lucratividade 
,1277 ,2474 ,1311 ,2305 

p=,552 p=,244 p=,541 p=,278 

Desempenho geral 
,0167 ,0741 ,1349 ,1899 

p=,938 p=,731 p=,530 p=,374 

Fonte: Dados da pesquisa 

No caso do grupo 2, não houve a constatação de correlação, como pode ser 

observado na Tabela 14. Já para o grupo 3, houve correlação significativa apenas 

quanto à lucratividade e a frequência da tecnologia (r = 0,4059) e (p = 0,029), e para 

o desempenho geral e a frequência da tecnologia (r = 0,4288) e (p = 0,020), 

conforme Tabela 15 abaixo. 

Tabela 15 - Correlação Ambiente e Desempenho do g3 

Correlations (Grupo 3) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N=29 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis TF T I C F C I 

Lucratividade 
,4059 -,0374 ,2364 ,0521 

p=,029 p=,847 p=,217 p=,788 

Desempenho geral 
,4288 ,0755 ,2477 ,0535 

p=,020 p=,697 p=,195 p=,783 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por último, no grupo 4, é apresentada uma correlação significativa negativa 

para a relação quanto a lucratividade e a frequência da tecnologia (r = - 0,7765) e (p 

= 0,023), lucratividade e intensidade da tecnologia (r = -0,9333) e (p = 0,001) e 

correlação significativa para desempenho geral e intensidade da concorrência (r = 

0,8533) e (p = 0,007). 

Tabela 16 - Correlação Ambiente e Desempenho do g4 

Correlations (Grupo 4) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N = 8 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis TF T I C F C I 

Lucratividade 
-,7765 -,9333 ,2799 ,3111 

p=,023 p=,001 p=,502 p=,453 

Desempenho geral 
-,6469 -,4361 ,4968 ,8533 

p=,083 p=,280 p=,210 p=,007 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.5.2 Inovação em relação ao desempenho 

Nesta seção, são apresentados os resultados da relação entre inovação e 

desempenho. O desempenho das empresas incubadas não apresentou diferenças 

significativas, conforme os grupos criados a partir da inovação, nem os analisados a 

partir dos escores fatoriais derivados do 1° fator, referentes a vendas de produtos, 

captação de novos clientes, lucratividade e desempenho geral, e tampouco os do 2° 

fator referentes à retenção de clientes e equipe de trabalho.  

Com estes resultados, foi decidido avaliar questão por questão, e apenas a 

lucratividade apresentou diferença, a 10% de significância (p = 0,07056), para os 

grupos 1, 2 e 3 com relação ao grupo 4, ou seja, todas as medidas de desempenho, 

à exceção da lucratividade, Gráfico 12, os quatro grupos tiveram médias 

estatisticamente iguais para as outras medidas de desempenho. 

Gráfico 13 - Correlação entre Inovação e Lucratividade 

Current effect: F(3, 84)=2,4338, p=,07056

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Dados da pesquisa 

Para cada grupo foi feita uma análise fatorial, considerando as 10 questões 

da inovação, com a finalidade de obter os escores fatoriais das empresas, e estes 

calculados a partir dos fatores gerados de autovalores maiores do que 1,conforme 

g1 g2 
g3 

g4 
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critério de Kaiser. Para os fatores extraídos, fez-se a rotação Varimax normalizada, 

para melhorar a relação das variáveis com os fatores, com a correlação mínima 

significativa de 0,6%, resultando em quatro escores fatoriais para as empresas dos 

grupos 2 e 4; para as empresas do grupo 3, resultaram cinco escores fatoriais e, 

para o grupo 1, foram retirados os resultados da questão de número 3.8, por falta de 

variabilidade, obtendo-se também quatro escores fatoriais. Calculou-se a correlação 

desses escores fatoriais com todas as variáveis de desempenho. Após estas 

análises, pôde-se constatar os seguintes resultados abaixo apresentados, nas 

tabelas a seguir (Tabela 17 a  20). 
 

Tabela 17 - Correlação Inovação e Desempenho do G1 

Correlations (Grupo 1) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N = 27 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis SC F1 Inov SC F2 Inov SC F3 Inov SC F4 Inov 

Vendas de produtos e 
serviços 

-,2405 ,2607 ,1408 ,2249 

p=,227 p=,189 p=,484 p=,259 

Retenção de Clientes 
,2338 -,0660 ,2476 -,2059 

p=,241 p=,743 p=,213 p=,303 

Captação de novos 
clientes 

-,2205 ,0488 -,1835 ,0789 

p=,269 p=,809 p=,360 p=,696 

Equipe de Trabalho 
-,1187 -,0936 ,3139 -,0448 

p=,555 p=,642 p=,111 p=,824 

Lucratividade 
,1991 ,3173 -,0538 ,0109 

p=,319 p=,107 p=,790 p=,957 

Desempenho Geral 
,0980 ,4697 -,1227 ,0164 

p=,627 p=,013 p=,542 p=,935 

Fonte: Dados da pesquisa 

O grupo 1 apresentou correlação significativa apenas na variável de 

desempenho geral e escore fatorial 2. Já o grupo 2 apresentou correlação 

significativa negativa nas variáveis: retenção de clientes e escore fatorial 1, e equipe 

de trabalho e escore fatorial também 1, conforme tabela 18 exposta a seguir. 

 

 

 

 

 



86 

 

Tabela 18 - Correlação Inovação e Desempenho do G2 

Correlations (Grupo 2) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N = 24 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis SC F1 Inov SC F2 Inov SC F3 Inov SC F4 Inov 

Vendas de produtos e 
serviços 

-,1325 ,0843 ,0574 -,0292 

p=,537 p=,695 p=,790 p=,892 

Retenção de Clientes 
-,4278 ,2724 ,0106 ,1398 

p=,037 p=,198 p=,961 p=,515 

Captação de novos 
clientes 

-,1128 -,0701 ,2473 -,0269 

p=,600 p=,745 p=,244 p=,901 

Equipe de Trabalho 
-,5125 -,0405 ,0313 -,1251 

p=,010 p=,851 p=,885 p=,560 

Lucratividade 
-,2688 ,2248 -,0176 ,0972 

p=,204 p=,291 p=,935 p=,651 

Desempenho Geral 
,0786 ,1309 ,3302 -,1092 

p=,715 p=,542 p=,115 p=,611 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para o grupo 3, houve correlação significativa nas variáveis vendas de 

produtos e serviços e o escore fatorial 3, obtendo (r = 0,3905) e (p= 0,036), 

lucratividade e escore fatorial 3 (r = 0,4924) e (p = 0,007), e também desempenho 

geral e escore fatorial 3 (r = 0,4139) e (p = 0,026), conforme Tabela 19 abaixo. 

Tabela 19 - Correlação Inovação e Desempenho do G3 

Correlations (Grupo 3) Marked correlations are significant at p < ,05000 
N = 29 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis SC F1 Inov SC F2 Inov SC F3 Inov SC F4 Inov SC F5 Inov 

Vendas de 
produtos e serviços 

,0409 ,0974 ,3905 ,0626 ,2247 

p=,833 p=,615 p=,036 p=,747 p=,241 

Retenção de 
Clientes 

,0342 -,1610 ,2573 -,2148 ,2876 

p=,860 p=,404 p=,178 p=,263 p=,130 

Captação de novos 
clientes 

,0622 -,1244 ,2228 ,0833 ,2675 

p=,749 p=,520 p=,245 p=,667 p=,161 

Equipe de Trabalho 
,0366 ,1299 -,0425 -,2408 -,1989 

p=,851 p=,502 p=,827 p=,208 p=,301 

Lucratividade 
-,0456 ,2493 ,4924 ,1201 ,1594 

p=,814 p=,192 p=,007 p=,535 p=,409 

Desempenho Geral 
,1721 ,1065 ,4139 ,1637 ,1011 

p=,372 p=,582 p=,026 p=,396 p=,602 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 20 - Correlação Inovação e Desempenho do G4 

Correlations (Grupo 4) Marked correlations are significant at p < ,05000  
N = 8 (Casewise deletion of missing data) 

Variáveis SC F1 Inov SC F2 Inov SC F3 Inov SC F4 Inov 

Vendas de produtos e 
serviços 

-,3227 -,5071 -,5898 -,4094 

p=,436 p=,200 p=,124 p=,314 

Retenção de Clientes 
,1088 -,7441 ,0007 ,1713 

p=,798 p=,034 p=,999 p=,685 

Captação de novos 
clientes 

-,0177 -,6366 -,4819 -,5616 

p=,967 p=,090 p=,227 p=,147 

Equipe de Trabalho 
-,0311 -,7416 -,4628 -,0801 

p=,942 p=,035 p=,248 p=,850 

Lucratividade 
-,1272 -,7189 ,1740 ,3622 

p=,764 p=,044 p=,680 p=,378 

Desempenho Geral 
-,4556 -,6497 -,2593 -,4697 

p=,257 p=,081 p=,535 p=,240 

Fonte: Dados da pesquisa 

Finalmente, no grupo 4, houve correlação negativa significativa nas variáveis 

de retenção de clientes e o escore fatorial 2, obtendo (r = -0,7441) e (p = 0,034), 

equipe de trabalho e o escore fatorial 2, (r = -0,7416) e (p = 0,035), e lucratividade e 

escore fatorial (r = -0,7189) e (p = 0,044), conforme Tabela 20, acima. 

Observando os resultados apresentados na relação entre inovação e 

desempenho, bem como, comparando estes resultados com a Anova dos grupos de 

empresas incubadas e o somatório de inovação, tem-se a seguinte situação: 

Resultado 12 – O grupo 3, considerado o mais inovador, apresentou 

correlação significativa nas variáveis vendas de produtos e serviços, lucratividade e 

desempenho geral. 

Resultado 13 – O grupo 1, considerado inovador, apresentou correlação 

significativa na variável desempenho geral. 

Resultado 14 – O grupo 2, considerado menos inovador, apresentou 

correlação significativa negativa nas variáveis retenção de clientes e equipe de 

trabalho. 

Resultado 15 – O grupo 4, considerado o pior grupo inovador, apresentou 

correlação significativa negativa nas variáveis retenção de clientes, equipe de 

trabalho e lucratividade. 
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Os resultados 12 a 15, mencionados, corroboram de alguma forma nos 

estudos de Mansfield (1962), os quais mostraram que empresas do setor de petróleo 

e de aço consideradas inovadoras apresentaram taxas de crescimento superiores às 

das empresas não inovadoras, bem como, os estudos de Klomp e Van Leeuwen 

(2001). Estes mostraram também que as empresas consideradas inovadoras 

apresentaram um desempenho melhor em termos de crescimento de vendas e do 

nível de emprego do que os não inovadores, e que a inovação contribui 

significativamente para o desempenho geral de venda, produtividade e crescimento 

do nível de emprego. 

Os resultados também corroboram, parcialmente, com estudos mais recentes, 

tais como o de Lööf e Heshmati (2006), que encontraram estreita relação entre o 

nível de lucratividade e inovação. Além desses autores, Wattanasupachoke (2009), 

aceitou a hipótese de que quanto maior enfoque na estratégia de produto orientada 

à inovação, maior o impacto positivo sobre o desempenho das empresas, 

demonstrando ainda que os desempenhos financeiros e não financeiros são 

significativamente influenciados pelas estratégias de inovação de produto. 

Por outro lado, os resultados deste estudo contrariam os estudos de Cho e 

Pucik (2005), nas empresas norte americanas de vários setores que, mesmo 

encontrando relação direta entre inovação e crescimento, não encontraram uma 

relação direta entre inovação e lucratividade, bem como, os estudos de Man e Wafa 

(2009), que tiveram rejeitada a hipótese de existência de relação significativa entre a 

inovação e o desempenho de exportação das pequenas e médias empresas do 

setor de manufatura da Malásia. 

5.5.3 Relação entre Inovação, ambiente e desempenho 

Nesta seção, são apresentados os resultados da moderação do ambiente na 

relação entre inovação e desempenho. Para esta análise, utilizou-se a percepção do 

ambiente pelos gestores, segundo o modelo de Duncan (1972), para cada uma das 

questões referentes ao ambiente; as respostas referentes à inovação das questões 

de n° 3.2 a 3.11 e também as respostas referentes ao desempenho, das questões n° 

4.1 a 4.6. 

Assim utilizando-se a análise fatorial sobre a base de dados das empresas e 

as categorias da classificação de Duncan (1972), isto é, dinâmico-complexo, 
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dinâmico–simples, estático–complexo estático–simples, quantificadas pelo número 

de vezes que as respostas dadas as sete questões do instrumento assumiram essas 

categorias foram obtidos dois fatores. A seguir, fez-se a rotação Varimax e, logo, 

foram gerados os escores fatoriais para cada empresa. Finalmente, criou-se uma 

nova base de dados com os escores fatoriais dos três constructos, resultado em dois 

escores fatoriais para o constructo ambiente, quatro para inovação e dois para 

desempenho. A partir desses escores, foram feitas as análises de correlação 

(Tabela 21) e de regressão (Tabelas de 22 a 25). 

Os resultados mostram que só houve correlação significativa entre os escores 

fatoriais do desempenho e da inovação. Para ambos os constructos, foram 

correlacionados os escores derivados do segundo fator para o desempenho F2D e 

do segundo fator para inovação F2_Inov, conforme tabela (Tabela 21). 

Tabela 21 - Correlação entre Ambiente, Inovação e Desempenho 

Correlations (ScF-Amb_Inov_Des) Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=88 (Casewise deletion of missing data) 

 
F1A F2A F1_In F2_In F3_In F4_In F1D F2D 

F1A 1,0000 -,0000 -,0940 ,0776 ,0582 -,1936 -,0238 ,0414 

 
p= --- p=1,00 p=,384 p=,472 p=,590 p=,071 p=,826 p=,701 

F2A -,0000 1,0000 -,0404 ,0081 -,1162 ,0563 ,0022 ,0108 

 
p=1,00 p= --- p=,709 p=,940 p=,281 p=,602 p=,983 p=,921 

F1_In -,0940 -,0404 1,0000 ,0000 -,0000 -,0000 -,0528 ,0542 

 
p=,384 p=,709 p= --- p=1,00 p=1,00 p=1,00 p=,625 p=,616 

F2_In ,0776 ,0081 ,0000 1,0000 ,0000 -,0000 ,0358 -,2283 

 
p=,472 p=,940 p=1,00 p= --- p=1,00 p=1,00 p=,741 p=,032 

F3_In ,0582 -,1162 -,0000 ,0000 1,0000 ,0000 ,0976 -,1847 

 
p=,590 p=,281 p=1,00 p=1,00 p= --- p=1,00 p=,366 p=,085 

F4_In -,1936 ,0563 -,0000 -,0000 ,0000 1,0000 ,1593 ,0186 

 
p=,071 p=,602 p=1,00 p=1,00 p=1,00 p= --- p=,138 p=,863 

F1D -,0238 ,0022 -,0528 ,0358 ,0976 ,1593 1,0000 -,0000 

 
p=,826 p=,983 p=,625 p=,741 p=,366 p=,138 p= --- p=1,00 

F2D ,0414 ,0108 ,0542 -,2283 -,1847 ,0186 -,0000 1,0000 

 
p=,701 p=,921 p=,616 p=,032 p=,085 p=,863 p=1,00 p= --- 

Fonte Dados da Pesquisa 

Com os escores fatoriais F2D e F2_Inov, fez-se a regressão simples e depois 

a regressão múltipla, colocando-se junto ao escore da inovação (F2_Inov) o escore 

do primeiro fator de ambiente (F1A), que pode ser observado na Tabela 22; depois o 

escore do segundo fator de ambiente (F2A), observado na Tabela 23; e finalmente 
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os dois escores do ambiente (F1A e F2A) juntos, conforme pode ser observado na 

Tabela 24. 

Tabela 22 - Regressão entre Desempenho e Inovação 

Regression Summary for Dependent Variable: F2D (ScF-Amb_Inov_Des) R= 
,22826106 R²= ,05210311 Adjusted R²= ,04108106 F(1,86)=4,7272 p<,03244 

Std.Error of estimate: ,97924 

 
Beta 

Std.Err. - of 
Beta 

B 
Std.Err. - of 

B 
t(86) p-level 

Intercept 
  

-0,000000 0,104388 -0,00000 1,000000 

F2_In -0,228261 0,104986 -0,228261 0,104986 -2,17421 0,032437 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 23 - Regressão entre Ambiente, Inovação e Desempenho 

Regression Summary for Dependent Variable: F2D (ScF-Amb_Inov_Des) R= 
,23585113 R²= ,05562575 Adjusted R²= ,03340518 F(2,85)=2,5033 p<,08783 

Std.Error of estimate: ,98316 

 
Beta 

Std.Err. - of 
Beta 

B 
Std.Err. - of 

B 
t(85) p-level 

Intercept 
  

-0,000000 0,104805 -0,00000 1,000000 

F1A 0,059532 0,105725 0,059532 0,105725 0,56308 0,574861 

F2_In -0,232884 0,105725 -0,232884 0,105725 -2,20274 0,030320 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 24 - Regressão entre Ambiente, Inovação e Desempenho 

Regression Summary for Dependent Variable: F2D (ScF-Amb_Inov_Des) R= 
,22861102 R²= ,05226300 Adjusted R²= ,02996331 F(2,85)=2,3437 p<,10215 

Std.Error of estimate: ,98490 

 
Beta 

Std.Err. - of 
Beta 

B 
Std.Err. - of 

B 
t(85) p-level 

Intercept 
  

-0,000000 0,104991 -0,00000 1,000000 

F2A 0,012645 0,105596 0,012645 0,105596 0,11975 0,904965 

F2_In -0,228364 0,105596 -0,228364 0,105596 -2,16261 0,033380 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 25- Regressão entre Ambiente, Inovação e Desempenho 

Regression Summary for Dependent Variable: F2D (ScF-Amb_Inov_Des) R= 
,23619186 R²= ,05578659 Adjusted R²= ,02206469 F(3,84)=1,6543 p<,18309 

Std.Error of estimate: ,98891 

 
Beta 

Std.Err. - of 
Beta 

B 
Std.Err. - of 

B 
t(84) p-level 

Intercept 
  

-0,000000 0,105418 -0,00000 1,000000 

F1A 0,059540 0,106343 0,059540 0,106343 0,55988 0,577049 

F2A 0,012683 0,106025 0,012683 0,106025 0,11962 0,905070 

F2_In -0,232987 0,106346 -0,232987 0,106346 -2,19083 0,031234 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observando os resultados na avaliação da moderação do ambiente 

organizacional na relação entre inovação e desempenho, na percepção dos gestores 

das empresas incubadas, tem-se a seguinte situação: 

Resultado 16 – Muito embora exista correlação significativa entre inovação e 

desempenho, todos os testes que incluíram o constructo ambiente, nesta análise, 

não tiveram significância na interferência da relação, ou seja, a inclusão de todos os 

escores fatoriais gerados pelo constructo ambiente, individualmente ou de modo 

conjunto, não interferiram no resultado encontrado na relação entre inovação e 

desempenho, sendo possível rejeitar a hipótese H2 desta pesquisa. 

Este resultado corrobora, em parte, com os estudos de Fagundes e Gimenez 

(2009), que não comprovaram estatisticamente a relação entre ambiente, estratégia 

e desempenho, bem como, o estudo de Mariano (2011), realizado nas unidades 

operativas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- Senac, na região sul 

do país. Estes resultados, porém, contrariam os resultados encontrados nos estudos 

de Bertucci (2001), realizados em dois segmentos empresariais: indústrias de médio 

porte e hospitais da rede privada, ambos localizados na região da grande Belo 

Horizonte/MG, bem como, os estudos de Guline e Rossetto (2005) nos provedores 

de internet de Santa Catarina. 
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CAPÍTULO 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões referentes à relação entre, 

inovação, ambiente e desempenho na percepção dos gestores das empresas 

incubadas em incubadoras tecnológicas de Santa Catariana. A hipótese H1 deste 

trabalho foi aceita e a hipótese H2 foi rejeitada. As conclusões são apresentadas de 

forma a contemplar e responder os objetivos específicos e geral deste estudo, bem 

como, apresentam-se limitações e recomendações para futuros trabalhos. 

Com relação ao primeiro objetivo específico, que foi identificar como os 

gestores das empresas instaladas em incubadoras percebem o ambiente 

organizacional, pode-se afirmar que, na percepção dos gestores, as variáveis 

Tecnologia e Concorrentes situaram-se no quadrante dinâmico-complexo, indicando 

elevado grau de percepção da incerteza, caracterizado por um ambiente com um 

grande número de fatores diferentes e em contínua mudança. Este tipo de 

percepção pode ser comprovado, principalmente, na variável de tecnologia, pois nos 

últimos anos, no setor das incubadoras, têm surgido inúmeros novos softwares e 

hardwares que permitem otimizar os serviços existentes e a criação de novos 

produtos e serviços. Em relação à concorrência, constata-se um crescimento de 

aproximadamente 1400%, nos últimos 20 anos, do número de incubadoras no país, 

saindo de 10 incubadoras em 1990 para mais de 150 espalhadas pelo Brasil 

atualmente; estas por sua vez acolhem mais de 1.100 empresas instaladas, 

aumentando-lhes o grau de competitividade. 

A variável Fornecedores aparece no quadrante estático-complexo, indicando 

que os gestores têm a percepção moderadamente reduzida da incerteza para esta 

variável, embora esteja muito próxima do quadrante dinâmico-complexo. As demais 

variáveis, Economia, Legislação, Políticas e Sociais, encontram-se no quadrante 

estático-simples, indicando que estas variáveis são representativas de percepção 

reduzida da incerteza, pois existe um número pequeno de fatores e componentes no 

ambiente que se assemelham entre si e que permanecem basicamente os mesmos, 

ou seja, não mudam. 

Este resultado pode ser facilmente interpretado, pois as incubadoras tendem 

a proteger e auxiliar as empresas incubadas e minimizar os reflexos de mudança 

dessas variáveis. Conforme designer, gestora do escritório de design incubado na 

Incubadora Instituto Gene de Blumenau há 3 anos, Sonei Turossi, por email: “no 



93 

 

meu caso, a empresa só existiu em função da incubadora, e em muitos outros casos 

também, a incubadora permite que projetos (ou sonhos) de uma ou mais pessoas 

possam se tornar realidade.” 

Na análise dos dados sobre ambiente organizacional, identifica-se que existe 

predominância dos gestores das empresas incubadas que classificaram o ambiente 

no quadrante estático-simples, com 39,77% dos casos, significando que a maioria 

dos gestores percebe seu ambiente com reduzido grau da incerteza. Observa-se, 

também, que moderada parcela de gestores das empresas se classificaram no 

quadrante dinâmico-complexo, com 29,55% dos casos, percebendo o ambiente 

organizacional com elevado grau de incerteza. Já para o quadrante estático-

complexo, 22,73%, dos gestores consideram moderadamente reduzido o grau da 

incerteza; e em apenas 7,95% dos casos percebem o ambiente com grau 

moderadamente elevado de incerteza, quadrante dinâmico-simples. 

Em relação ao segundo objetivo específico, que era identificar o grau de 

adoção da inovação na percepção dos gestores das empresas incubadas, pode-se 

considerar que: os resultados encontrados na pesquisa em relação à adoção da 

inovação na percepção dos gestores proporcionaram a divisão das empresas em 

quatro grupos, sendo eles (g1, g2, g3 e g4), respectivamente: inovador, pouco 

inovador, muito inovador, e muito pouco inovador. 

O grupo 3 destacou-se, principalmente no referente à inovação de novos 

produtos e serviços, e novas tecnologias de processo; o grupo 1 apenas no 

referente a novas estruturas organizacionais e sistemas administrativos; já o grupo 2 

obteve seus piores resultados em novos produtos e serviços, bem como, novos 

planos ou programas relativos aos membros da organização, sendo considerado o 

segundo grupo menos inovador; e o grupo 4, apesar de ter se destacado com a 

melhor média no referente a novos planos ou programas relativos aos membros da 

organização, foi considerado o grupo menos inovador.  

Quanto ao terceiro objetivo, que era mensurar a percepção do desempenho 

organizacional dos gestores das empresas incubadas, desde o ingresso na 

incubadora, constatou-se que os gestores perceberam, em quatro variáveis, vendas 

de produtos e serviços, retenção de clientes, lucratividade e desempenho geral, 

melhora superior a 41%. Dos resultados encontrados, em 62% dos casos 

perceberam aumento superior a 60%, nas variáveis lucratividade e desempenho 

geral. 
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Observando a relação da classificação dos grupos de empresas, realizada 

pela variável inovação, e comparando-a com as análises estatísticas realizadas no 

item 5.5.2, conclui-se que quanto maior o grau de inovação das empresas, maior a 

correlação com as variáveis de desempenho, para este estudo.  

Por fim e observando os resultados apresentados no item 5.5.3, é possível 

verificar que o ambiente organizacional não exerce influência na relação entre 

inovação e desempenho, na percepção dos gestores das empresas incubadas, o 

que, de alguma forma atende ao último objetivo específico.  

Com relação ao objetivo geral deste estudo, estudar a relação entre inovação, 

ambiente organizacional e desempenho, tem-se que a percepção dos gestores, 

quanto ao ambiente, é mais destacada nas variáveis de tecnologia e concorrente, e 

que estas se correlacionam de alguma forma com as variáveis de desempenho: 

lucratividade e desempenho geral. Já na análise da correlação da inovação e o 

desempenho, reforça-se o resultado acima, de que quanto maior o grau de inovação 

das empresas, maior a correlação com as variáveis de desempenho, confirmando a 

hipótese H1. Finalmente, quando se analisa a influência do ambiente, neste último 

resultado, é possível afirmar que não houve correlação significativa entre os 

constructos, concluindo que o ambiente não influencia a relação entre inovação e 

desempenho, rejeitando-se a hipótese H2. 

Ao finalizar este trabalho, faz-se algumas considerações sobre sua limitação, 

bem como, recomendações para trabalhos futuros. Em relação às limitações, pode-

se dizer que, por ter realizado a pesquisa somente nas empresas incubadas em 

Santa Catarina, os resultados se aplicam apenas a esse universo. 

Como sugestão de um enfoque diferente, na relação da inovação e o 

desempenho, poderia ser realizada a análise utilizando a escala de inovação dos 

grupos apresentados. Trabalhos futuros poderiam ser realizados em outros estados 

e país. Sugere-se, ainda, a importância de se investigar a relação entre a inovação e 

o desempenho das empresas de outros setores no país.  

Os resultados e as ferramentas utilizadas, nesta pesquisa, podem servir como 

base ou mesmo como incentivo para novos estudos sobre os temas abordados na 

área da administração. Apesar de a maioria dos resultados deste estudo ser 

específica de um setor, e em um determinado estado brasileiro, o trabalho contribui 

para a evolução das pesquisas sobre inovação e desempenho das empresas no 

Brasil, por incorporar a moderação do ambiente nessa relação. 
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APÊNDICE A – Carta de Apresentação 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ–UNIVALI  

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

Florianópolis, 19 de março de 2011.  
 

Assunto:  Pesquisa de dissertação de Mestrado 

RELAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO, AMBIENTE E DESEMPENHO: um estudo 

nas empresas instaladas em incubadoras 
 

Prezado (a) Gerente,  
 

Por meio desta, venho convidá-lo (a) a participar desta pesquisa, de fins 

acadêmicos em nível de mestrado, do Curso de Mestrado Acadêmico da Univali. 

Esta pesquisa tem a finalidade de verificar a relação entre inovação, ambiente e 

desempenho nas empresas instaladas em incubadoras.  

Saliento a importância que representa sua participação nesta pesquisa, pois 

ela possibilitará melhor compreensão da relação entre a inovação e o desempenho, 

assim como da influência no ambiente. 

Este questionário de pesquisa está dividido em quatro partes, assim 

denominadas: Características da empresa incubada, percepção do ambiente, 

inovação e análise de desempenho. O tempo médio de preenchimento deste 

questionário é de 20 minutos. 

Conto com sua participação no preenchimento do questionário anexo e 

informo que os dados obtidos serão tratados com rigor e sigilo absoluto.  

Por gentileza, retorne-me o questionário preenchido até o dia 04/04/2011.  

Na certeza de sua participação, antecipo meus agradecimentos.  

 

Atenciosamente  

 

Anderson Redinha Malgueiro 

Mestrando – Programa de Mestrado Acadêmico em Administração - Univali  

Tel: (48) 8403-3393 
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APÊNDICE B – Questionário de Pesquisa 

PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

RELAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO, AMBIENTE E 

DESEMPENHO: 
 

QUESTIONÁRIO 

 

1. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA INCUBADA 

 

1.1 Nome da Empresa:  

 

1.2 Tempo de existência, (em anos):  

 

1.3 Tempo de Incubação, (em anos): 

 

1.4 Município:     Estado: 

 

1.5 Número de funcionários: 

 

1.6 Pilar de negócio da empresa 

 

 Aspectos Tecnológicos 

 Aspectos não Tecnológicos 
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2. PERCEPÇÃO DO AMBIENTE  

 

2.1 Em relação às variáveis ambientais abaixo, relativas ao tempo de incubação da 

empresa, como você percebe a frequência e a intensidade das mudanças no seu 

ambiente:  

 

Para a Frequência, utilize a escala abaixo:  

Mínima 

Frequência 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Máxima 

frequência 

6 

 

Para a Intensidade, utilize a seguinte escala: 

Baixa 

Intensidade 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Alta 

Intensidade 

6 

 

INSTRUÇÕES: As escalas 1 e 6 são os dois extremos que indicam tanto a frequência 

quanto a intensidade (a 1 para indicar a mínima e baixa e a 6 para indicar a máxima e alta, 

as demais escalas intercalam esses dois extremos.)  

 

Leia as questões e indique os valores nos quadros abaixo de escala – voltado a inovação no 

Brasil. 
 

Item Questão Frequência Intensidade 

1 

Em relação às mudanças nas Questões Políticas 

vigentes no Brasil, como você percebe essas 

modificações? 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

2 

Em relação às mudanças nas Questões 

Econômicas em nosso país, como você percebe 

essas modificações? 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

3 

Em relação às mudanças na Tecnologia 

disponível no mercado, como você percebe estas 

modificações? 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

4 

Em relação às mudanças nas Questões da 

Legislação em nosso país, como você estas 

modificações? 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

5 
Em relação às mudanças nas Questões Sociais, 

como você percebe essas modificações? 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

6 

Em relação às mudanças na Atuação dos 

Concorrentes, como você percebe essas 

modificações? 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

7 
Em relação às mudanças em seus Fornecedores, 

como você, cliente, percebe essas modificações? 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 



108 

 

3. INOVAÇÃO 

Leia as questões e indique a opção correspondente à sua resposta. 
 

3.1 – Levando em consideração o tempo de incubação da empresa e comparado 

aos seus concorrentes, podemos identificar que o número de clientes: 
 

A Aumentou 

B Manteve-se 

C Diminuiu 
 

3.2- Desde o seu ingresso na incubadora, qual a imagem que a empresa passou a 

seus clientes? 

A 
Ofereceu poucos produtos e serviços, pois os clientes são seletivos e 

valorizam mais a qualidade. 

B 
Sempre buscou adotar novas ideias e inovações existentes no mercado, 

mas antes de sua adoção, faz uma avaliação. 

C 
Ofereceu novos produtos e serviços somente quando os concorrentes 

causaram problemas ocasionando a perda de clientes. 

D 
Possui no mercado uma reputação inovadora, pois está sempre preocupada 

em acompanhar as tendências e alerta às oportunidades. 
 

3.3 - Desde o seu ingresso na incubadora, avalie o tempo gasto em relação ao 

monitoramento das mudanças e tendências de mercado, se comparado aos 

concorrentes. 

A 
Gastamos muito tempo, pois estamos continuamente analisando e 

monitorando o mercado. 

B 
É esporádico o tempo dispensado para analisar e monitorar o mercado, a 

menos que identifiquemos algum fato pelo qual temos interesse 

C Não gastamos muito tempo analisando e monitorando o mercado 

D 
Gastamos uma razoável quantidade de tempo analisando e monitorando o 

mercado. 
 

3.4 – Após o ingresso na incubadora, uma das metas mais importantes foi 

concentrar esforços e ter disciplina em: 

A 

Analisar cuidadosamente os custos e o faturamento para mantê-los sob 

controle e possibilitar melhores formas de atendimento para captar novos 

clientes. 

B 
Garantir as pessoas e os recursos necessários para que a prestação dos 

serviços sejam acessíveis e viáveis. 

C Manter os custos sob controle. 

D 
Ter um plano estabelecido contra as ameaças e poder utilizá-lo quando 

necessário. 
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3.5 - Como são caracterizadas as habilidades e competências da empresa, se 

comparado aos concorrentes, desde o ingresso na incubadora: 

A 
Especialista: suas habilidades e competências são concentradas em uma 

ou poucas áreas específicas. 

B 
Analítica: suas habilidades e competências capacitam-no a identificar as 

tendências e desenvolver atendimento diferenciado aos clientes. 

C 
Flexível: suas habilidades e competências estão relacionadas com a 

proximidade dos clientes e mercado. 

D 
Ampla e empresarial: suas habilidades e competências são diversas e 

flexíveis, capacitando-o a mudar e ser produtivo. 
 

3.6 - Se comparado aos concorrentes, a partir do ingresso na incubadora, pode-se 

dizer que a empresa está mais centrada em:  

A 
Analisar as oportunidades de mercado e selecionar somente aquelas com 

potencial para ter uma posição financeira segura. 

B Cuidar da segurança financeira com base nos custos e nos meios de controle. 

C Cuidar das atividades internas e dos negócios. 

D 
Desenvolver atendimento diferenciado possibilitando o aumento do número 

de clientes. 
 

3.7 - Se comparado aos concorrentes, a partir do ingresso na incubadora, o 

planejamento da empresa esteve voltado a: 

A 
Identificar tendências de mercado, enquanto também solucionava os 

problemas correntes. 

B 
Identificar as tendências e oportunidades no mercado que podem resultar 

na criação de novos produtos e serviços. 

C 
Identificar aqueles problemas que, uma vez solucionados, mantêm os 

produtos e/ou serviços e a posição no mercado. 

D 
Identificar a melhor possibilidade de solução para aqueles problemas ou 

desafios que requerem atenção imediata. 
 

3.8 - Como você caracteriza os produtos e/ou serviços oferecidos aos clientes, a 

partir do ingresso na incubadora, se comparado aos concorrentes: 

A 

Os produtos e/ou serviços prestados estão em constantes modificações, 

pois são desenvolvidos conforme o mercado como uma oportunidade ou 

ameaça. 

B 
Realizamos constantes modificações em nossos produtos e/ou serviços, 

tornando-os permanentemente inovadores e abrangentes. 

C 
Nossos produtos e/ou serviços não sofrem muitas modificações, pois 

possuímos vários produtos e/ou serviços que atendem ao mercado. 

D 

Nosso conjunto de produtos e/ou serviços não é grande, sendo assim, 

sofrem muitas modificações, porém são bem focados para determinadas 

demandas do mercado. 
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3.9 - A partir do ingresso na incubadora, e se comparado aos concorrentes, 

podemos afirmar que o número de clientes é:  

A 
Resultante de nossa prática de concentração, sobretudo em clientes 

tradicionais. 

B 
Resultante de nossas práticas agressivas de captação de novos clientes por 

meio de novos tipos de produtos e serviços. 

C 

Resultante de práticas assertivas, com atuação mais centrada em mercados 

em que já trabalhávamos, entrando em mercados novos somente depois da 

análise cuidadosa de seu potencial. 

D Resultante de nossa prática de responder às pressões do mercado. 
 

3.10 - Em relação aos concorrentes, a partir do ingresso na incubadora, os fatores 

que mais influenciaram na manutenção do negócio podem ser justificado porque: 

A 
Fomos hábeis em desenvolver novas formas de atendimento para ganhar 

mercado. 

B 
Fomos hábeis para fazer um limitado número de coisas excepcionalmente 

bem feitas. 

C 
Fomos hábeis e cuidadosos ao analisar as tendências e adotar somente 

aquelas em que, comprovadamente, tínhamos potencial. 

D 
Fomos hábeis em responder as modificações do mercado quando elas 

apareceram. 
 

3.11 - A estrutura de atendimento da empresa, se comparada aos concorrentes, a 

partir do ingresso na incubadora, pode ser caracterizada como: 

A Claramente separada, com setores que seguem corretamente a hierarquia. 

B 

Não existem estruturas, pois ocorrem muitas mudanças e temos que ser 

aptos para encontrar oportunidades e solucionar problemas, quando 

aparecem. 

C 
Basicamente por departamentos, mas também orientada para produtos, 

serviços e mercado. 

D Estrutura voltada para produtos, serviços e mercado. 
 

Como você analisa as principais inovações que a empresa utiliza frente a seus 

concorrentes. Responda utilizando a escala de relação abaixo: 

Muito menor          Muito maior  

1 2 3 4 5 6 
 

Item  Escala 

3.12 Atendimento diferenciado  1 2 3 4 5 6 

3.13 Marketing 1 2 3 4 5 6 

3.14 Preço 1 2 3 4 5 6 

3.15 Promoções (estratégia de vendas) 1 2 3 4 5 6 

3.16 Diferenciação dos produtos e serviços 1 2 3 4 5 6 
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4. ANALISE DE DESEMPENHO  
 

Como você analisa a melhora do desempenho da empresa desde o ingresso na 

incubadora em relação aos indicadores da tabela abaixo: leve em consideração a 

seguinte escala 
 

1 2 3 4 5 

0 a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% Acima de 80% 

 

Item  Escala 

4.1 Vendas de produtos e serviços  1 2 3 4 5 

4.2 Retenção de Clientes 1 2 3 4 5 

4.3 Captação de novos clientes 1 2 3 4 5 

4.4 Equipe de Trabalho 1 2 3 4 5 

4.5 Lucratividade 1 2 3 4 5 

4.6 Desempenho Geral 1 2 3 4 5 

 

Quais dos mecanismos de controle, abaixo representados, você utiliza para 

acompanhar os resultados de sua empresa? 

 Mecanismos Sim Não 

4.7 Sistema contábil (balanço)   

4.8 Sistema de Custos   

4.9 Indicadores econômicos-financeiros   

4.10 EVA (Valor Econômico Adicionado)   

4.11 BSC (Balanced Scorecard)   

4.12 
ROI (Taxa de Retorno de 

Investimentos) 

  

4.13 Outros. Qual:   

4.14 Não utilizo mecanismo de controle   

 

 

Obrigado, por sua colaboração. 

Anderson Redinha Malgueiro 

 


