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RESUMO 

 

O projeto ALI (Agentes Locais de Inovação) do SEBRAE (Serviço de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) foi colocado em prática no ano de 2007, com o projeto piloto, nos 

estados do Paraná e Distrito Federal. Devido ao sucesso do projeto piloto, o projeto ALI foi 

iniciado em Pernambuco no ano de 2009 e consequentemente nas 9 Empresas em Estudo de 

Caso (EEC) deste trabalho e em mais 991 outras empresas. Fazendo um total de 1.000 

empresas que seriam atendidas pelo projeto ALI de 2009 a 2011, em 

dos agentes seria de induzir, orientar, articular e fomentar soluções à micro e pequenas 

empresas e participar efetivamente, ao final do programa, de uma pesquisa científica sobre a 

levar a inovação para dentro das MPE, visando aumentar a competitividade e 

consequentemente, diminuir a taxa de mortalidade das mesmas. Inovar para continuar no 

mercado, essa era a ideia que o SEBRAE gostaria de levar para dentro das empresas. A 

inovação foi escolhida como alternativa do governo para motivar as MPE a continuarem 

abertas. O objetivo geral deste trabalho é obter o perfil de inovação de uma amostra de nove 

(9) Micro e Pequenas Empresas (MPE) dos setores de Turismo e Gastronomia localizadas em 

Jaboatão dos Guararapes, Recife, Cabo e Olinda. A metodologia escolhida foi o estudo de 

caso. O questionário de pesquisa do SEBRAE seria aplicado nos empreendimentos para medir 

o grau de inovação dos mesmos. Após um ano de projeto ALI o mesmo questionário de 

pesquisa fora aplicado novamente nas empresas do estudo de caso com o intuito de observar 

se elas tinham evoluído no grau de inovação global. Verificou-se que todas as empresas 

aumentaram seu Grau de Inovação Global (GIG) do momento T0 para o momento T1. 

Comparando relativamente os dois momentos (T0 e T1) o GIG da empresa 2 cresceu 191,7% 

no momento T1. O projeto ALI estimula a MPE a inovar e por isso, ele é muito importante 

para a economia tanto local quanto nacional. 

 

Palavras chave: Turismo, Gastronomia, Inovação e MPE. 
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ABSTRACT 

 

The project ALI (Local Innovation Agents) SEBRAE (Service Support Small and Mediums 

Enterprises) was put into practice in 2007, with the pilot project in the states of Parana and 

Distrito Federal. Due to the success of the pilot project, the ALI project was initiated in 

Pernambuco in 2009 and consequently in 9 Companies in Case Study (CCS) this work and 

over 991 other companies. Making a total of 1,000 companies that would be served by the 

project ALI from 2009 to 2011, in Pernambuco. "The role of agents would induce, guide, 

coordinate and promote solutions to the small and mediums enterprises to participate 

effectively, at the end of the program, of scientific research on the innovative capacity of 

these organizations." The project's goal was ambitious, it had to bring innovation into the 

MPE, aimed at increasing competitiveness and consequently reduce the mortality rate of that. 

Innovate to stay in business, that was the idea that the SEBRAE would like to bring into the 

business. Innovation was chosen as a government alternative to motivate the MPE remains 

open. The general objective of this study is to obtain the innovation profile from a sample of 

nine (9) Small and Medium Enterprises (SMEs) sector of Tourism and Gastronomy located in 

Jaboatão Guararapes, Recife, Olinda and Cabo. The methodology chosen was the case study. 

The SEBRAE survey questionnaire would be applied in the projects to measure the degree of 

innovation of the same. After a year of project ALI the same survey questionnaire was applied 

again in the case study companies in order to see if they had evolved in the degree of global 

innovation. It was found that all companies have increased their Grade Global Innovation 

(GGI) from time T0 to time T1. For comparing the two time points (T0 and T1), the GGI's 

company 2 increased 191,7% at T1. The project ALI encourages MPE to innovate and 

therefore it is very important to the economy both locally and nationally. 

 

Keywords: Tourism, Gastronomy, Innovation and SME. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão tratados o contexto, as justificativas, os objetivos e a estrutura do 

trabalho. 

1.1 Contextualização 

Da abertura dos novos mercados surge a tão aspirada competitividade global e na busca 

por uma participação no mercado internacional países vem investindo na inovação em prol do 

seu desenvolvimento econômico. 

Nos últimos anos, aconteceram mudanças gradativas na sociedade que culminaram em 

um processo de globalização mundial. As empresas foram impulsionadas a entrar em 

concorrência saudável com os produtos de outros países do mundo por uma questão de 

sobrevivência no mercado. Deste modo as empresas sentiram necessidade de inovar. A 

inovação foi uma alternativa frente à concorrência de produtos de outros países para aumentar 

a competitividade das empresas brasileiras. A ideia era que os empreendimentos pudessem se 

manter de portas abertas. 

Para Seiffert (2005), as empresas buscam a inovação como forma de competitividade e 

perpetuação no negócio. A criação do computador em detrimento da máquina de escrever foi 

considerada uma inovação radical. Para Trías de Bes, F.; Kotler. P. (2011), exemplos como a 

Apple com o iPhone ou o sucesso do Google na internet gera notas em jornais e os 

Segundo, Trías de Bes, F.; Kotler. P. 

(2011), as inovações radicais podem tirar a impor  

Passa-se a acreditar que inovação seria um novo produto, serviço ou aplicativo que redefine 

completamente as regras do mercado. Contudo, existem outras inovações que podem não ser 

radicais, mas não deixam de ser inovações que levam realmente as empresas a um negócio 

sustentável. 

No mercado brasileiro as empresas são classificadas pelo porte: grande, médio e 

pequeno.  Atualmente no Brasil, cerca de 1% das empresas são de grande e médio porte. 

Sabemos que aproximadamente 99% das empresas brasileiras são micros e pequenas 

empresas que são classificadas como de pequeno porte (RAIS/MTE 2009). 
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Segundo a classificação do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

em 2011, são consideradas MPE, de acordo com seu porte: número de empregados e 

faturamento anual. As micro empresas têm até 19 funcionários com faturamento anual de até 

R$ 244 mil e as pequenas empresas têm até 99 funcionários com faturamento anual de até 1,2 

milhão. 

Neste contexto, compreendemos que as MPE, são responsáveis por fomentar o 

desenvolvimento socioeconômico porque são capazes de instigar o aparecimento de novas 

unidades produtivas e a criação de novos postos de trabalho no país.  

O desenvolvimento da economia mundial foi influenciado pelo novo paradigma 

técnico  econômico, que conduz o setor produtivo a se empenhar constantemente na busca 

por competitividade, onde, a inovação torna-se imprescindível para a tão aspirada 

competitividade global, sendo um fator essencial para a modernização do parque produtivo, 

ampliando a participação no comércio internacional de bens e serviço. Sob a ótica de que a 

inovação transforma o conhecimento em produtos, processos e serviços a serem alocados em 

um determinado mercado, tornando-a vital para o desenvolvimento econômico de qualquer 

país, que deseje adquirir melhor posição e estender suas atividades industriais e de 

exportação.  

Em busca da competitividade global as empresas de grande e médio porte foram 

pioneiras na implementação da inovação como forma de diferencial competitivo segundo, 

Trías de Bes, F.; Kotler. P. (2011). Entretanto, no intuito de tornar as MPE mais competitivas 

tanto regionalmente quanto nacionalmente entidades governamentais e diversas instituições 

como o SEBRAE, SENAI, SESC, dentre outras. Vêm desenvolvendo ações no intuito de 

proliferar a cultura da inovação. 

As micro e pequenas empresas (MPE) representam 98,84% das empresas em 

Pernambuco e empregam aproximadamente 50% da mão de obra do estado (RAIS/MTE 

2009). 

O cenário deste trabalho é Recife e sua região metropolitana. A cidade de Recife é a 

Capital do Estado de Pernambuco, mas é também Capital do frevo, do maracatu e dos 

bonecos gigantes, da bela Praia de Boa Viagem e do Convento de São Francisco. Além das 

festas populares, belezas naturais e construções catalogadas como patrimônio histórico e 

cultural. A Capital de Pernambuco é considerada também um dos polos gastronômicos mais 

importantes do Brasil. Em 2014, Recife será uma das cidades-sede da Copa do mundo de 

futebol que será realizada no Brasil. 
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Segundo o site vida e estilo, a Capital do frevo recebe, anualmente, cerca de 9 milhões 

de turistas, número que tende a crescer bastante em 2014 (Ano da Copa). A ABRASEL 

(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) contabilizou cerca de 10mil estabelecimentos 

espalhados pela região metropolitana de Recife. 

As micro e pequenas empresas (MPE) dos setores de turismo e gastronomia em Recife e 

região metropolitana deveriam utilizar a inovação como uma alternativa de aumento da 

competitividade das mesmas para enfrentar a globalização de produtos e serviços na 

economia mundial.  

Para isso, faz-se necessário investigar o grau de inovação das MPE dos setores de 

turismo e gastronomia em Recife e região metropolitana. O SEBRAE propõe o projeto ALI 

(Agentes Locais de Inovação) como caminho para ajudar na proliferação da inovação das 

MPE no Brasil. 

 

1.2 Justificativa 

O projeto ALI (Agentes Locais de Inovação) do SEBRAE (Serviço de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) foi colocado em prática no ano de 2007, com o projeto piloto, nos 

estados do Paraná e Distrito Federal. Devido ao sucesso do projeto piloto, o projeto ALI foi 

iniciado em Pernambuco no ano de 2009 e consequentemente nas 9 Empresas em Estudo de 

Caso (EEC) deste trabalho e em mais 991 outras empresas. Fazendo um total de 1.000 

empresas que seriam atendidas pelo projeto ALI de 2009 a 2011, em todo o Estado de 

Pernambuco.  

A ideia de um agente local de inovação foi inspirada nas experiências de agentes locais 

de inovação na Índia, Espanha e outros países europeus. No site do projeto ALI consta a 

definição do 

fomentar soluções à micro e pequenas empresas e participar efetivamente, ao final do 

programa, de uma pesquisa científ (Site 

do projeto ALI) 

O objetivo do projeto era ambicioso, ele tinha que levar a inovação para dentro das 

MPE, visando aumentar a competitividade e consequentemente, diminuir a taxa de 

mortalidade das mesmas. Inovar para continuar no mercado, essa era a ideia que o SEBRAE 

gostaria de levar para dentro das empresas. A inovação foi escolhida como alternativa do 

governo para motivar as MPE a continuarem abertas. O governo subsidiou todo o projeto e 
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escolheu o SEBRAE nacional para coordenar a execução do mesmo em todos os outros 

estados brasileiros. 

Antigamente, os funcionários do SEBRAE iam ao encontro dos empresários de MPE 

dentro dos empreendimentos. Com o tempo o SEBRAE foi deixando esse hábito de lado. 

Hoje, o SEBRAE considera que o empresário tenha que vir ao seu encontro e não o contrário. 

Dizem pelos corredores que aquele empresário que toma a iniciativa de ir ao SEBRAE tem 

iniciativa. Claro que, isso é verdade. Porém, o projeto ALI veio justamente para tentar inovar 

o próprio SEBRAE. Levando o mesmo para dentro das empresas, através da inovação, assim 

como era no princípio. 

Com o projeto ALI os 20 agentes locais de inovação, escolhidos pelo SEBRAE, foram 

capacitados (198 horas aula de setembro a outubro 2009) e colocados no mercado para 

atendimento às MPE que ainda não tinham tido contado com o SEBRAE. Para cada agente 

era designado um setor de atuação respectivo (construção civil, comércio varejista, eletro 

metal mecânica, confecções, tecnologia da informação e comunicação, gesso, turismo e 

gastronomia, plástico, móveis e panificação) distribuídos na Região Metropolitana do Recife, 

cidades da Mata Sul e Agreste Central e Setentrional (Site do projeto ALI: 

http://www.projetoalipe.com.br/). As 9 EEC deste trabalho fazem parte dos setores de turismo 

e gastronomia situados em Recife e região metropolitana.  

Aproveitando que os agentes tinham que atender as MPE, então o SEBRAE escolheu 

priorizar empresas que a muito não vinham ao SEBRAE. Para que inovar quem já inova. 

Então, a ordem era ir atrás de empresas que não estavam presentes no SEBRAE e que 

precisassem inovar para continuar no mercado.  

Segundo RAIS/TEM 2009 e MDIC 2009 (Observatório Empresarial) 98,84% das 

Empresas de Pernambuco são MPE. Existem 173.578 MPE em todo estado de Pernambuco. O 

total da mão de obra empregada em Pernambuco pelas MPE corresponde a 474.594 pessoas. 

Sabendo que a taxa de mortalidade das MPE em Pernambuco é de 22,7%. Precisamos manter 

as MPE abertas, pois elas empregam quase 50% da população de nosso estado. Para isso 

acontecer, precisa-se trazer a inovação para dentro das MPE. 

O estudo de caso consiste em aplicar um Diagnóstico de Grau de Inovação (DGI) 

confeccionado pelo SEBRAE. Com o resultado do DGI, tem-se um grau de inovação. Assim 

adquire-se mais conhecimento sobre o grau de inovação de algumas micro e pequenas 

empresas de Recife e sua região metropolitana. 
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1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é obter o perfil de inovação de uma amostra de 9 MPE 

localizadas em Jaboatão, Recife, Cabo e Olinda. 

Para atingir este objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliações dos resultados esperados de uma inovação de processo. 

 Estudar o início do projeto ALI - Momento T0.  

 Analisar os resultados da implantação  Momento T1. 

 

Dentro do projeto ALI, o agente local de inovação responsável por estas 9 empresas em 

estudo de caso é o autor desta dissertação. Desta forma, através do diagnóstico de grau de 

inovação que será aplicado nas EEC em dois momentos. O primeiro momento, chamado de 

momento T0, ocorre quando o ALI chega à empresa pela primeira vez.  

O segundo momento (T1) ocorre posteriormente ao T0, quando o ALI já fez o plano de 

ação com o empresário e sugestionou a implementação de algumas ações em prioridade. Com 

um intervalo mínimo de 1ano depois da aplicação do T0, aplica-se o T1 nas empresas. Dando 

tempo o suficiente para o empresário fazer pelo menos uma ação que seja voltada para a 

inovação. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos, dispostos da seguinte 

maneira: 

O primeiro capítulo refere-se à parte introdutória da dissertação, onde, são apresentado 

o contexto, a justificativa, os objetivos e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 

Para essa pesquisa o método escolhido foi o estudo de caso de 9 empresas dos setores de 

turismo e gastronomia de Recife e sua região metropolitana. 

O quarto capítulo traz os resultados da pesquisa feita nas empresas estudadas. Onde se 

tem todos os diagnósticos de gestão da inovação respondidos pelos 9 empresários das 

empresas em estudo de caso.  

As considerações finais estão no quinto capítulo. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 
 

 6 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos que guiaram esse trabalho: os 

setores de turismo e gastronomia, a importância das MPE para a economia Brasileira, a 

Inovação, a Inovação e as MPE e Análise Transacional.  

 

2.1. Turismo e Gastronomia 

 

2.1.1. Turismo 

Segundo o site da revista de turismo de 2011, uma das principais razões para o 

crescimento do turismo no Brasil foi o desenvolvimento econômico que aconteceu a partir 1º 

de julho de 1994 com a implantação do Plano Real. No começo 1 (um) Real era equivalente a 

1 (um) Dólar Americano. A população brasileira começou a ter noção do poder de compra da 

própria moeda. Era possível planejar e fazer gastos no setor de turismo. 

Os governantes perceberam e se interessaram por esse crescente desenvolvimento 

econômico. As articulações de projetos governamentais relacionados ao turismo tinham como 

objetivo o crescimento dessa atividade podendo criar divisas econômicas. Deste modo, tem-se 

mais emprego, mais renda e uma maior arrecadação de impostos. 

Porém, com o tempo os governantes fizeram mudanças na política cambial e isso 

acarretou na desvalorização do Real, levando a uma grande transformação do setor de 

turismo. Nosso País ficou mais atrativo e barato para os turistas estrangeiros. De mesmo 

modo, que o turismo interno cresceu.  

Entre outros fatores, as pessoas começam a dar mais importância ao tempo livre e 

sentem uma grande necessidade de sair um pouco das atividades do dia a dia. Gerando o 

aumento do mercado do turismo interno. Os brasileiros têm vontade de entrar em contato com 

a natureza. No começo, houve a prática do ecoturismo, turismo rural e posteriormente 

agroturismo. 

Com o desenvolvimento do turismo estrangeiro no Brasil, o País começa a intensificar 

sua divulgação no exterior mostrando um pouco de sua cultura e riqueza patrimonial, passa a 

desenvolver novos projetos (PNMT - Programa Nacional de Municipalização do Turismo e o 

Programa Nacional do Ecoturismo) engajados na questão da qualidade de vida da população 

local, que sem dúvida, também contribuem para o crescimento e aperfeiçoamento da atividade 

turística. 
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Aos poucos com implementação e intensificação da atividade turística no País gerando 

desenvolvimento sócio econômico, tem-se um aumento do mercado turístico Brasileiro. 

Mesmo timidamente, o nosso País está se tornando competitivo e atrativo. Já está havendo 

investimentos no setor turístico (nacional e estrangeiro) em infraestrutura básica e turística. 

De acordo com o site da revista de turismo de 2011, não é apenas o governo que investe 

no setor turístico, o setor privado está investindo cada vez mais nesse segmento, mas é preciso 

uma visão macro desse mercado. O lucro não vem de imediato. Antes disso é necessário uma 

infraestrutura de acesso, uma qualificação profissional, segurança, empreendimentos 

diferenciados e qualidade no atendimento. Como o SEBRAE não cansa de repetir e com 

razão, é preciso PLANEJAMENTO. 

De que adianta investir em equipamentos no setor hoteleiro se os profissionais não são 

capacitados para o atendimento ao turista, que está a cada dia mais exigente. 

A inovação é a solução. Inovar na apresentação do Brasil no exterior, sabendo que este 

País é bastante rico com potencial natural e cultural enormes precisando ser explorado de 

maneira inteligente e de maneira rentável. 

Ainda de acordo com o site da revista do turismo de 2011, o turismo no Brasil está 

caminhando a passos curtos e projeção longínqua; é preciso ser avaliado e planejado de uma 

forma que possa competir de igual para igual com outros países que não têm a nossa riqueza, 

mas que sabem como inovar. Gerenciando com profissionalismo, eles estão no patamar dos 

países mais requisitados no mundo turisticamente. 

A gastronomia pode ser considerada como produto turístico também. A familiaridade 

com determinada alimentação é confortadora, e essa quebra de rotina, normalmente, acontece 

através de algum evento social, que pode ser uma festa, um encontro, uma viagem. 

 

2.1.2. Gastronomia 

 

A gastronomia está ligada ao prazer e o jeito como as empresas definem os produtos 

que produzirão para atender ao mercado variou muito nos últimos tempos assim como 

também a fórmula de administrar o setor gastronômico. Por exemplo, a gastronomia pode ser 

considerada como um produto turístico também. As diversas formas de turismo voltadas para 

as características gastronômicas de cada região. Isto é um atrativo para uma determinada 

localidade, do ponto de vista turístico, tem-se apresentação de novas possibilidades antes não 

exploradas.  
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Com a globalização, essas trocas de experiências ficaram mais fáceis, já é possível 

conhecer quaisquer alimentos, de todas as culturas, sem precisar conhecer às suas respectivas 

localidades, está quase tudo a alcance da mão. Mas só conhecer os alimentos, sem conhecer o 

local e sua cultura, para muitos, não é o bastante, é a partir daí que o turismo gastronômico 

passa a ser um diferencial e abre um grande leque de possibilidades. 

Segundo os dados referentes à indústria de alimentos publicados pela ABIA 

(Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação) chega-se ao seguinte resultado: a 

indústria brasileira de alimentos fechou 2010 com um faturamento de R$ 184,2 bilhões, valor 

4,7% superior em relação a 2009, quando foi registrado faturamento de R$ 175,09 bilhões. 

Apesar da alta, 2010 foi considerado um ano de baixo crescimento, sobretudo em relação à 

alta de 12% contabilizada em 2009 e de 20% em 2008. O baixo crescimento é atribuído, 

principalmente, aos juros altos e à valorização do real. Em dólares, o faturamento no período 

contabilizou um crescimento de 23,8%, somando US$ 74,2 bilhões. 

A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) traçou um cenário 

otimista para o setor no próximo ano (2012). A previsão é de que as vendas reais fechem 2011 

com o crescimento de 7% e, para o ano que vem, o setor devera registrar uma expansão de até 

7,5% chegando a um faturamento de R$ 380 bilhões. 

Antes a satisfação alimentar do ser humano era apenas por necessidade de 

sobrevivência. Nos dias atuais, os rituais de integração e prazer que a gastronomia nos 

proporciona é uma maneira de fugir do stress do dia a dia.  

As pessoas buscam novos conhecimentos, querem experimentar novos sabores, 

vivenciar outras culturas e a gastronomia pode ser o motivo principal, ou o inicial, para se 

conhecer determinado local. Por exemplo, ia a uma festa típica, como a Oktoberfest, e 

experimentar comidas típicas alemãs, a festa e a localidade têm as suas atrações, mas a 

comida pode ser o diferencial para a escolha desse local, a partir daí temos diversos exemplos, 

o Chile com suas vinícolas e seus pescados únicos, a França e sua culinária requintada e 

tradicional, a Itália com suas diversas variações, o exotismo da culinária oriental, como no 

Japão, China, Tailândia entre outros. O que não falta são variações e novidades e o turismo 

possibilita essas descobertas, por isso a gastronomia tem tudo a ver com o turismo. 

Pode-se concluir que a gastronomia é muito importante e relevante para o turismo e 

possibilita inúmeras oportunidades para todos aqueles que souberem explorar esse nicho de 

mercado, direta ou indiretamente. Os exemplos citados mostram que a gastronomia como 

produto turístico é um importante motivador e mesmo quando não é o motivo e/ou elemento 
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principal, sempre estará inserida no contexto e terá o seu papel de destaque num evento 

turístico, como uma viagem, passeio, feira, ou reuniões. 

2.2. A importância das MPE para a economia Brasileira 

 

revidelli; Meurer, 

2005 p. 27). 

Em síntese, o fato de as micro e pequenas empresas (MPE) crescerem de importância 

na economia brasileira tem maior nitidez a partir do início dos anos 80 com recessão 

instalada, devido aos choques do petróleo. Na década de 90, estas empresas ganharam mais 

espaço quando as médias e grandes empresas passaram a se reestruturar de forma mais 

radical, por causa do seqüestro financeiro do Plano Collor I e do agravamento da recessão 

provocada pela queda da demanda com esta medida. No ano 2000 o baixo nível de 

crescimento do PIB, juntamente com o desemprego industrial, podem ser apontados como os 

motivos principais do aumento dos negócios de menor porte. 

Assim sendo, as estatísticas sobre micros e pequenas empresas revelam o incremento 

da participação destas firmas no contexto da economia brasileira, visto que além de passarem 

a ser o vetor responsável pela geração de oportunidades de trabalho, deixando para trás as 

grandes corporações, tornaram-se o habitat natural onde as pessoas passaram a encontrar 

ocupação ou a desenvolver negócios próprios, ou familiares, na maioria das vezes com poucos 

recursos. 

Então, diante das transformações no mercado de trabalho, o segmento das micro e 

pequenas empresas no Brasil vem despertando interesse cada vez maior, observado, 

notadamente, através da atuação dos legisladores e dos governos, municipal, estadual e 

federal no sentido de atender as principais reivindicações do segmento e de construir uma 

plataforma de leis, como aquelas que reúnem condições para forjar ambiente favorável ao 

funcionamento destas firmas. 

As micro e pequenas empresas vêm assumindo um papel de importância crescente na 

economia mundial. Possibilitam maior flexibilidade, o que é muito desejável num ambiente 

estável. Apresentam vantagens em termos gerenciais e de empreendimento, bem como na 

geração de postos de trabalho. As MPE apresentam melhor desempenho em atividades que 

requerem habilidades ou serviços especializados, pois podem executar trabalhos 

personalizados para atender às especificidades desejadas por um indivíduo ou por um 
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pequeno grupo de clientes. Operam em mercados de demanda flutuante, entram com 

vantagem em mercados desconhecidos porque são capazes de reagir rapidamente de acordo 

com a evolução das condições. 

As organizações atuam em um ambiente altamente complexo, que se caracteriza por 

mudanças diárias de ordem econômica, financeira, política e cultural. A busca da 

sobrevivência torna-se o objetivo principal a ser perseguido pelas organizações, devendo 

essas gerir mudanças, procurando encontrar alternativas que garantam a sua permanência no 

mercado. As organizações vivem ciclos de altos e baixos marcados pela incerteza, pela 

velocidade da informação e pelo avanço tecnológico (Previdelli; Meurer, 2005). 

O desenvolvimento dos crescimentos econômico e social brasileiro é promovido em 

grande parte pelo papel que a MPE exerce na sociedade, gerando empregos e renda. Mas, é 

difícil manter as MPE abertas e atuantes no mercado, gerando renda e lucro para o 

estabelecimento e para a comunidade, segundo pesquisa do SEBRAE. 

Alguns dados revelam a grande importância que as micro empresas exercem no Brasil: 

na indústria de transformação, o percentual de micro e pequenas empresas é de 98,4%; na 

construção civil é de 96,4%, no comércio é de 99,3% e no setor de serviços é de 98,3%. 

Tabela 2.1. Participação das MPE por setores. 

Atividade Econômica 
Porte 

MPE Média Grande 

Indústria de Transformação 98,4% 1,3% 0,3% 

Construção civil 96,4% 3,0% 0,6% 

Comércio 99,3% 0,7% 0,1% 

Serviços 98,3% 1,4% 0,3% 

Fonte: Adaptado do RAIS/MTE 2010 

 

A tabela abaixo ilustra a concentração das MPE por Segmento. Verifica-se que 9,17% 

deles estai no setor industrial; 48,19% estão no comércio, 37,29% no setor de serviços e 

2,89% na construção civil. 
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Tabela 2.2. Concentração das MPE por Segmento 

Concentração das MPE por Segmento 
Indústria 9,17% 
Comércio 48,19% 
Serviços 37,29% 

Construção Civil 2,89% 
Fonte: Adaptado do RAIS/MTE 2010 

 

A tabela abaixo com alguns dados sobre as MPE comprova a importância das mesmas 

para o Estado de Pernambuco. 

Tabela 2.3. MPE Pernambuco 

MPE Pernambuco 
Quantidade de Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco               173.916  
Participação das MPE no total de Empresas 98,84% 
Total da Mão de Obra empregada em Pernambuco               474.594  
Participação dos Salários em Nível Estadual 38,30% 
Taxa de mortalidade das MPE 22,70% 
Participação das MPE quanto à quantidade de empresas exportadoras 35,77% 
Valor das exportações das MPE no estado  $ 18.829.835,00  
Participação do valor exportado em nível estadual 23,90% 

Fonte: Adaptado do RAIS/MTE 2010 

 

De acordo com Longenecker; Moore; Petty (1997, p.34), as micro e pequenas 

empresas: como parte da comunidade empresarial, [...] contribuem inquestionavelmente para 

o bem-estar econômico da nação. Elas produzem uma parte substancial do total de bens e 

serviços. Assim, sua contribuição econômica geral é similar àquela das grandes empresas  

Segundo o pensamento dos autores acima, os mesmos, defendem ainda que as 

pequenas empresas possuem qualidades que as tornam mais do que versões em miniatura das 

grandes organizações, oferecendo grandes contribuições, na medida em que:  

Fornecem novos empregos: Fonte de oportunidades de empregos para a população em 

uma economia de crescimento. Continuam a gerar empregos mesmo ao saírem de sua 

categoria. Portanto, novos empregos são decorrentes de micro e pequenas empresas e de sua 

expansão; 

a) Introduzem inovações: Estimulam a produtividade, fornecendo melhores produtos, e 

melhores métodos de produção; 
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b) Estimulam a competição: Atuam como concorrentes econômicos, que ocorre quando 

as empresas disputam as vendas, promovendo um efeito saudável ao sistema 

capitalista; 

c) Auxiliam as grandes empresas: Desempenham algumas funções com mais eficiência 

do que uma grande empresa, tais como a função de distribuição, ligando clientes e 

produtores, e a função de fornecimento, que atuam como fornecedores e 

subcontratantes para as grandes empresas; e 

d) Produzem bens e serviços com eficiência: São menos afetadas pelas estruturas de 

tomadas de decisão complexas, que inibem a flexibilidade e a produtividade de muitas 

empresas grandes, no que se refere ao tamanho, mostram que ser maior não é 

necessariamente ser melhor. 

Nessa mesma linha de raciocínio, as micro e pequenas empresas podem contribuir do 

ponto de vista econômico e social, para diminuir as desigualdades regionais. Uma política de 

desconcentração da renda das grandes organizações, através do incentivo à criação de 

pequenos aglomerados industriais ou a formação de um comércio na própria localidade. Neste 

sentido, as MPE podem ser uma alternativa para o desenvolvimento de uma determinada 

localidade (Previdelli; Meurer, 2005). 

Longenecker; Moore; Petty (1997) dizem que a partir dos anos 70, a participação no 

PNB das pequenas empresas começou a crescer, pois as grandes empresas reduziram suas 

estruturas e as micro e pequenas empresas aumentaram sua participação na economia. 

Algumas razões podem estar contribuindo para esse crescimento, como exemplo: novas 

tecnologias como ferramentas, maior flexibilidade estrutural, maior flexibilidade em relação à 

contratação de mão-de-obra, preferência dos consumidores por produtos personalizados a bem 

produzidos em massa, criando assim, oportunidades de negócios para as micro e pequenas 

empresas. 

Apesar desse crescimento e das micro e pequenas empresas desempenharem um papel 

importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, existem fatores que limitam 

o seu desenvolvimento. Fatores em que se destacam duas variáveis: a globalização dos 

mercados, que estreitou as relações entre empresas e aumentou a concorrência em nível 

internacional, e o desenvolvimento da tecnologia da informação, que alterou as relações de 

mercado, criando modificações no processo produtivo e colocou a informação como essencial 

na elaboração de políticas gerenciais para as empresas. (Previdelli; Meurer, 2005) 
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Percebido a importância das MPE no mercado brasileiro, se dará continuidade a este 

estudo definindo o conceito de micro e pequenas empresa. 

 

2.2.1. Definindo MPE 

 

Há muitos parâmetros para se definir as Micro e Pequenas Empresas (MPE), muitas 

vezes dentro do mesmo país, como no Brasil. Algumas variáveis são utilizadas, como mão-

de-obra empregada, capital registrado, faturamento, quantidade produzida, etc. 

Os critérios que classificam o tamanho de uma organização estabelecem um 

importante fator de apoio às micro e pequenas empresas, aceitando que estabelecimentos 

dentro dos limites instituídos possam adquirir os benefícios e incentivos prestados nas 

legislações (SEBRAE, 2008). 

Com a Lei complementar Nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 institui o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no Capítulo II: 

 

 no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais). II  no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 

jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões 

e quatrocentos   

Então a definição mais utilizada no Brasil para as MPE é valor do faturamento anual da 

mesma. 

 

2.2.2. A Sobrevivência das MPE  

 

A grande maioria dos empresários de MPE quando decidem montar seu próprio 

negócio pensam apenas em realizar seus próprios sonhos. O que falta, segundo pesquisas 

orientadas pelo SEBRAE, é o foco no cliente. Essa é uma das principais causas do insucesso 

que culmina no fechamento da MPE. A taxa de mortalidade das MPE pernambucanas é de 

22,7% (Adaptado do RAIS/MTE 2010). 

Segundo Previdelli e Meurer (2005) uma das causas que impedem as pequenas 

empresas de prosperar, é a mentalidade dos pequenos empresários. Eles entram no negócio 
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com objetivos de ganharem maiores lucros e status social, quando deveriam trabalhar pelo 

desejo de realização profissional, pelo exercício da criatividade e pela busca de um produto ou 

serviço que atenda todas as necessidades do mercado. 

 

Tabela 2.4. Fatores de influência na criação e na gestão de MPE 

 

 
 

Segundo os resultados da pesquisa, o fator de maior influência na criação foi a carga 

tributária, que realmente é considerado determinante durante os primeiros meses de 

funcionamento de uma empresa. Em relação aos fatores de menor influência na criação, o 

Quadro acima indica que a assistência por parte dos órgãos governamentais apresentou a 

menor influência. Esse resultado é contraditório, pois órgãos como o SEBRAE, as associações 

comerciais e industriais possuem serviços de apoio às pessoas que tem interesse em iniciar um 

empreendimento (Previdelli e Meurer, 2005). 

O segundo fator de menor influência na criação de empreendimento foi considerado a 

distribuição de resultados financeiros. Planejamento estratégico que é um fator determinante 

na condução dos negócios de uma organização, também foi considerado como de pequena 

influência no período de criação do empreendimento (Previdelli e Meurer, 2005). 

O fator financeiro, mercadológico, gerencial e fatores que envolvem aspectos 

referentes ao excesso de trâmites burocráticos e assistência por parte dos órgãos 

governamentais, foram fatores que exerceram menor influência na gestão das empresas, no 

momento da realização da pesquisa. (Previdelli e Meurer, 2005) 

A pesquisa mostrou que quatro fatores que exerceram grande influência na criação 

continuam exercendo influência na gestão das empresas nos dias atuais. No que se refere aos 

fatores que exerceram pequena influência na criação, apenas um não é comum aos que foram 

apontados na gestão, o planejamento estratégico, que passa a ser considerado um fator que 
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está entre os intermediários e os de maior influência. Já o excesso de trâmites burocráticos 

passa a integrar os fatores de pequena influência na gestão das empresas nos dias atuais. 

Todos os outros fatores foram os mesmos tanto na criação e na gestão, o que 

demonstra que eles não influenciam na atuação das organizações pesquisadas, segundo a 

percepção dos pesquisados (Previdelli e Meurer, 2005) 

 

2.3. Inovação 

 

O Manual de Oslo, principal referência internacional no assunto inovação, traz uma 

proposta de diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica 

publicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na sua 

terceira edição (OCDE 2005). O projeto ALI do SEBRAE e este trabalho fundamenta-se na 

inovação segundo o manual de Oslo. 

 

2.3.1. Definições de inovação 

 

Innovatio ovação 

do o 

Manual de Oslo (2005) uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

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

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas (OCDE, Manual de Oslo, 2005). 

Desde modo pode-se considerar 4 tipos de inovação: de produto (bens ou serviços), de 

processo, organizacional e marketing.  

Ainda segundo o Manual de Oslo uma inovação de produto é introdução de bem ou 

serviço novo ou significamente melhorado, no que concerne as suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos sifnificativos em especificações técnicas, componentes 

e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

A inovação em serviço corresponde a melhorias na forma como são oferecidos ao 

mercado visando: maior eficiencia ou maior agilidade, agregação de novas funções, ou ainda, 

a oferta de serviços totalmente novos de interação com os clientes.  

Uma inovação de processo é a implementação de métodos de produção ou distribuição 

totalmente novos ou melhorados. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 
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equipamentos e/ou softwares. Este trabalho está voltado para a inovação de processo nas 

empresas em estudo de caso. 

Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

nas rotinas de negócios da empresa, tanto interna quanto externamente. Tem como objetivo a 

redução de custos administrativos e de suprimentos. 

Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento 

 

Peter F. 

específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente. Ela pode bem ser 

 

John Bessant; 

inovador é aquele que vive 

de uma combinação de boas idéias, palestra sobre inovação da equipe motivada e 

 

Segundo Schumpeter (1984) tem-se os seguintes exemplos de inovação que mudam a 

situação de equilíbrio na economia: O lançamento de um novo produto no mercado, a 

descoberta de um novo método de produção ou de comercialização de mercadorias, a 

conquista de novas fontes de matérias-primas, ou mesmo a alteração da estrutura de mercado 

vigente, como a quebra de um monopólio. 

Quando uma inovação entra na economia, Schumpeter (1984

extraordinário do lucro. 

Em sua teoria Schumpeter (1984) sustenta que a economia baseada no conhecimento ou 

no aprendizado reúne alguns elementos de relevância para alternativas de políticas de 

inovação que devem ser incorporados no seu estabelecimento. Discutem-se aspectos 

referentes a formulações de políticas científicas, tecnológicas, industriais e de inovação sobre 

o papel do Estado na aplicação dessas políticas. 

Em primeiro lugar, observa-se que políticas de promoção estão focadas em padrões de 

desenvolvimento tecnológico de empresas ou projetos pontuais e individuais. Surge a 

necessidade de discutir políticas que visem ao desenvolvimento individual de organizações, 

de repensar o processo de formulação de tais políticas, buscando-se rápidas mudanças 
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suportadas por tecnologias de informação e comunicação relacionadas ao próprio processo de 

inovação.  

Neste contexto destaca-se a importância de que o processo inovativo ocorre de forma 

localizada e, portanto, depende de seus contextos setorial, organizacional, empresarial e 

institucional específicos.  

Em Hauser (2006), o processo de inovação é entendido como interativo, porém 

dependente principalmente da capacidade de aprender a gerar e absorver conhecimentos, da 

articulação e das fontes de inovação para os diferentes agentes, bem como da localização e do 

nível de conhecimentos tácitos existentes nesses ambientes.  

Em segundo lugar, percebe-se que instituições públicas e entidades não governamentais 

são promotoras de políticas para fomentar áreas científica, tecnológica e de inovação.  

 

2.3.2. Incentivando a inovação com o projeto ALI 

 

De acordo com o site do projeto ALI (Agentes Locais de Inovação), o mesmo é um 

projeto desenvolvido pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) em parceria com o NECTAR (Núcleo de Empreendimentos em Ciência, 

Tecnologia e Artes) que tem por finalidade promover a inovação nas micro e pequenas 

empresas em produtos, processos e gestão em empresas dos setores de construção civil, 

comércio varejista, eletro-metal-mecânica, confecções, tecnologia da informação e 

comunicação, gesso, turismo e gastronomia, plástico, móveis e panificação, distribuídas na 

Região Metropolitana do Recife e cidades da Mata Sul, Agreste Central e Setentrional e 

Sertão do Araripe. 

Ainda de acordo com o site do projeto ALI, o mesmo conta com 20 (Vinte) Agentes 

Locais de Inovação, sendo cada um deles incumbido de acompanhar 50 (cinquenta) 

empreendimentos distribuídos por setores e localidades que têm como missão facilitar, 

orientar, articular e fomentar soluções às micro e pequenas empresas no que tange à inovação.  

O projeto Agentes Locais de Inovação tem como objetivo aumentar a competitividade 

das micro e pequenas empresas, por meio da difusão de informações sobre inovação; 

tecnologia e aplicação de soluções, de acordo com as características de cada negócio, gerando 

impacto direto na gestão empresarial; na melhoria de produtos e processos; e na identificação 

de novos nichos de mercado para os seus produtos. 
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A principal finalidade do Projeto é promover a inovação por meio de Agentes com 

perfil multidisciplinar, que facilitem a busca de soluções e respostas às demandas de cada 

empresa atendida no que diz respeito a seu desenvolvimento econômico e financeiro; 

estrutural; de seus produtos; serviços e processos produtivos. Esse atendimento às empresas 

favorece sua capacidade competitiva, trazendo benefícios à comunidade à qual faz parte, 

colaborando também para a sustentabilidade ambiental e social.  

Segundo o site do projeto ALI, os Agentes são profissionais capacitados que têm como 

missão facilitar, orientar, articular e fomentar soluções às micro e pequenas empresas no que 

tange à inovação. 

Os propósitos e os desafios do Projeto Agentes Locais de Inovação são construir e 

consolidar um novo modelo de gestão junto às micro e pequenas empresas, estimulando a 

criação de produtos e serviços inovadores para o mercado; e colaborar para o aumento do 

número de empresas com perfil dinâmico e inovador, favorecendo o fortalecimento da riqueza 

e competitividade local. 

As empresas que aderirem ao Projeto ALI não tem custo algum referente ao trabalho do 

Agente Local de Inovação e são acompanhadas por um período de 2 (Dois) anos, cabendo aos 

empresários disponibilizarem todas as informações necessárias as atividades dos Agentes 

Locais de Inovação, assim como, prover os recursos financeiros, se necessário, com vistas ao 

processo de INOVAÇÃO de sua empresa, os quais serão diagnosticados em parceria com o 

Agente Local de Inovação e o empresário. Sendo, posteriormente implementados através de 

um plano de ação, onde a apresentação dos resultados da aplicabilidade da inovação será 

mesurada através do gráfico radar. 

 

2.3.2.1. Principais atores envolvidos no projeto  

 

O Projeto Agentes Locais de Inovação conta com a participação efetiva de vários atores 

que são instituições e pessoas-chave que se comprometem e se responsabilizam pelo objetivo 

e ações delimitadas para que os resultados planejados sejam alcançados de maneira efetiva.  

Os atores do Projeto Agentes Locais de Inovação são representados por três principais 

grupos: Sistema SEBRAE, empresas e apoiadores. 

O primeiro grupo, representado pelo Sistema SEBRAE é composto pelos seguintes 

atores: SEBRAE Nacional  coordenador nacional, SEBRAE/UF  coordenador estadual; 
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SEBRAE/UF e seu respectivo Gestor Local (quando houver); e as estruturas locais de apoio, 

quando for o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Atores do Projeto ALI 

Fonte: SEBRAE, 2007 

 

a) O Coordenador Nacional do Projeto é o representante da Unidade de Apoio à 

Inovação e Tecnologia do SEBRAE NACIONAL, que terá como responsabilidade 

a coordenação, supervisão, acompanhamento e avaliação do projeto. Reporta-se, 

quando do estabelecimento e implementação de diretrizes, ao Gestor Estadual do 

Projeto. 

b) O Coordenador Estadual do Projeto é a pessoa designada, dentro do SEBRAE/UF, 

para a gestão do projeto. Nessa linha, é responsável pela coordenação, supervisão, 

acompanhamento e avaliação do projeto. 

c) O Gestor Local do Projeto é a pessoa designada, dentro do Sebrae/UF para 

supervisionar o ALI nas suas atividades, orientando-o quando este requerer seu 

apoio. Via de regra, o Gestor Local do Projeto é responsável, na regional, por 

projetos cujos objetivos comportam a interveniência do ALI. O Gestor Local do 

Projeto atuará como uma espécie de tutor do ALI. A existência deste ator depende 

da estrutura administrativa do SEBRAE/UF. 

 

O segundo grupo é representado por empresas participante do Projeto, composto pelo 

empresário e seus respectivos colaboradores. É o público-alvo do Projeto: são empresas de 

  SEBRAE 

SEBRAE 
NACIONAL 

SEBRAE/UF GESTOR LOCAL COORDENADOR 
ESTADUAL 
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micro e pequeno porte da região e segmentos eleitos pelo SEBRAE/UF e por ele indicados ao 

ALI para atendimento. Devem preferencialmente ser empresas que ainda não tiveram um 

atendimento efetivo pelo SEBRAE/UF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Participantes do Projeto ALI 

Fonte: SEBRAE, 2007 

 

O terceiro grupo é representado pelos apoiadores, composto pelos seguintes atores: 

 Provedores de soluções - se vincularam ao Projeto de acordo com as 

necessidades e demandas das empresas participantes. É a instituição ou 

empresa que detém o conhecimento necessário para prover as soluções que as 

empresas necessitarem no campo da inovação. Têm papel fundamental no 

projeto porque do seu provimento de soluções dependerá a eficácia da ação em 

inovação e, conseqüentemente, o sucesso do projeto. 

 

 Agentes Locais de Inovação - ALI - principais responsáveis por realizar o 

diagnóstico, acompanhar e facilitar a implementação das ações planejadas para 

cada empresa. Trata-se do recém-formado que foi recrutado, selecionado e 

devidamente capacitado, para atuar junto às micro e pequenas empresas. Nessa 

condição, lhe competirá o decisivo papel de sensibilizar os empresários para a 

importância da inovação e a inserção de práticas rotineiras nas suas respectivas 

empresas. Sua postura será sempre colaborativa, ou seja, apresentando-se aos 

empresários para, em conjunto com estes, identificarem oportunidades de 

EMPRESA 

         PATROCINADOR / EMPRESÁRIO COLABORADORES 
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inovação que não estão sendo aproveitadas. Havendo a concordância do 

empresário e a disposição em continuar o processo, competirá ao ALI 

identificar uma instituição ou profissional que detenha a expertise para prover a 

solução para a empresa. O passo seguinte é aproximar o empresário da 

provedora de soluções visando o acerto das expectativas de ambas as partes 

quanto à implementação de ações que insiram a prática da inovação na 

empresa. A partir desse momento, o ALI acompanhará as ações desenvolvidas, 

no intuito de aferir resultados e verificar a eficácia da solução implementada, 

bem como a satisfação do empresário e serviços prestados pela Entidade 

Provedora de Solução. O ALI se reportará ao Gestor Local do Projeto, ou 

Coordenador Estadual, dependendo da estrutura administrativa do Sebrae/UF. 

Deverá reportar-se ao Consultor Sênior, sempre que a expertise do mesmo for 

requerida para a seqüência qualitativa do projeto.  

 Consultor Sênior - responsável por instruir e orientar os Agentes, 

acompanhando todo o andamento do processo. É o chamado especialista 

setorial, ou seja, profissional que detém profundo conhecimento do segmento 

empresarial que seja de sua competência apoiar. Os consultores seniores são 

pessoas físicas, que estarão permanentemente à disposição dos ALI, 

orientando-os, dirimindo dúvidas, recomendando e, quando necessário, 

apoiando na tomada das decisões mais adequadas. Esses consultores deverão 

estar prioritariamente credenciados dentro das práticas pelo SEBRAE/UF. 

 Articulador Local - instituições (associações, sindicatos, etc.) que apóiam a 

divulgação do Projeto para os setores de interesse. 
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Figura 2.3. Apoiadores do Projeto ALI 

Fonte: SEBRAE, 2007 

 

 

2.3.2.2. Principais atribuições do Agente Local de Inovação 

 

Segundo o site do projeto ALI, o trabalho do ALI consiste em: 

 Ser um Agente de aproximação entre a demanda e a oferta; 

 Elaborar programa de visitas; 

 Realizar visitas; 

 Realizar diagnóstico; 

 Elaborar o Plano de Trabalho; 

 Elaborar a sua agenda de trabalho; 

 Elaborar relatórios; 

 Realizar apresentações; 

 Buscar informações que subsidiem o atendimento a empresa; 

 Prospectar fontes de recursos e de apoio para atendimento às empresas;  

 Interagir com os interlocutores que tenham interface com o segmento 

Empresarial atendido; 

 Contribuir para a elaboração e acompanhar o plano de trabalho da empresa 

atendida; 

APOIADORES 

PROVEDOR DE 
SOLUÇÕES 

AGENTE CONSULTOR 
SÊNIOR 

ARTICULADOR 
LOCAL 
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 Acompanhar e facilitar o processo de inovação (do surgimento da idéia até a 

sua implementação e aferição de resultados nas empresas atendidas; 

 Propor estratégias para que as empresas trabalhem a cultura e o ambiente 

organizacional da inovação; 

 Monitorar sistematicamente os resultados dos processos de inovação 

auxiliando na manutenção do foco; 

 Monitorar sistematicamente os resultados dos processos de inovação 

auxiliando na busca de novas alternativas; 

 Incentivar, acompanhar e valorizar os resultados intermediários e finais das 

empresas atendidas; 

 Orientar a empresa atendida na elaboração de projetos;  

 Realizar negociações; 

 Interagir e receber orientações do Consultor Sênior; 

 Participar de reuniões de acompanhamento; 

 Participar da formação continuada; 

 Aproximar as empresas das suas soluções; 

 Freqüentar ambientes associativos das empresas; 

 Fomentar o processo de aproximação no segmento empresarial; 

 Disseminar experiências entre os Agentes; 

 Manter o Sistema de Gestão atualizado. 

 

De acordo com o site do projeto ALI, no espaço de um ano, cada ALI terá como meta 

trabalhar com, no mínimo, 50 empresas de micro ou pequeno porte à prática rotineira da 

inovação, por meio das ações implementadas, sugeridas no Plano de Trabalho. Nos primeiros 

12 meses, as empresas que aderirem ao Projeto, já deverão ter implementado ações de seu 

Plano de Trabalho. As empresas cujos resultados não possam ter sido avaliados dentro do 

primeiro ano, podem vir a tê-los no decorrer do segundo ano. É importante informar que as 

empresas não poderão ter seu atendimento estendido além dos 02 anos previstos, no Projeto. 

Como cada ALI terá a meta de 50 empresas, a projeção é de 1.000 empresas a serem 

atendidas durante o projeto piloto. 
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2.3.2.3. Metodologia de trabalho do ALI  em prol da inovação nas MPE 

 

Etapa 1  Sensibilização, captação e seleção das empresas 

 

Cada SEBRAE/UF opta por sua própria forma de mobilizar a demanda. As formas de 

mobilização sugeridas são: palestras; campanhas publicitárias; articulação e parcerias com 

lideranças locais, associações sindicatos e representantes de setores empresariais, etc. 

O SEBRAE  PE optou pela visita porta-a-porta ficando cada agente local de inovação 

responsável por captar suas próprias empresas.  

 

Etapa 2 - Adesão de Empresas 

 

Essa etapa consolida e finaliza as ações de captação, seleção e habilitação das empresas 

interessadas. 

O Gestor Local é o responsável por planejar e programar o cronograma de visitas às 

empresas selecionadas que serão realizadas pelos Agentes. A apresentação do Projeto às 

empresas poderá ser realizada por meio de cartas de apresentação; divulgação em mídia local; 

e/ou visita aos estabelecimentos. Cada SEBRAE/UF opta pela forma que considerar mais 

adequada. 

As empresas que demonstrarem interesse em participar do projeto serão cadastradas. O 

Agente deverá aguardar a confirmação do Consultor Sênior de que sua vinculação com a 

empresa cadastrada foi oficializada. Confirmada sua vinculação, o Agente deverá entrar em 

contato com a empresa, geralmente por telefone, para marcar a visita para realizar o 

Diagnóstico Inicial e explicar a importância e objetivo do processo. Durante a ligação 

telefônica para marcação da visita, o Agente deverá acordar os seguintes itens com a empresa-

cliente: 

 Tempo necessário para realização do Diagnóstico Inicial;  

 Quais e quantas pessoas irão participar; 

 Nomes e cargos dos participantes;  
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 Quais as informações o cliente precisará pesquisar e preparar para o 

encontro, dentre outras informações que se mostrarem necessárias para a 

realização do Diagnóstico. 

 

Etapa 3 - Aplicação de Diagnóstico 

 

A fase de coleta de dados (diagnóstico) é de extrema importância, pois as primeiras 

propostas de ações de melhoria serão feitas a partir das informações coletadas na fase de 

diagnóstico. Neste momento, o ALI terá a oportunidade de pesquisar, investigar e conhecer a 

realidade e as necessidades da empresa-cliente.  

O modelo de diagnóstico e algumas orientações para o preenchimento do instrumento 

encontram-se no item Anexos  Anexo I. 

O SEBRAE/UF irá decidir se o Diagnóstico será realizado em formulário próprio 

(manualmente) ou se os dados serão inserido diretamente no Sistema (Notebook). Caso o 

Agente já disponha de notebook e acesso a internet sem fio, os dados poderão ser inseridos 

durante a reunião. Se o Diagnóstico for realizado em formulário próprio, o Agente deverá 

inserir os dados no Sistema de Gestão e Monitoramento dos Processos, no prazo de até 48 

horas após a realização da visita. 

O Diagnóstico deverá ser avaliado e validado pelo Consultor Sênior. Na avaliação, o 

Consultor Sênior poderá apontar a necessidade de ajustes. Neste último caso, o documento 

retornará para o Agente, para que tome as devidas providências, de acordo com as orientações 

do Consultor Sênior.  

 

Etapa 4 - Elaboração Plano Trabalho 

 

A partir de todas as informações coletadas na fase de Diagnóstico, o Agente irá elaborar 

um Pré-Plano de Trabalho, que consiste na primeira proposta de sugestão para execução das 

ações priorizadas.  

O ALI encaminhará ao Consultor Sênior o Pré-Plano de Trabalho para avaliação e 

aprovação. 

Caso o Pré-Plano de Trabalho não seja aprovado, o Consultor Sênior comunicará o fato 

ao Agente indicando os ajustes necessários. 
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Aprovado o Pré-Plano, o Consultor Sênior, verificando a necessidade, poderá agendar 

uma reunião com o ALI, e com o Gestor Local/ Coordenador Estadual para orientá-lo na 

condução da apresentação do Pré-Plano de Trabalho à empresa. Esta agenda do Consultor 

Sênior deverá acontecer por meio do Coordenador estadual, de acordo com SEBRAE/UF. 

Após a aprovação do Pré-Plano de Trabalho, o ALI agendará a reunião de apresentação 

do Pré-Plano à empresa-cliente. Essa reunião é de extrema importância, pois é um momento 

de conscientização da divisão das responsabilidades entre as partes. A empresa-cliente é co-

responsável pela elaboração do Plano de Trabalho e seus resultados, pois é a mesma quem irá 

executar todas as ações delimitadas 

O ALI, durante a reunião de aprovação do Pré-Plano com a empresa-cliente, terá a 

oportunidade de realizar os possíveis ajustes, de acordo com as demandas e necessidades 

apresentadas (definição de prazos, priorização das ações, forma de execução, etc.), e ao final 

obter e consolidar o Plano de Trabalho propriamente dito. 

Esse Plano de Trabalho deverá ser encaminhado ao Consultor Sênior e/ou Gestor Local 

para aprovação final, de acordo com a estrutura do SEBRAE/UF. 

Quando Plano de Trabalho for aprovado pelo Consultor Sênior, não se verificando a 

necessidade de ajustes, o Agente poderá agendar a reunião de formalização e validação do 

Plano de Trabalho com a empresa-cliente. 

Caso o Plano de Trabalho não seja aprovado, o Consultor Sênior encaminhará o Plano 

novamente ao ALI para que ele realize as correções e ajustes necessários junto à empresa-

cliente. Dependendo do ajuste a ser realizado, em uma ligação telefônica ou em uma 

comunicação via correio eletrônico (e-mail), o Agente poderá sanar o problema. O ALI e o 

Consultor Sênior poderão planejar as melhores alternativas para solução dos ajustes e 

correções apontadas. 

O ALI registrará todas as informações referentes ao Plano de Trabalho no Sistema, 

gerando um documento chamado Termo de Compromisso, que será emitido em três vias. Ele 

deverá ser lido, aprovado e assinado pela empresa-cliente. Este documento contém todas as 

responsabilidades, direitos e deveres das partes envolvidas. O Plano de Trabalho deverá ser 

anexado a esse documento. Este documento é rubricado pela empresa-cliente.  

O documento Registro de Aprovação do Plano de Trabalho e o Termo de Compromisso 

deverão ser encaminhados para o arquivo do SEBRAE/UF. O ALI deverá encaminhar o 

documento ao Gestor Local/ Coordenador Estadual, que será o responsável pelo arquivamento 

do mesmo. 
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Etapa 5 - Planejar a Ação 

 

Após definido e aprovado o Plano de Trabalho que contém todas as ações priorizadas, o 

Agente irá buscar a instituição provedora da solução.  

Primeiramente, ele irá verificar quais as soluções (produtos e serviços) que o Sistema 

SEBRAE tem a oferecer à empresa-cliente. Caso o Sistema SEBRAE não tenha todas as 

soluções para atender a todas as demandas e necessidades identificadas, o Agente, poderá 

buscar o apoio de instituições parceiras. Se as instituições parceiras também não puderem 

suprir determinadas demandas, o Agente irá pesquisar e buscar as soluções que o mercado 

tem a oferecer.  

Existe também a possibilidade da empresa-cliente indicar ou solicitar um provedor de 

solução específico. É importante, em momentos como esses, que o Agente consulte outros 

Agentes e Consultores Seniores no intuito de verificar a existência de situações e experiências 

semelhantes, em busca de sugestões, idéias e apoio. 

opo do 

trabalho, como o serviço será executado, quais são os prazos, resultados previstos, 

investimento, dentre outras informações necessárias.  

-cliente para análise e 

avaliação. A empresa provedora de solução e a empresa-cliente irão aprovar juntas a 

negociação do serviço. O Agente deverá acompanhar todo o andamento do processo. 

-cliente, o 

responsabilidade do Agent

/UF.  

 

Etapa 6 - Executar e Acompanhar a Ação 

 

O provedor de soluções é o responsável pela implantação da ação. O ALI tem a função 

de acompanhar a implantação da solução e realizar os registros do andamento do processo. 
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O ALI acompanhará a implantação da ação por meio de visitas, e-mails e ligações 

telefônicas. Todas as formas de contato (vistas, e-mails e ligações telefônicas) com a empresa-

cliente deve  

Quando o ALI verificar que a solução foi totalmente implantada, fará o registro de 

 

Caso verifique que a solução ainda não foi totalmente implantada, mas que está em 

 

 

Etapa 7 - Fechamento da Ação 

 

Nesta fase, o ALI irá entregar para arquivo no SEBRAE

 

O ALI deverá preencher todas as informações relativas ao atendimento prestado pela 

entidade provedora de solução à empresa-cliente. O Consultor Sênior é o responsável por 

reunir e consolidar essas informações no Banco de Soluções. 

O Consultor Sênior, após consolidar as informações e registrá-las no Banco de 

Soluções, irá se reunir com o ALI para avaliar do processo de trabalho (utilizar a Ata de 

Reunião). Feito isso, o ALI agenda e organiza a reunião de conclusão da ação em questão 

com a empresa-cliente. O objetivo principal da reunião é verificar e pontuar as principais 

mudanças e resultados alcançados; as dificuldades encontradas durante a implantação da 

solução; e as informações sobre a satisfação da empresa-cliente com os serviços prestados 

pela instituição provedora da solução.  

Verificada a necessidade e relevância do Projeto para a empresa-cliente, determinadas 

reuniões contarão com a participação do Gestor Local e/ou Coordenador Estadual. 

Finalizada a reunião, o Agente deverá comunicar, via e-mail, o resultado da reunião 

(avaliação) aos interessados (Coordenador Estadual, Gestor Local e Consultor Sênior).  

O fechamento de uma ação não significa que o processo como um todo foi finalizado. 

Caso haja outra solução a ser implantada, o processo será retomado a partir da etapa 

 

Em particular nos setores de turismo e gastronomia, que a pesquisadora pertence, se 

trabalhou da seguinte forma: 
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1º) Seleção e agendamento das 50 (cinqüenta) empresas do ramo de Turismo e gastronomia.  
 

Foram visitados: restaurantes, bares e pousadas em diferentes áreas da região 

metropolitana. 

O ALI explica do que se trata o projeto do SEBRAE e leva uma carta de apresentação 

do projeto ALI a fim de obter uma lista com as prováveis MPE candidatas a aderir ao projeto.  

 

2º) Processo adesão das MPE 
 

Passado de uma a duas semanas do primeiro contato de apresentação o ALI telefona 

para os empresários-empreendedores, informando que eles foram selecionados para participar 

do projeto. Em seguida marcou a visita para levar o contrato de adesão ao projeto.  

 
3º) Processo de entrevista e aplicação dos questionários. 

 
Mediante assinatura do contrato de adesão ao projeto, o ALI agenda a próxima visita 

para aplicação dos questionários de avaliação diagnóstica e grau de inovação. 

 

 
4º) Processo de análise dos questionários.  

 
Após aplicação dos questionários de avaliação diagnostica e grau de inovação o ALI 

agenda a próxima visita para entregar ao empresário-empreendedor a analise dos 

questionários. 

 
5º) Criação do pré-plano de ação. 

 
Com base nas informações dos questionários o ALI juntamente com o seu consultor 

sênior a ALI elabora um pré-plano de ação para a empresa visitada para em seguida 

apresentá-lo e debatê-lo com o empresário-empreendedor.  

 
6º) Criação do plano de ação.  

 
Após dialogo do pré-plano de ação com o empresário-empreendedor o ALI juntamente 

com o seu consultor sênior traça o plano de ação para MPE.  

 
7º) Monitoria do plano de ação 
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Conforme o planejamento traçado no plano de ação para MPE do ALI juntamente com 

o Sênior, buscam as soluções necessárias para execução das ações. 

 
8º) Feedback do plano de ação 

 
Avaliação do grau de inovação anterior e o atual da MPE seja em processo, produto, 

serviço ou gestão foi realizada através da aplicação dos T0 e T1 em cada empresa onde o 

gráfico radar demonstrou de forma quantitativa o grau de inovação que cada empresa 

objetivou. 

 
2.3.3. Inovação e Empreendedorismo nas MPE  

 

Como descreve Schumpeter (1984, apud, LEITE, 2002, p.56) em sua obra há relação 

entre inovação, criação de novos mercados e empreendedorismo. Bem como, destaca a 

importância do empreendedor para o desenvolvimento econômico e o capitalismo. Sob esta 

ótica, um incentivo a inovação através do agente local de inovação pode ser considerado 

como um meio propicio para apoiar a inovação, a criação de novos mercados e o 

empreendedorismo. 

Inovação e empreendedorismo andam juntos e não se pode falar de um sem falar do 

outro. Segundo 

empresário em português, mas nem todo empresário é um empreendedor. O título do livro 

descreve bem a

 

Drucker descreve inovação e empreendedorismo no seu livro em um momento que ele 

considera os Estados Unidos, o único país realmente inovador. Ele justifica isso através da 

mão de obra dos Estados Unidos que cresceu perto de 40% entre 1965 e 1985. O número de 

norte americanos assalariados, empregados neste mesmo período também cresceu em torno de 

(1985, p.4). Isto quer 

dizer que os empregos adicionais que surgiram foram gerados em outros lugar. 

As indústrias de automóveis, aço, borracha, equipamentos elétricos, eletrônica de 

consumo, telefone e também petróleo eram industrias amadurecidas depois da Segunda 
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Guerra mundial podiam crescer e criar empregos. Mas, elas entraram em colapso depois dos 

nos Estados Unidos entre 1965 e 1985. Um quarto seria das empresas de alta tecnologia e os 

outros três quartos era de empresa de baixa tecnologia.  

Drucker afirma que algumas médias empresas norte americanas cresceram a um ritmo 3 

americanas) nas vendas e nos lucros. 

Schumpeter (1984) também descreve que o empresário seria o responsável pelas 

inovações no processo produtivo. Schumpeter (1984) considera que a inovação tira a 

economia de uma situação de equilíbrio para um processo de expansão.  

 

2.3.4. Inovação de Processo  

A implementação do Programa Alimento Seguro (PAS) seria uma inovação de processo 

para as empresas. Tendo como objetivo o aumento e a garantia da segurança e qualidade dos 

alimentos produzidos para as famílias brasileiras. 

Com o objetivo de diminuir os riscos de contaminação dos alimentos o PAS foi 

Atuando no desenvolvimento de metodologias, 

conteúdos e na formação e capacitação de técnicos para disseminar, implantar e certificar 

ferramentas de controle em segurança de alimentos, como as Boas Práticas, o Sistema de 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e NBR - ISO 22.000, nas 

empresas integrantes da cadeia dos alimentos, em todo o país. 

Segundo o site www.pas.senai.br, a contribuição do PAS é importante para: 

Aumentar a segurança e a qualidade dos alimentos produzidos pelas empresas 

brasileiras, ampliando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional; Reduzir o 

risco das Doenças Transmitidas por A  

O PAS é maintido através de uma parceria abrangente com instituições que têm focos 

de atuação nas empresas. Instiuições, tais como SENAI, SEBRAE, SESI, SENAC e SESC 

desde o campo até o consumo final do alimento. 

A seguir está apresentado da identificação aos resultados esperados com a 

implementação de uma inovação de processo nas empresas estudadas: 

 

1.Identificação 

1.1 Título do Projeto : 
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Implantação e implementação das Boas Práticas na Manipulação de Alimentos  BP  

1.2. Identificação do proponente: NECTAR (entidade executora do SEBRAE) 

1.3. Técnicos envolvidos no trabalho 

Paulo Roberto Guimarães  Engenheiro Agrônomo (Consultor/Multiplicador/Auditor - 

Projeto PAS) 

2. Introdução  Empresas Processadoras de Alimentos  

No mundo globalizado, o diferencial que as Micro e Pequenas Empresas Processadoras 

de Alimentos podem apresentar aos seus Clientes, é o que se refere a Segurança Alimentar.  

É a implantação e a implementação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e da Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que atende a Legislação, e ao desejo do 

Consumidor de ter a garantia da sua saúde ao ingerir alimentos sadios. 

     O SEBRAE/PE ao disponibilizar essas ferramentas para o Micro e Pequeno 

Empresário, através do Programa de Apoio Tecnológico as Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAETEC), com subsídio de até setenta por cento (70%), cumpre a sua Missão de 

contribuir para o sucesso dos Pequenos Negócios no Estado de Pernambuco. 

 

3. Necessidade/Problema da(s) Empresa(s) / Justificativa de Solicitação do Projeto 

Em tempos de economia e mercado globalizado é patente a necessidade de se elevar a 

competitividade das empresas, mediante aperfeiçoamento dos processos produtivos, redução 

dos custos de produção e principalmente a melhoria da qualidade e a segurança dos alimentos 

produzidos. 

Muitas são as empresas formais e informais que processam alimentos no Estado de 

Pernambuco e também em outras localidades, muitas vezes sem a menor condição de 

funcionamento, colocando no mercado alimentos com risco de contaminar o consumidor. 

Com isso a disputa do mercado se torna desleal para quem tem a visão empreendedora de 

produzir com qualidade. 

4. Sugestões de Melhoria 

A Implantação e Implementação das Boas Práticas na Manipulação de Alimentos é um 

conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, abrangendo desde a 

matéria prima até o produto final, de forma a garantir a segurança e a integridade do 

consumidor. 
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Os trabalhos a serem desenvolvidos no projeto visam a implantação e implementação do 

Sistema BP que contempla as seguintes etapas: 

 

PASSO A PASSO DA IMPLANTAÇÃO:  

 

1. Diagnóstico  Levantamento de todas as não conformidades encontradas no 

estabelecimento referente às Boas práticas; 

2. Plano de Ação  Orientações e sugestões para correção de todas as não conformidades 

identificadas no diagnósticos; 

3. Capacitação  Treinamento dos colaboradores em Boas práticas no Manuseio correto 

dos Alimentos; 

4. Manual de Boas Práticas (BP) - Elaboração do Manual de Boas Práticas na 

Manipulação dos Alimentos; 

5. Manual de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP)  Elaboração do Manual 

dos Procedimentos Operacionais Padronizados; 

6. Verificação Final  Levantamento geral da evolução da Empresa com relação às Boas 

Práticas na Manipulação dos Alimentos. 

 

5. Resultados Previstos 

Espera-se que, com a Implementação das Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - 

BP, a Empresa processadora de alimentos, venha melhorar os produtos quanto aos aspectos de 

qualidade higiênico-sanitário, aumentem a produção, reduzam custos, melhorem a posição no 

mercado, aumente o emprego, melhorem a qualificação da mão-de-obra, etc.; além de 

elaborar os seus produtos de acordo com a legislação. 

6.Custos do Projeto (Fonte: Consultor Paulo Guimarães) 

O Custo Total do Projeto de e Implementação das Boas Práticas na Manipulação de 

Alimentos - BP é de R$ 3.650,00 (Três mil seiscentos e cinqüenta reais), onde o SEBRAE 

entra com a quantia de R$ 2.555,00 (Dois mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais) e a 

Empresa com uma contrapartida de R$ 1.095,00 (Mil e noventa e cinco reais). 

 

7. Parecer Técnico do Projeto (Fonte: Consultor Paulo Guimarães) 
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A importância do desenvolvimento do Projeto insere-se nos seguintes aspectos: 

 

7.1. Aspecto Tecnológico: 

 

 Implantação e Implementação das Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - BP; 
 Diminuir os impactos nocivos da Empresa processadora de alimentos sobre o meio 

Ambiente.  
 

7.2. Aspecto Comercial: 

 

 Produtos elaborados com qualidade permitem uma maior confiabilidade pelo 
consumidor; 

 Aumento nas vendas; 
 Abertura das portas para novos nichos de mercado; 
 Enquadramento da elaboração dos produtos às normas legais. 

 
 

7.3. Aspecto Econômico : 

 

 Possibilidade de um retorno financeiro que permite à capitalização do empresário e 
consequentemente a melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas 

 

 

2.3.5. SEBRAETEC como fomento para inovação 

 

O SEBRAE fomenta a inovação com o SEBRAETEC. Tem-se também a lei de 

inovação (Lei nº 10973 de 02/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5563 em 11/10/2005) 

que estabeleceu o marco legal para o fomento e estímulos à inovação nas MPE, mediante 

extensão tecnológica por universidades e instituições de pesquisa, valorizando as incubadoras. 

O SEBRAETEC é um programa SEBRAE de consultoria tecnológica que ajuda 

financeiramente as MPE a ter acesso às inovações tecnológicas.  

As EEC tiveram acesso à inovação de processo através do uso da consultoria 

tecnológica do SEBRAETEC. O SEBRAE pagou 70% dos custos totais dessas 9 consultorias 

tecnológicas feitas nas 9 empresas estudadas. Quando o assunto é falta de dinheiro para 

investir em inovação. Essa parte foi resolvida com o SEBRAETEC que fomenta a inovação. 

Mas, quando o assunto é o contrato entre as partes interessadas e a educação emocional 

do empreendedor e do ALI, se faz necessário um aprofundamento na teoria da análise 
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transacional a seguir. Afinal de nada adianta ter verba se não há uma comunicação 

transparente. 

 

2.4. Análise transacional 

 

O trabalho do ALI é de levar a inovação para dentro das MPE. Deste modo, o processo 

de comunicação do ALI com o empresário, é indispensável para atingir o objetivo do 

trabalho. A inovação aumenta a competitividade da empresa, mas caso o ALI e o empresário 

não consigam se entender e estabelecer um contrato fixando os objetivos, o resultado final do 

projeto sairia prejudicado.  

Para a inovação entrar nas MPE dos setores de turismo e gastronomia faz-se necessário 

que a direção do empreendimento estabeleça um contrato voltado para a inovação conforme a 

teoria da análise transacional de Eric Berne (Steiner, 1997).  

 

2.4.1. A importância e os objetivos do contrato entre as partes 

 

Segundo, Steiner, 1997, a análise transacional afirma que estabelecer um contrato é 

indispensável. Para Eric Berne o criador da teoria, contrato é um acordo explicito entre o 

cliente e o prestador de serviços, que fixa os objetivos, resultados do trabalho em cada fase. O 

contrato visa tornar explícitas as expectativas de cada uma das partes dessa relação, a fim de 

evitar dificuldades e frustrações para ambas as partes. Caso o contrato não fique claro, isto vai 

gerar dificuldades futuras para ambas as partes. 

Existem quatro tipos de contrato: organizacional, administrativo, profissional e 

psicológico. O contrato organizacional, que tem como objetivo atender os interesses da 

organização e que envolve a responsabilidade do Agente Local de Inovação (ALI) para com o 

cliente. Neste tipo de contrato estão contidos o contrato administrativo, o profissional e o 

psicológico.  

O contrato administrativo deve ter clareza por partes da direção da organização quanto 

ao objetivo do trabalho a ser realizado sempre com vistas nos objetivos gerais, estatutos, 

normas internas, regulamentos. Envolvem a clarificação de necessidades de investimento 

financeiro, de pessoas, instalações. É importante que este contrato seja feito na presença de 

todos os envolvidos no projeto. 
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O contrato profissional contempla o objetivo profissional do prestador de serviços, que 

seria o trabalho que o Agente Local de Inovação (ALI) irá desenvolver e que pode ser 

colocado em termos técnicos. Porém deve estar detalhado e claro. 

O contrato psicológico, refere-se ao que o ALI se propõe a fazer e a compatibilidade de 

suas ações com seus valores e sua possibilidade de flexibilizar de modo a atender as 

necessidades do cliente sem esquecer as necessidades psicológicas dos indivíduos que 

trabalham na empresa. 

A visão de Claude Steiner (1974) resume aqui o que é contrato:  

 Um acordo formal 

 Deve ser transparente 

 Deve ter linguagem simples, objetiva 

 Deve ser mensurável 

 

O estabelecimento de um contrato com uma linguagem simples e clara tem como 

objetivo relacionar-se de maneira consciente, espontânea e com confiança, e assim assumir 

uma maneira de ser/estar. Isso significa assumir responsabilidade pelos resultados. 

De acordo com Claude Steiner (1974), um contrato deve ter quatro componentes 

básicos para sua validade: 

1. Consentimento mútuo: tem que ter uma proposta de aceite ou não. Implica na 

proposta do prestador de serviços, ALI, seguida de aceitação por parte do 

empresário. A proposta deve ser comunicada explicitamente com termos 

objetivos, constitui uma tentativa por parte do prestador de serviços, ALI, para 

contribuir na solução de uma determinada situação problemática, no sentido de 

criar um contrato consentido por ambos, prestador de serviços (ALI) e cliente 

precisam ter condições de especificar o acordo. Isso implica em energia de 

ambos para resolver situações que o cliente está trazendo. 

2. Compensação: clarifica e confere os benefícios. É alguma coisa que o ALI tem 

que receber, mas é acordado como compensação. Para o prestador de serviços 

normalmente é financeira, mas também podemos considerar o sentimento de 

dever cumprido e o reconhecimento pelo trabalho feito, que pode reverter em 

melhoria da autoestima. Todo contrato deve ser baseado em uma compensação 

válida, no sentido de que haja benefícios para o cliente e o consultor, esses 

benefícios podem ser negociados e determinados de comum acordo. 
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3. Competência: as pessoas são capazes e competentes para realizar o acordado. O 

requisito competência institui que não só o cliente mas também o ALI precisam 

ser competentes para alcançar os objetivos do trabalho. Cliente e prestador de 

serviços (ALI) farão uso do estado de ego adulto no processo de firmar o 

contrato e durante o desenvolvimento do trabalho. A competência significa que 

o prestador de serviços tem conhecimento, perícia e habilidade para lidar com 

eficiência com o material que o cliente lhe trouxer. 

4. Objetivo legal: está de acordo com a moral, ética e as leis do país. 

 

Na prática o contrato serve para evitar mal entendidos, avaliar resultados e corrigir o 

rumo do trabalho quando necessário. Quando se deixa claro o funcionamento, os objetivos, as 

expectativas do cliente, isso serve para proteger o cliente e o prestador de serviços (ALI) 

deixando claro o papel de ambos. Portanto o contrato é uma relação que envolve 

responsabilidade tanto do cliente quanto do prestador de serviços (ALI). 

 

2.4.2. Educação Emocional 

 

A Análise Transacional dirige seu olhar para as relações humanas, mas especificamente 

para as interações sociais. Procura analisar como os indivíduos se relacionam e de que forma 

é possível modificar sua conduta para melhores resultados na vida pessoal e profissional. 

vro 

Segundo Steiner ser emocionalmente educado é ter Capacidade de entender as 

emoções, ter uma Expressão produtiva das Emoções e Ouvir as outras pessoas e ser empático 

com suas emoções. 

Portanto, a educação emocional possibilita a ampliação das relações entre os 

indivíduos, cria possibilidades de afeto entre as pessoas, possibilita o trabalho cooperativo 

facilitando o desenvolvimento do sentido de comunidade. Para Steiner (1997) é importante 

compreender, administrar e controlar as nossas emoções. 

 

2.5. Considerações finais sobre o capítulo 
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Neste capítulo ficou demonstrado a importância dos setores de Turismo e Gastronomia 

para a cidade do Recife e Região metropolitana. Como também, a importância da Micro e 

Pequena Empresa para as Economias Brasileira e Pernambucana.  

A Inovação surgiu como alternativa das empresas brasileiras de pequeno porte para 

competir de igual para igual com os produtos de outros países. A importância da inovação nas 

empresas e do espírito empreendedor dos empresários fica evidenciada.  

Por fim, a análise transacional mostra o quanto é importante o autoconhecimento e o 

contrato entre as partes para o bom andamento do projeto ALI. Bem como, a educação 

emocional para as coisas funcionarem bem na prática e não ficarem apenas na teoria.
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3 ESTUDO DE CASO  

Neste capítulo faz-se uma análise de como medir o grau de inovação nas MPE. Esta 

pesquisa foi realizada em duas fases: a primeira fase trata do embasamento teórico através da 

pesquisa bibliográfica e a segunda fase refere-se à pesquisa de campo. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho segue a abordagem 

apresentada por Lakatos e Marconi (2003). A teoria dos autores citados anteriormente 

sustenta que para a realização da pesquisa de campo, primeiramente, deve-se realizar-se uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema a fim de auxiliar o pesquisador na elaboração do plano 

geral da pesquisa. E que somente após a pesquisa bibliográfica deve-se realizar a pesquisa de 

campo. 

Segundo estes autores a pesquisa bibliográfica é todo o estudo realizado com 

documentos ou fontes secundárias e abrangem toda bibliografia tomada como pública em 

relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, pesquisas 

monográficas, teses e material cartográfico, mas especificamente neste trabalho a bibliografia 

utilizada é composta por livros de diversos autores que relatam tema empreendedorismo, 

documentos científicos tais como artigos de autoria de entidades governamentais como o 

MCT e ANPROTEC, publicação avulsa como a de autoria do SEBRAE e sites. 

 

3.1. Medição da Inovação 

A grande dificuldade entre todas as definições de inovação é estabelecer um 

procedimento de medir ou um processo de como inovar. A principal referência internacional 

para a medição da inovação é o Manual de Oslo (2005). Esse documento fornece suporte 

conceitual e diretrizes que viabilizam comparações entre trabalhos de pesquisa realizados em 

todo o mundo. 

Para o desenvolvimento da metodologia, também foram buscados outros trabalhos que 

pudessem oferecer sustentação teórica. O modelo adotado pelo programa Apoio Direto à 

Inovação, do Instituto Inovação, parece ser o mais adequado à avaliação do Ambiente 

Propício à Inovação nas MPE. Este modelo, além de identificar o potencial para inovação da 

empresa e da região (Entender), leva em conta a realização de atividades de prospecção 

tecnológica (Olhar Adiante) e também atividades de capacitação em gestão da tecnologia e 

em processos de inovação (Capacitar-se). Por fim, aborda as atividades para implementação 
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dos processos de gestão da inovação (Fazer). Com base em trabalhos de pesquisadores das 

décadas de 80 e 90, Ahmed (2010) apresenta uma coletânea de práticas, denominadas Fatores 

de Sucesso, que contribuem para formar um ambiente favorável à inovação. O Projeto de 

Desenvolvimento Humano, conduzido pela Universidade de Boston, publica o Índice de 

Realizações Tecnológicas (Thetechnology achievement index TAI), desenvolvido para captar 

o desempenho de países na criação e difusão tecnológica, para a construção de uma base de 

habilidades. O índice mede as realizações em quatro dimensões: 

1. Criação de tecnologia, com base no número de patentes per capita e nos valores de 

royalties e licenças ob  

2. Difusão das inovações recentes, medida pelo número de hosts de internet  

3. Difusão de tecnologias consolidadas, como o número de telefones e o consumo de 

 

4. Volume de habilidades, medida pelo tempo de escolaridade da população com mais de 

15 anos. 

 

Segundo Sawhney (2008), propõe uma ferramenta, denominada Radar da que relaciona as 

dimensões pelas quais uma empresa pode procurar caminhos para inovar. O Radar da 

Inovação reúne quatro dimensões principais: 

 

1. As ofertas criadas 

2. Os clientes atendidos 

3. Os processos empregados 

4. Os locais de presença usados 

 
Entre estas, são apontadas mais oito dimensões que devem ser observadas. O cálculo do 

grau de inovação leva em conta os diversos aspectos identificados na pesquisa bibliográfica, 

mas priorizou o Radar da Inovação. Entretanto, como a abordagem de Sawhney parece 

ignorar o ambiente interno da organização, optou-se por incluir uma dimensão adicional, 

r entender que um clima organizacional propício à 

inovação é pré-requisito importante para uma empresa inovadora.  

Seguem algumas considerações sobre cada uma das dimensões da inovação e de como é 

feita sua avaliação: 
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Oferta 
 

A Oferta se refere aos produtos oferecidos pela empresa ao mercado. Com base no 

conceito de que uma empresa inovadora tem uma parte relevante de sua receita associada a 

novos produtos. Outro conceito, associado à inovação, é a disposição para correr riscos. 

 

Plataforma 
 

Plataforma é o nome dado a um conjunto de componentes comuns, métodos de montagem 

produtos. O entendimento é que a habilidade em usar uma mesma plataforma para oferecer 

um maior número de produtos reflete maior capacidade inovadora. 

 
Marca 
 

No estudo, Marca é entendida como o conjunto de símbolos, palavras (slogan) ou 

formatos pelos quais uma empresa transmite sua imagem, ou promessa, aos clientes. A 

inovação nesta dimensão implica, por exemplo, em tirar partido da marca para alavancar 

outras oportunidades de negócio ou, inversamente, usar outros negócios para valorizar a 

marca. 

 

Clientes 
 

Os clientes são pessoas ou organizações que usam ou consomem produtos para atender a 

determinadas necessidades. Os métodos de inovação centrados no cliente divergem das 

abordagens tradicionais, caracterizadas pela busca da inovação por meio de avanços 

tecnológicos ou da otimização dos processos comerciais (HMS, 2008). Inovar nesta dimensão 

significa, por exemplo, encontrar um novo nicho de mercado para determinado produto. 

 

Soluções 
 

Uma solução é a combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações 

capazes de solucionar o problema do cliente.  
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Relacionamento 
 

Esta dimensão, originalme

tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de algum modo, ao interagir com a 

empresa em todos os momentos. 

 

Agregação de valor. 
 

Esta dimensão considera os mecanismos pelos quais uma empresa capta parte do valor 

criado. Isto é feito, normalmente, pela análise da Cadeia de Valor, para descobrir fluxos de 

receita não explorados e formas de captar valor a partir de interações com clientes e parceiros.  

 
Processos 
 

Os processos são as configurações das atividades usadas na condução das operações 

internas à empresa. A inovação, nesta dimensão, pressupõe o reprojeto de seus processos para 

buscar maior eficiência, maior qualidade ou um tempo de resposta (tempo de ciclo) menor.  

 

Organização 
 

A dimensão Organização refere-se ao modo como a empresa está estruturada, quais as 

parcerias estabelecidas e o papel e responsabilidade dos colaboradores. O Relatório da OCDE 

sobre Technology: Productivity and Job Creation 1996 (Tecnologia: Produtividade e Criação 

de Empregos 1996) discute um considerável grupo de pesquisas que indicam que as mudanças 

tecnológicas e organizacionais estão altamente interligadas. O relatório demonstra claramente 

nais, ao mesmo 

 

 
Cadeia de fornecimento 
 

A Cadeia de Fornecimento corresponde à seqüência de atividades e de agentes que 

movem os produtos, serviços e informações da origem à entrega. Abrange, portanto, os 

aspectos logísticos do negócio, como transporte, estocagem e entrega. 
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Presença (Praça) 
 

A Presença está relacionada aos canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar 

seus produtos no mercado e, também, aos locais em que esses itens podem ser adquiridos 

pelos consumidores. A inovação, aqui, significa a criação de novos pontos, ou a utilização dos 

já existentes, de forma criativa.  

 

Rede 
 

Esta dimensão cobre os aspectos relacionados à Rede que conecta a empresa, e seus 

produtos, aos clientes. Trata, essencialmente, dos recursos usados para a comunicação ágil e 

eficaz entre a empresa e seus clientes. A inovação nessa dimensão consiste em realizar 

melhorias na rede capazes de ampliar o valor das ofertas da empresa e, freqüentemente, de 

trazer benefícios logísticos.  

 

Ambiência inovadora 
 

composta por profissionais que tem formação voltada para a pesquisa. Assim, a quantidade de 

colaboradores com mestrado ou doutorado pode ser um fator relevante. Entretanto, com 

exceção das empresas que surgiram em universidades, a presença destes profissionais não é 

comum nas MPE.  

Outro aspecto que caracteriza as organizações com disposição para inovar é a existência 

de mecanismos como programas de sugestões, que incentivem os colaboradores a apresentar 

idéias. Nas pequenas empresas, devido à informalidade possível devido ao tamanho das 

equipes, muitas vezes 

O incentivo existe, porém não está formalizado e, na maioria das vezes, não é 

documentado, o que dificulta o levantamento de evidências. Além dos trabalhos de P&D 

realizados internamente, acordos de transferência de tecnologia originados de licenças de 

direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de outros tipos de 

conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou implemente 

inovações também são evidências importantes da existência de processos inovadores.  
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Outra forma de avaliar se a empresa tem foco na inovação é saber se ela usa, ou ao menos 

tentou usar, algum recurso dos órgãos de fomento à inovação, como FINEP, Fundação 

Araucária, etc. ou fez uso de incentivos fiscais como os da Lei de Informática. O 

conhecimento da existência, e principalmente a utilização de recursos, como o Serviço 

Brasileiro de Respostas Técnicas, indica iniciativa e mostra que a empresa não limita a busca 

de soluções internamente à organização. A participação em algum concurso voltado à 

inovação também é um indício de um ambiente adequado. Aqui, o importante não é saber se a 

empresa ganhou ou não um prêmio, mas saber se existe um espírito de valorização da 

inovação.  

Mesmo não sendo algo muito comum nas MPE, julga-se que a existência de alguma 

proteção intelectual, como registro de patente ou de Modelo de Utilidade, é uma 

demonstração importante de valorização da inovação e, portanto, reflexo de uma gestão que 

incentiva a criação. Para avaliar a competência inovadora, ainda é interessante saber se a 

organização conhece e aplica ferramentas típicas dos processos de criação, como: brainstorm 

e prototipagem. 

 

Figura 3.1. Exemplo de um Radar de Inovação 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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3.2. O instrumento de coleta dos dados 

A fundamentação para apresentação dos dados baseia-se, principalmente, na teoria do 

Manual de Oslo, 2005 (OCDE, Manual de Oslo, 2005). Uma inovação é a implementação de 

um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um 

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

organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, Manual de Oslo, 2005). 

O SEBRAE no Projeto ALI usa o diagnóstico do grau de inovação (DGI) e esse 

questionário encontra-se no Anexo 1 desta dissertação. O DGI tem 42 questões que coloca em 

evidência 13 dimensões relacionadas à inovação. Em cada questão pode ter 3 pontuações 

diferentes. Quando o empresário, nos últimos 3 anos, faz sistematicamente aquilo que é 

perguntado, a pontuação é 5. Caso, nos últimos, ele faça de vez quando ou já fez no mínimo 

uma vez a pontuação é 3. Finalmente, se nos últimos 3 anos, ele não fez nada daquilo que é 

perguntado 

Foi feita uma avaliação inicial que nesta dissertação será chamada de T0. Após 12 meses 

foi feita uma nova avaliação chamada de T1. 

 
3.3. Empresas do Estudo de Caso 

Por tratar-se-á de uma amostra com apenas 9 entrevistados, esta fase contém 

apresentação real das questões aplicadas mediante questionário (DGI) com os esses 9 

empresário-empreendedores de Recife e região metropolitana que fazem parte do projeto ALI 

do SEBRAE de 15 novembro 2009 a 15 novembro 2011. 

No total, 150 empresas do setor de turismo e gastronomia, da região metropolitana do 

Recife foram escolhidas para fazerem parte do projeto ALI (Agentes Locais de Inovação) do 

SEBRAE neste mesmo período citado anteriormente. Tendo como objetivo levar a inovação 

para dentro das empresas e consequentemente aumentar a competitividade das mesmas. Este 

estudo terá como foco, apenas 9 empresas dos setores de turismo e gastronomia de Recife e 

região metropolitana do Recife.  
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Tabela 3.1. Turismo e gastronomia 

 População Elegíveis Incluídos Final 

Número 150 9 9 9 

Fonte: Esta Pesquisa 2011 

 

Desta população de 150 empreendimentos foram incluídos 9: 

 

1. Restaurante de comidas regionais (Candeias, Jaboatão dos Guararapes)  

2. Doceria e Lanchonete (Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes) 

3. Sanduicheria (Candeias, Jaboatão dos Guararapes) 

4. Bar e Restaurante Beira Mar  (Candeias, Jaboatão dos Guararapes) 

5. Bar e Restaurante Beira Mar especializado em Caldinhos e Cachaças (Candeias, 

Jaboatão dos Guararapes) 

6. Lanchonete especializada em produtos do Pará (Boa Viagem, Recife) 

7. Pousada tradicional da Praia de Gaibu (Praia de Gaibu, Cabo de Santo Agostinho) 

8. Pousada tradicional de Olinda (Carmo, Olinda) 

9. Hostel  (Setubal, Recife) 

A seguir serão apresentados os resultados no momento inicial, chamado de T0, de cada 

empresa: 

Dentre as cidades citadas acima onde estão localizados os restaurantes e pousadas desta 

pesquisa. A cidade de Jaboatão dos Guararapes tem um destaque maior. Das 9 (nove) 

empresas que serão estudadas acima, 5 (cinco) delas é de Jaboatão dos Guararapes. No início 

do projeto ALI, o SEBRAE escolheu de se restringir apenas a esta região. Porém no meio do 

projeto para o final o SEBRAE abriu o leque para outras cidades de Recife e região 

metropolitana. 

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, principalmente nos bairros de candeias e piedade, 

está sofrendo grandes transformações por causa do porto de SUAPE. Antes, cidade 

dormitório, hoje Jaboatão dos Guararapes tem seus bairros disputados pelas grandes empresas 
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que estão estaladas em SUAPE. Candeias e Piedade são hoje localidades valorizadas no 

mesmo nível do bairro de Setubal, bairro limítrofe ao bairro de Boa Viagem que é 

considerado como bairro nobre do Recife. 

As pessoas que circulam nas MPE de Jaboatão dos Guararapes estão com outra cara ou 

melhor outra farda. Os trabalhadores de SUAPE estão invadindo esta localidade, pois os 

bairros de candeias e piedade são localidades de passagem obrigatória para se chegar a 

SUAPE. Os imóveis de Candeias e Piedade estão supervalorizados por causa da procura.  

Nas próximas linhas, tem-se a descrição de cada uma das empresas que fazem parte da 

pesquisa de estudo de caso desta dissertação. 

3.3.1. Empresa 1 

A empresa 1 é um restaurante de comidas regionais no bairro de candeias na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes na região metropolitana do Recife. Como já foi explanado no 

parágrafo anterior, a cidade de Jaboatão dos Guararapes está se transformando frente às 

mudanças socioeconômicas do estado de Pernambuco (Porto de SUAPE, Estaleiro Atlântico 

sul entre outras coisas). É neste contexto que está inserida a empresa 1 deste estudo. 

A abertura desta empresa foi em 16/03/2005, ela conta com 30 funcionários, 

1.200.000,00 de faturamento anual bruto, o serviço oferecido é de refeições e petiscos com 

especialidade na comida regional pernambucana. Tendo como código e descrição da atividade 

principal (CNAE) 56.11 2 01  Restaurantes e similares. É uma empresa familiar 

formalizada e também uma sociedade empresária limitada como personalidade jurídica. Um 

dos sócios tem até o ensino médio, a esposa do mesmo tem curso superior e o outro sócio tem 

um curso superior incompleto. O sócio principal, esse que tem o ensino médio, tem um lado 

empreendedor bem evidente. Sempre que aparece um negócio interessante ele investe, sem 

pestanejar. O empresário investe, mas com pouco planejamento e organização de suas ações.  

Na tabela 3.2. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 1 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 1 no momento T0. Pode-se verificar na tabela e no gráfico que a dimensão (F) 

relacionamento teve uma pontuação importante. O grau de inovação global foi de 1,8. 
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Tabela 3.2. GI da Empresa 1 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 1   
A - Dimensão Oferta 1,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 
C - Dimensão Marca 2,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 4,0 
G - Dimensão Agregação de valor 2,0 
H - Dimensão Processos 1,8 
I - Dimensão Organização 1,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 3,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,3 
Grau de inovação Global da Empresa 1 1,8 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 
Figura 3.2. Gráfico Radar do GI da empresa 1 no momento T0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

3.3.2. Empresa 2 

A empresa 2 é uma fábrica de doces que por conta da área supercomercial onde se 

encontra no bairro de cajueiro seco (limítrofe ao bairro de prazeres) na cidade de Jaboatão dos 
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Guararapes, atendendo aos pedidos dos clientes começou a servir lanches e almoços sem 

planejamento algum. 

A abertura desta empresa foi em 26/04/2005, ela conta com 11 funcionários, 480.000,00 

de faturamento anual bruto, os serviços oferecidos são doces para atacado e refeições. Tendo 

como código e descrição da atividade principal (CNAE) 56.11 2 03-Lanchonetes, casas de 

chá, de sucos e similares. A especialidade da casa são os doces. A empresária é uma doceira 

de mão cheia.  

É uma empresa familiar formalizada e a personalidade jurídica é de Empresário 

Individual. A empresária e seu marido foram até o ensino médio. Ela tem um lado líder bem 

desenvolvido. Já o marido precisa aprender com a esposa como liderar os funcionários. 

Também está precisando de mais planejamento e organização na gestão da empresa. Como 

também de capacitação dos funcionários. Tem um problema grande com antigos funcionários 

que aprendem a fazer os doces e depois montam seus próprios negócios. 

O problema maior atualmente é de separar as duas empresas. A doceria do restaurante e 

lanchonete nascente. É preciso urgente encontrar outra localidade para a fábrica de doces e 

reformar o atual para a prática correta de um restaurante dentro da higiene alimentar. 

Na tabela 3.3. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 2 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 2 no momento T0. Pode-se verificar na tabela e no gráfico que a dimensão (C) 

marca foi a mais alta pontuação que só não foi maior por a marca não é registrada. O grau de 

inovação global foi de 1,2. 
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Tabela 3.3. GI da empresa 2 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 2   
A - Dimensão Oferta 1,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 
C - Dimensão Marca 3,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 
H - Dimensão Processos 1,0 
I - Dimensão Organização 1,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,3 
Grau de inovação Global da Empresa 2 1,2 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 
Figura 3.3. Gráfico Radar do GI da empresa 2 no momento T0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

3.3.3. Empresa 3 

A empresa 3 é uma sanduicheria de sucesso no bairro de candeias na cidade de Jaboatão 

dos Guararapes na região metropolitana do Recife.  
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A abertura desta empresa foi em 12/02/2003, ela conta com 11 funcionários, 480.000,00 

de faturamento anual bruto, e oferece o serviço de lanches com especialidade em sanduiche. 

Tendo como código e descrição da atividade principal (CNAE) 56.11 2 03- Lanchonetes, 

casa de chá, de sucos e similares. É uma empresa familiar formalizada e também uma 

sociedade empresária limitada como personalidade jurídica. O empresário é empreendedor no 

sentido de aproveitar uma oportunidade para investir, contudo não tem nenhum planejamento 

nas suas ações. Mas, não é um bom líder para os seus funcionários. Por conta disso tem um 

problema grave com seus funcionários. 

Na tabela 3.4.. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 3 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 3 no momento T0. Pode-se verificar na tabela que esse empresário foi o único a 

pontuar 3,0 na dimensão (J) cadeia de fornecimento. A dimensão (C) marca também teve uma 

boa pontuação que só não foi melhor, pois a marca não é registrada no INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial). O grau de inovação global foi de 1,8. 

 

Tabela 3.4. GI da empresa 3 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 3   
A - Dimensão Oferta 1,3 
B - Dimensão Plataforma 2,0 
C - Dimensão Marca 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,5 
E - Dimensão Soluções 2,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 2,0 
H - Dimensão Processos 1,0 
I - Dimensão Organização 1,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 3,0 
K - Dimensão Presença 2,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,5 
Grau de inovação Global da Empresa 3 1,8 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 



Capítulo 3 Estudo de Caso 
 

 52 

 
Figura 3.4. Gráfico Radar do GI da empresa 3 no momento T0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

3.3.4. Empresa 4 

A empresa 4 é um bar e restaurante a beira mar do bairro de candeias na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes na região metropolitana do Recife.  

A abertura desta empresa foi em 24/08/1989, ela conta com 9 funcionários, 240.000,00 

de faturamento anual bruto, e oferece o serviço de bebidas e petiscos. Tendo como código e 

descrição da atividade principal (CNAE) 56.11 2 02- Bares e outros estabelecimentos 

especializados em servir bebidas. É uma empresa familiar formalizada e a personalidade 

jurídica é de Empresário Individual.  

Contando com a data de abertura essa empresa está no mercado a 22anos. Com esse 

tempo de prestações de serviços gastronômicos já deveria ter solucionado alguns problemas 

básicos na gestão da empresa. Infelizmente, ainda há muito que fazer para organizar essa 

empresa. Os empresários responsáveis são marido e mulher. A empresária está disposta a se 

capacitar para melhor se organizar. 

Na tabela 3.5. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 4 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 3 no momento T0.  
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Pode-se verificar na tabela que esse empresário foi o único a pontuar 0,8 na dimensão 

(I) organização. A dimensão (C) marca teve uma boa pontuação que só não foi melhor pois a 

marca não é registrada no INPI. O grau de inovação global foi de 1,2. 

Tabela 3.5. GI da empresa 4 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 4   
A - Dimensão Oferta 1,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 
C - Dimensão Marca 3,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 
H - Dimensão Processos 1,4 
I - Dimensão Organização 0,8 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,3 
Grau de inovação Global da Empresa 4 1,2 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 
Figura 3.5. Gráfico Radar do GI da empresa 4 no momento T0  

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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3.3.5. Empresa 5 

A empresa 5 é um bar e restaurante a beira mar do bairro de candeias na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes na região metropolitana do Recife. A abertura desta empresa foi em 

19/04/2006, ela conta com 15 funcionários, 530.000,00 de faturamento anual bruto, o serviço 

oferecido é de bebidas e petiscos tendo como especialidade principal uma variedade enorme 

de caldinhos e cachaças. 

Tendo como código e descrição da atividade principal (CNAE) 56.11 2 01  

Restaurantes e similares. É uma empresa familiar formalizada e também uma sociedade 

empresária limitada como personalidade jurídica. A empresária é formada e tem visão sobre o 

seu negócio. Como ela é muito exigente, ela acaba centralizando tudo nela e fica 

sobrecarregada. As pessoas ao redor têm medo de tomar decisões sem o aval dela.  

Na tabela 3.6. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 1 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 5 no momento T0. Pode-se verificar na tabela e no gráfico que as dimensões (B) 

plataforma e (C) marca tiveram as melhores pontuações. O grau de inovação global foi de 1,4. 

 

Tabela 3.6. GI da empresa 5 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 5   
A - Dimensão Oferta 1,3 
B - Dimensão Plataforma 3,0 
C - Dimensão Marca 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 
H - Dimensão Processos 1,0 
I - Dimensão Organização 1,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,0 
Grau de inovação Global da Empresa 5 1,4 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Figura 3.6. Gráfico Radar do GI da empresa 5 no momento T0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

3.3.6. Empresa 6 

A empresa 6 é uma lanchonete no bairro de boa viagem na cidade de Recife. A abertura 

desta empresa foi em 24/11/1998, ela conta com 2 funcionários, 300.000,00 de faturamento 

anual bruto, o serviço oferecido é de lanches e refeições tendo como especialidade comidas 

típicas paraenses. Tendo como código e descrição da atividade principal (CNAE) 56.11 2

03-Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. É uma empresa familiar formalizada e a 

personalidade jurídica é de Empresário Individual.  

O empresário está fazendo um curso superior de gastronomia. Tem como problema 

principal a logística para trazer os produtos do Pará para Recife. 

Na tabela 3.7. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 6 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 6 no momento T0.  

Pode-se verificar na tabela que nessa empresa a dimensão (C) marca com 2,0 como 

pontuação representa a melhor pontuação obtida para a mesma. A pontuação das outras 

dimensões forma apenas 1,0. Pelo tempo que essa empresa está no mercado, ela deveria está 
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mais organizada. Mas, parece que ela está parada no tempo. O grau de inovação global foi de 

1,1. 

Tabela 3.7. GI da empresa 6 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 6   
A - Dimensão Oferta 1,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 
C - Dimensão Marca 2,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 
H - Dimensão Processos 1,0 
I - Dimensão Organização 1,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,0 
Grau de inovação Global da Empresa 6 1,1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Figura 3.7. Gráfico Radar do GI da empresa 6 no momento T0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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3.3.7. Empresa 7 

A empresa 7 é uma pousada familiar tradicional localizada na beira mar da praia de 

Gaibu na cidade do Cabo de Santo Agostinho na região metropolitana de Recife. Essa 

localidade foi bastante valorizada por causa da nova ponte do Paiva construída para ligar o 

bairro de Barra de Jangada e a Praia do Paiva. Para quem vai para SUAPE, esse caminho pode 

ser mais rápido para fugir do transito local. Com 30 minutos, por conta da qualidade da 

estrada nova que foi construída, podemos chegar à Praia de Gaibu. O único inconveniente é o 

pedágio que é cobrado na entrada da pista nova. 

A abertura desta empresa foi em 06/10/2003, ela conta com 38 funcionários, 

1.500.000,00 de faturamento anual bruto, o serviço oferecido é de hospedagem como serviço 

principal. Mas, a pousada também possui um restaurante, uma academia de ginástica, salas 

para eventos e uma suíte com 100m2 como diferencial competitivo.  

Tendo como código e descrição da atividade principal (CNAE) 55.10-8-01 - Hotéis. É 

uma empresa familiar formalizada e também uma sociedade empresária limitada como 

personalidade jurídica. A empresa sendo familiar não significa que todos os membros da 

família estão a frente do negócio. Na verdade, uma das filhas do proprietário fundador da 

pousada é quem dirige a pousada. Essa empresária tem curso superior. Ela é uma excelente 

líder. E também é bastante empreendedora.  

Esta pousada seria uma das únicas que não arrendou seu estabelecimento para grandes 

construtoras colocarem seus trabalhadores. A dificuldade atual encontrada está relacionada 

aos funcionários que estão deixando a pousada para irem atrás de empregos que remuneram 

melhor em SUAPE. Aliás, esse é o problema de praticamente todas as pousadas dessa região.  

Na tabela 3.8. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 7 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 7 no momento T0.  

Pode-se verificar na tabela e no gráfico que as dimensões (B) plataforma e (C) marca 

tiveram as melhores pontuações. O grau de inovação global foi de 1,7. 
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Tabela 3.8. GI da empresa 7 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 7   
A - Dimensão Oferta 1,3 
B - Dimensão Plataforma 3,0 
C - Dimensão Marca 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,0 
E - Dimensão Soluções 2,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 2,0 
H - Dimensão Processos 1,0 
I - Dimensão Organização 2,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,8 
Grau de inovação Global da Empresa 7 1,7 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 
 

 
Figura 3.8. Gráfico Radar do GI da empresa 7 no momento T0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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3.3.8. Empresa 8 

A empresa 8 é uma pousada familiar tradicional localizada no bairro do Carmo na 

cidade de Olinda na região metropolitana de Recife. Olinda é tombada como patrimônio 

histórico da humanidade. As ladeiras de Olinda, as tapioca da Sé, o carnaval de Olinda, seus 

bonecos gigantes e seu artesanato fazem parte do cenário desta pousada olindense. 

A abertura desta empresa foi em 03/07/1984, ela conta com 26 funcionários, 

1.200.000,00 de faturamento anual bruto, o serviço oferecido é de hospedagem como serviço 

principal. Tendo como código e descrição da atividade principal (CNAE) 55.10-8-01 - Hotéis. 

É uma empresa familiar formalizada e também uma sociedade empresária limitada como 

personalidade jurídica. O empresário tem curso superior. Ele tem um bom planejamento.   

Com 28 anos de funcionamento, a pousada já deveria ter implantado as boas práticas na 

manipulação de alimentos. A vigilância sanitária deu um ultimato para a pousada atender 

todas as normas descritas na legislação sobre a higiene alimentar.  

Talvez o fato de Olinda ser um local de passagem obrigatória para todo o turista que 

vem ao nosso Estado, fez com que essa pousada se acomodasse um pouco. Não sendo preciso 

fazer grandes esforços para conseguir clientes, continuou como era no principio sem grandes 

investimentos, nem melhoria contínua. 

Na tabela 3.9. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 8 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo DGI para as MPE do SEBRAE no momento 

inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da 

tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação da empresa 8 no momento T0. 

Pode-se verificar na tabela e no gráfico que a dimensão (C) marca teve a melhor pontuação. O 

grau de inovação global foi de 1,4. 
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Tabela 3.9. GI da empresa 8 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 8   
A - Dimensão Oferta 1,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 
C - Dimensão Marca 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 
H - Dimensão Processos 1,8 
I - Dimensão Organização 2,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,5 

Grau de inovação Global da Empresa 8 1,4 
 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Figura 3.9. Gráfico Radar do GI da empresa 8 no momento T0  

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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3.3.9. Empresa 9 

A empresa 9 é um Hostel que é como se fosse uma mini-pousada. A diferença é que eles 

tanto podem alugar o quarto quanto apenas as camas. No Sul do Brasil e no exterior é bem 

comum. Um Hostel tem preços mais acessíveis que nos hotéis ou pousadas. Eles têm como 

princípio a troca cultural. É muito bom para poder fazer amizades, pois o ambiente está mais 

propício que num Hotel. O público alvo seria mais jovens estudantes em busca de fazer um 

pouco de turismo, conhecendo outras localidades a um baixo custo. 

Este Hostel está localizado no bairro de Setubal (bairro limítrofe com Boa Viagem) na 

cidade de Recife. A abertura desta empresa foi em 17/06/2010, ela conta com 1 funcionário, 

120.000,00 de faturamento anual bruto, o serviço oferecido é de hospedagem como serviço 

principal. As duas sócias têm curso superior e decidiram abrir um Hostel para ter seu próprio 

negócio.  

O CNAE é 55.90-6-01  Albergues, exceto assistenciais. É uma empresa formalizada e 

também uma sociedade empresária limitada como personalidade jurídica.  

Na tabela 3.10. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 9 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0. A tabela apresenta as respostas através das 13 

dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o gráfico radar de grau de inovação 

da empresa 9 no momento T0. Pode-se verificar na tabela e no gráfico que a dimensão (K) 

presença teve a melhor pontuação. O grau de inovação global foi de 1,2. 
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Tabela 3.10. GI da empresa 9 por dimensão inovadora no momento T0 

Grau de Inovação da Empresa 9   
A - Dimensão Oferta 1,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 
C - Dimensão Marca 1,0 
D - Dimensão Clientes 1,5 
E - Dimensão Soluções 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 
H - Dimensão Processos 1,0 
I - Dimensão Organização 1,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,5 
Grau de inovação Global da Empresa 9 1,2 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Figura 3.10. Gráfico Radar do GI da empresa 9 no momento T0  

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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3.4. Interpretação comparativa dos dados por dimensões inovadoras no momento T0 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (A) oferta das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que seis (6) empresas ou 66,7% das empresas tiveram como 

pontuação 1,0 e as outras três (3) ou 33,3% das empresas tiveram como pontuação 1,3. 

Nos últimos 3 anos 66,7% das empresas não identificaram novos mercados para seus 

produtos, não lançaram, com sucesso, qualquer novo produto no mercado, como também não 

lançaram nenhum produto que não deu certo. Essas empresas também não mudaram qualquer 

característica de seus produtos por razões ambientais (ecológicas), nem fizeram qualquer 

mudança significativa na estética, desenho ou outra mudança subjetiva em nenhum produto. 

Como não adotaram igualmente nenhuma inovação de produto. Apenas 33,3% fizeram algum 

item acima citado para obter uma pontuação levemente maior que a maioria das empresas. 

 

Tabela 3.11. Dimensão Oferta no momento T0 

MOMENTO T0 
A - DIMENSÃO OFERTA  

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (B) plataforma das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que seis (6) empresas ou 66,7% das empresas tiveram 1,0 

como pontuação, uma (1) empresa ou 11,1% das empresas teve 2,0 como pontuação e as 

outras duas (2) ou 22,2% das empresas tiveram 3,0 como pontuação. 

Para 66,7% das empresas os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem à 

apenas um produto e cada produto ou serviço é oferecido em uma única versão.  

Tabela 3.12. Dimensão Plataforma no momento T0. 

MOMENTO T0 
B - DIMENSÃO PLATAFORMA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (C) marca das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que seis (6) empresas ou 66,7% das empresas tiveram 3,0 

como pontuação, duas (2) ou 22,2% das empresas tiveram 2,0 como pontuação e uma (1) 

empresa ou 11,1% das empresas teve 1,0 como pontuação.  

Isto significa que 66,7% das empresas têm uma marca, mas ela não é registrada no INPI 

e elas usam suas marcas exclusivamente em seus produtos. 

Tabela 3.13. Dimensão Marca no momento T0. 

MOMENTO T0 
C - DIMENSÃO MARCA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (D) clientes das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que quatro (4) empresas ou 44,4% das empresas tiveram 1,0 

como pontuação, uma (1) empresa ou 11,1% teve 1,5 como pontuação, três (3) empresas ou 

33,3% das empresas tiveram 2,0 como pontuação e uma (1) empresa ou 11,1% das empresas 

teve 2,5 como pontuação.  

Para obter uma boa pontuação na dimensão (D) clientes seria preciso que nos últimos 3 

anos, as empresas tivessem identificado qualquer nova necessidade de seus clientes, qualquer 

novo mercado para seus produtos, utilizado as manifestações dos clientes (sugestões, 

reclamações, etc.) para apoiar o desenvolvimento de novos produtos. Ou lançado algum novo 

produto, ou versão em decorrência de informações sobre necessidades dos clientes. 

As respostas obtidas abaixo foram de médias pra baixo. Chegando, no máximo, a 2,5 

como pontuação. Apenas 4 empresas fizeram alguma coisa na dimensão clientes. 

 

Tabela 3.14. Dimensão Clientes no momento T0. 

MOMENTO T0 
D - DIMENSÃO CLIENTES 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,0 1,0 2,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (E) soluções das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que sete (7) empresas ou 77,8% das empresas tiveram 1,0 

como pontuação e duas (2) empresas ou 22,2% tiveram 2,0 como pontuação. 

Nos últimos 3 anos, 77,8% das empresas não ofertaram qualquer novo produto 

complementar fora de seu negócio central, nem novas soluções a seus clientes com base 

na.integração de recursos/produtos/serviços. 

 

Tabela 3.15. Dimensão Soluções no momento T0. 

MOMENTO T0 
E - DIMENSÃO SOLUÇÕES 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (F) relacionamento das nove 

empresas do estudo de caso. Pode-se perceber que oito (8) empresas ou 88,9% das empresas 

tiveram 1,0 como pontuação e apenas uma (1) empresa teve 11,1% teve 4,0 como pontuação. 

Nos últimos 3 anos, 88,9% das empresas não adotaram qualquer nova facilidade ou 

recurso (senhas, cafezinho, cartão de aniversário, vitrine, etc.) para melhorar o relacionamento 

com os clientes. Nem adotaram qualquer novo recurso de informática (web site, e-mail, CD, 

etc.) para se relacionar com os clientes. 

 

Tabela 3.16. Dimensão Relacionamento no momento T0. 

MOMENTO T0 
F - DIMENSÃO RELACIONAMENTO 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (G) agregação de valor das nove 

empresas do estudo de caso. Pode-se perceber que seis (6) empresas ou 66,7% das empresas 

tiveram 1,0 como pontuação e três (3) ou 33,3% empresas tiveram 2,0 como pontuação.  
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Isto significa que, nos últimos 3 anos, 66,7% das empresas não adotaram novas formas 

de gerar receitas usando os produtos e processos já existentes. Como também não adotaram 

 

 

Tabela 3.17. Dimensão Agregação de Valor no momento T0. 

MOMENTO T0 
G - DIMENSÃO AGREGAÇÃO DE VALOR 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (H) processos das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que seis (6) empresas ou 66,7% das empresas tiveram 1,0 

como pontuação, duas (2) empresas ou 22,2% tiveram 1,8 como pontuação e apenas uma (1) 

empresa ou 11,1% teve 1,4 como pontuação.  

Isto quer dizer que 6 empresas nos últimos 3 anos não fizeram nenhuma melhoria dos 

processos existentes, do sistema de gestão, do software de gestão, dos aspectos ambientais, da 

gestão de resíduos ou ainda não implementaram nenhuma certificação na empresa. Por esse 

motivo obtiveram 1,0 como pontuação final. As outras empresas que obtiveram uma 

pontuação maior fizeram, nos últimos 3 anos, um dos 6 itens do questionário que concerne à 

dimensão (H) processo. 

 

Tabela 3.18. Dimensão Processos no momento T0. 

MOMENTO T0 
H - DIMENSÃO PROCESSOS 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,8 1,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,8 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (I) organização das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que cinco (5) empresas ou 55,6% das empresas tiveram 1,5 

como pontuação, duas (2) empresas ou 22,2% tiveram 2,0 como pontuação, uma (1) empresa 

ou 11,1% teve 1,0 como pontuação e para finalizar uma (1) empresa ou 11,1% teve 0,8 como 

pontuação. 
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Isto mostra que nos últimos 3 anos, a maioria das a empresas não reorganizaram suas 

atividades, ou modificaram a forma de trabalhar dos colaboradores, para obter uma melhora 

em seus resultados. Como também, nos últimos 3 anos, algumas empresas fizeram alguma 

parceria com outra organização, para fornecer produtos ou serviços melhores e mais 

completos. 

Porém, a grande maioria das empresas, nos últimos 3 anos, não adotou qualquer nova 

forma de trocar idéias ou informações com os fornecedores ou concorrentes. Nem fizeram 

qualquer mudança significativa na estratégia competitiva. 

 

Tabela 3.19. Dimensão Organização no momento T0. 

MOMENTO T0 
I - DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,5 1,0 1,5 0,8 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (J) cadeia de fornecimento das nove 

empresas do estudo de caso. Pode-se perceber que sete (7) empresas ou 77,8% das empresas 

tiveram 1,0 como pontuação e apenas duas (2) empresas ou 22,2% tiveram 3,0 como 

pontuação. Isto demonstra que a maioria dos empresários, nos últimos 3 anos, não adotou 

qualquer nova solução para reduzir o custo do transporte ou dos estoques de matéria-prima. 

 

Tabela 3.20. Dimensão Cadeia de Fornecimento no momento T0. 

MOMENTO T0 
J - DIMENSÃO CADEIA DE FORNECIMENTO 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (K) presença das nove empresas do 

estudo de caso. Pode-se perceber que sete (8) empresas ou 88,9% das empresas tiveram 1,0 

como pontuação e apenas uma (1) empresa ou 11,1% tiveram 2,0 como pontuação. Isto 

demonstra que a maioria dos empresários, nos últimos 3 anos, não criaram pontos ou canais 
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de venda diferentes dos existentes anteriormente e também não venderam seus produtos em 

novos mercados. 

Tabela 3.21. Dimensão Presença no momento T0. 

MOMENTO T0 
K - DIMENSÃO PRESENÇA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (L) rede das nove empresas do estudo 

de caso. Pode-se perceber que oito (8) empresas ou 88,9% das empresas tiveram 1,0 como 

pontuação e apenas uma (1) empresa ou 11,1% tiveram 3,0 como pontuação. Isto demonstra 

que a maioria dos empresários, nos últimos 3 anos, não adotou qualquer nova forma de falar 

com ou ouvir os clientes, usando ou não a tecnologia da informação.  

 

Tabela 3.22. Dimensão Rede no momento T0. 

MOMENTO T0 
L - DIMENSÃO REDE 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (M) ambiência inovadora das nove 

empresas do estudo de caso. Pode-se perceber que uma (1) empresa ou 11,1% das empresas 

teve 1,8 como pontuação, três (3) empresas ou 33,3%% tiveram 1,5 como pontuação, três 

outras empresas ou os mesmos 33,3% tiveram 1,3 como pontuação e para finalizar as duas 

últimas empresas ou 22,2% tiveram 1,0 como pontuação. 

 Isto demonstra que a maioria dos empresários, nos últimos 3 anos, não fez uso de 

consultorias ou do apoio de entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, 

empresas júnior, sindicatos patronais, etc. ou de serviços como a RETEC. Igualmente, eles 

não buscam novas informações e tecnologias em eventos (Seminários, congressos, etc.) e 

associações técnicas ou empresariais. Também, nos últimos 3 anos, eles não absorveram 

qualquer tipo de conhecimento ou tecnologia de fornecedores ou clientes. Nessa mesma idéia, 

os empresários, nos últimos 3 anos, não adquiriram informações técnicas, pagando taxas ou 
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royalties por invenções. Continuando no mesmo raciocínio, a grande maioria das empresas 

não tem (final de 2009) nenhuma patente em vigor nem solicitou depósito de patente ou 

pedido de registro de desenho industrial ou de modelo de utilidade. Para finalizar, nos últimos 

3 anos, as empresas não realizaram qualquer projeto para desenvolver ou introduzir produto 

ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado.  

Nessa dimensão (M), o que pode ter pontuado positivamente alguma coisa foi o fato de 

as empresas terem um sistema informal para colher sugestões dos colaboradores. Uma ou 

outra empresa pontuou positivamente nas perguntas de 35 a 41 do questionário de pesquisa. 

 

Tabela 3.23. Dimensão Ambiência Inovadora no momento T0. 

MOMENTO T0 
M- DIMENSÃO AMBIÊNCIA INOVADORA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação 1,3 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0 1,8 1,5 1,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

3.5. Considerações finais sobre o capítulo 

 

A metodologia de estudo de caso foi abordada neste capítulo, com o objetivo de saber 

qual seria o grau de inovação das empresas estudadas. O instrumento de coleta dos dados é 

apresentado, assim como as empresas estudadas.  

A situação, no momento T0, de todas as empresas ficou evidenciado tanto no geral 

como por dimensão inovadora. A dimensão marca teve a mais alta pontuação, nas empresas 

estudadas no momento T0. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  MOMENTO T1 

Neste capítulo, verifica-se o que os empresários das 9 empresas do estudo de caso 

fizeram durante um ano, tendo o Agente Local de Inovação acompanhando e incentivado a 

prática da inovação na empresa com o intuito de melhorar o grau de inovação global. 

O Agente Local de Inovação (ALI) faz parte de um projeto de âmbito nacional 

ministrado pelo SEBRAE.  

4.1. Momento T1 

Após um ano de projeto ALI o mesmo questionário de pesquisa (DGI) fora aplicado 

novamente nas 9 empresas do estudo de caso com o intuito de observar se elas tinham 

evoluído no grau de inovação global. Esse segundo momento de aplicação do diagnóstico é 

chamado de momento T1.  

4.1.1. Empresa 1 

Na tabela 4.1. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 1 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 1 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 1 no momento T0 foi de 1,8. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 3,4. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 88,9% no momento T1. 

As dimensões A, B, C, D, E, F, H, I, K e M cresceram de no mínimo 1,0 ponto até no 

máximo 4,0 pontos. As dimensões G, J e L não mudaram de posição. Dentre as inúmeras 

ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um SEBRAETEC 

(consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de alimentos que 

constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou pouco a 

dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 
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Tabela 4.1. GI da empresa 1 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 1 T0 T1 
A - Dimensão Oferta 1,0 3,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 5,0 
C - Dimensão Marca 2,0 4,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 4,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 4,0 
F - Dimensão Relacionamento 4,0 5,0 
G - Dimensão Agregação de valor 2,0 2,0 
H - Dimensão Processos 1,8 2,2 
I - Dimensão Organização 1,5 3,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 3,0 3,0 
K - Dimensão Presença 1,0 3,0 
L - Dimensão Rede 3,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,3 2,3 
Grau de inovação Global da Empresa 1 1,8 3,4 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 
Figura 4.1. Gráfico Radar do GI da empresa 1 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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4.1.2. Empresa 2 

Na tabela 4.2. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 2 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 2 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 2 no momento T0 foi de 1,2. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 3,5. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 191,7% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,7 até no máximo 4,0 pontos, com 

exceção da dimensão (C) marca que continuou com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 

Essa empresária é bastante empreendedora e está atenta as necessidades dos clientes. 

Quando começou a servir almoço, a pedidos dos clientes, inovou na maneira de distribuir o 

almoço da bandeja. Logo o concorrente copiou.  

Tabela 4.2. GI da empresa 2 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 2 T0 T1 
A - Dimensão Oferta 1,0 4,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 5,0 
C - Dimensão Marca 3,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 4,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 3,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 3,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 4,0 
H - Dimensão Processos 1,0 1,8 
I - Dimensão Organização 1,0 4,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 5,0 
K - Dimensão Presença 1,0 4,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,3 2,0 
Grau de inovação Global da Empresa 2 1,2 3,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Figura 4.2. Gráfico Radar do GI da empresa 2 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.1.3. Empresa 3 

 

Na tabela 4.3. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 3 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 3 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 3 no momento T0 foi de 1,8. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,8. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 55,6% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,5 até no máximo 2,0 pontos, com 

exceção das dimensões C, J e K que continuaram com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 
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Tabela 4.3. GI da empresa 3 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 3 T0 T1 
A - Dimensão Oferta 1,3 2,3 
B - Dimensão Plataforma 2,0 3,0 
C - Dimensão Marca 3,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,5 4,5 
E - Dimensão Soluções 2,0 3,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 3,0 
G - Dimensão Agregação de valor 2,0 3,0 
H - Dimensão Processos 1,0 1,8 
I - Dimensão Organização 1,5 2,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 3,0 3,0 
K - Dimensão Presença 2,0 2,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,5 2,0 
Grau de inovação Global da Empresa 3 1,8 2,8 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Figura 4.3. Gráfico Radar do GI da empresa 3 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.1.4. Empresa 4 

Na tabela 4.4. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 4 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 
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MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 4 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 4 no momento T0 foi de 1,2. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,5. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 180,3% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,4 até no máximo 3,0 pontos, com 

exceção das dimensões C e K que continuaram com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 

 

Tabela 4.4. GI da empresa 4 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 4 T0 T1 
A - Dimensão Oferta 1,0 4,0 
B - Dimensão Plataforma 1,0 3,0 
C - Dimensão Marca 3,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 3,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 2,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 2,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 2,0 
H - Dimensão Processos 1,4 1,8 
I - Dimensão Organização 0,8 2,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 3,0 
K - Dimensão Presença 1,0 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,3 2,3 
Grau de inovação Global da Empresa 4 1,2 2,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Figura 4.4. Gráfico Radar do GI da empresa 4 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.1.5. Empresa 5 

 

Na tabela 4.5. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 5 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 5 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 5 no momento T0 foi de 1,4. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,6. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 85,7% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,8 até no máximo 2,0 pontos, com 

exceção das dimensões B e C que continuaram com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 
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Tabela 4.5. GI da empresa 5 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 5 T0  T1 
A - Dimensão Oferta 1,3 3,0 
B - Dimensão Plataforma 3,0 3,0 
C - Dimensão Marca 3,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,0 3,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 2,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 2,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 2,0 
H - Dimensão Processos 1,0 1,8 
I - Dimensão Organização 1,5 2,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 3,0 
K - Dimensão Presença 1,0 3,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,0 2,0 
Grau de inovação Global da Empresa 5 1,4 2,6 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Figura 4.5. Gráfico Radar do GI da empresa 5 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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4.1.6. Empresa 6 

 

Na tabela 4.6. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 6 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 6 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 6 no momento T0 foi de 1,1. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,2. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 100% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,4 até no máximo 2,0 pontos, com 

exceção das dimensões B e K que continuaram com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 

 

Tabela 4.6. GI da empresa 6 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 6 T0  T1  
A - Dimensão Oferta 1,0 2,7 
B - Dimensão Plataforma 1,0 1,0 
C - Dimensão Marca 2,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 1,0 3,0 
E - Dimensão Soluções 1,0 2,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 2,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 3,0 
H - Dimensão Processos 1,0 1,4 
I - Dimensão Organização 1,0 2,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 3,0 
K - Dimensão Presença 1,0 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,0 1,8 
Grau de inovação Global da Empresa 6 1,1 2,2 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Figura 4.6. Gráfico Radar do GI da empresa 6 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.1.7. Empresa 7 

 

Na tabela 4.7. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 7 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 7 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 7 no momento T0 foi de 1,7. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,5. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 47,1% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,4 até no máximo 2,0 pontos, com 

exceção das dimensões C, J e K que continuaram com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 
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Tabela 4.7. GI da empresa 7 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 7  T0 T1  
A - Dimensão Oferta 1,3 1,7 
B - Dimensão Plataforma 3,0 4,0 
C - Dimensão Marca 3,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,0 3,0 
E - Dimensão Soluções 2,0 3,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 2,0 
G - Dimensão Agregação de valor 2,0 3,0 
H - Dimensão Processos 1,0 1,8 
I - Dimensão Organização 2,0 3,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,8 2,5 
Grau de inovação Global da Empresa 7 1,7 2,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Figura 4.7. Gráfico Radar do GI da empresa 7 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.1.8. Empresa 8 

Na tabela 4.8. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 8 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 
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as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 8 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 8 no momento T0 foi de 1,4. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,1. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 50% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,5 até no máximo 2,0 pontos, com 

exceção das dimensões C, E e J que continuaram com a mesma pontuação do momento T0. 

Dentre as inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 

 

Tabela 4.8. GI da empresa 8 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 8  T0 T1  
A - Dimensão Oferta 1,0 1,7 
B - Dimensão Plataforma 1,0 2,0 
C - Dimensão Marca 3,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 2,0 2,5 
E - Dimensão Soluções 1,0 1,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 2,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 2,0 
H - Dimensão Processos 1,8 2,2 
I - Dimensão Organização 2,0 2,5 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 1,0 
K - Dimensão Presença 1,0 2,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,5 2,3 
Grau de inovação Global da Empresa 8 1,4 2,1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Figura 4.8. Gráfico Radar do GI da empresa 8 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.1.9. Empresa 9 

 

Na tabela 4.9. a seguir estão as respostas obtidas do empresário da empresa 9 sobre o 

questionário de pesquisa representado pelo Diagnóstico do Grau de Inovação (DGI) para as 

MPE do SEBRAE no momento inicial T0 e após um ano no momento T1. A tabela apresenta 

as respostas através das 13 dimensões inovadoras. Depois da tabela está representado o 

gráfico radar de grau de inovação da empresa 9 no momento T1.  

O Grau de Inovação Global (GIG) da empresa 9 no momento T0 foi de 1,2. No 

momento T1 esse mesmo grau de inovação global passou para 2,0. Comparando 

relativamente os dois momentos o GIG cresceu 66,7% no momento T1. 

Todas as dimensões cresceram de no mínimo 0,3 até no máximo 2,0 pontos, com 

exceção a dimensão J que continuou com a mesma pontuação do momento T0. Dentre as 

inúmeras ações que essa empresa fez para aumentar seu GIG, ela participou de um 

SEBRAETEC (consultoria de inovação tecnologia) de boas práticas na manipulação de 

alimentos que constitui uma inovação de processo. Mas, essa inovação de processo modificou 

pouco a dimensão (H) processos, tendo pouco impacto no aumento GIG. 

 

 



Capítulo 4 Análise dos Resultados 
 

 83 

Tabela 4.9. GI da empresa 9 por dimensão inovadora (T0/T1) 

Grau de Inovação da Empresa 9 T0  T1  
A - Dimensão Oferta 1,0 1,3 
B - Dimensão Plataforma 1,0 2,0 
C - Dimensão Marca 1,0 3,0 
D - Dimensão Clientes 1,5 2,5 
E - Dimensão Soluções 1,0 2,0 
F - Dimensão Relacionamento 1,0 3,0 
G - Dimensão Agregação de valor 1,0 2,0 
H - Dimensão Processos 1,0 1,4 
I - Dimensão Organização 1,5 2,0 
J - Dimensão Cadeia de fornecimento 1,0 1,0 
K - Dimensão Presença 2,0 1,0 
L - Dimensão Rede 1,0 3,0 
M - Dimensão Ambiência inovadora 1,5 2,3 
Grau de inovação Global da Empresa 9 1,2 2,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

 

Figura 4.9. Gráfico Radar do GI da empresa 9 no momento T1 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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4.2. Interpretação comparativa dos dados por dimensões inovadoras no momento T1 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (A) oferta das nove empresas do 

estudo de caso. As empresas 2 e 4 cresceram 3,0 pontos do momento T0 para o momento T1. 

A empresa que cresceu menos foi a 9, apenas 0,3. 

Esse aumento prova que, no último ano as empresas 2 e 3 identificaram um ou mais 

mercados para seus produtos, lançaram, com sucesso, mais de um novo produto no mercado, 

como também lançaram apenas um produto que não deu certo. Essas empresas não mudaram 

qualquer característica de seus produtos por razões ambientais (ecológicas). Mas fizeram 

alguma mudança significativa na estética, desenho ou outra mudança subjetiva em pelo menos 

um dos produtos e adotaram pelo menos uma das seguintes inovações de produto: uso de 

novos materiais, uso de novos produtos intermediários, uso de novas peças funcionais ou uso 

de tecnologia radicalmente nova. 

Tabela 4.10. Dimensão Oferta no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
A - DIMENSÃO OFERTA  

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 3,0 4,0 2,3 4,0 3,0 2,7 1,7 1,7 1,3 
Crescimento do GI (T1 - T0) 2,0 3,0 1,0 3,0 1,7 1,7 0,4 0,7 0,3 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (B) plataforma das nove empresas do 

estudo de caso. As empresas 2 e 3 cresceram 4,0 pontos do momento T0 para o momento T1.  

Esse aumento prova que, no último ano as empresas 2 e 3 tiveram seus sistemas (linhas) 

de produção ou atendimento servem a mais de uma família de produtos. Como também o 

mesmo produto ou serviço é oferecido em mais de duas versões, para atingir mercados ou 

nichos diferentes. Com exceção da empresa 6 que não cresceu nessa dimensão (B) plataforma. 

O restante das empresas fizeram uma coisa ou outra, pois tiveram crescimento no grau de 

inovação dessa dimensão de 1,0 a 2,0 pontos. 
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Tabela 4.11. Dimensão Plataforma no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
B - DIMENSÃO PLATAFORMA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 1,0 4,0 2,0 2,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 4,0 4,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (C) marca das nove empresas do 

estudo de caso. As empresas 1 e 9 cresceram 2,0 pontos e a empresa 6 cresceu 1,0 ponto do 

momento T0 para o momento T1. As outras empresas não tiveram crescimento no GI, pois 

não registraram a marca delas no INPI. Como também não usam a marca da empresa em 

outros tipos de produtos ou negócios. 

 

Tabela 4.12. Dimensão Marca no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
C - DIMENSÃO MARCA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (D) clientes das nove empresas do 

estudo de caso. As empresas 1 e 2 cresceram 3,0 pontos do momento T0 para o momento T1.  

Esse aumento prova que, no último ano as empresas 1 e 2 identificaram ao menos uma 

necessidade não atendida de seus clientes, têm também uma sistemática para identificar novos 

mercados para seus produtos, fazem igualmente uso eventual de manifestações dos clientes 

(sugestões, reclamações, etc.), para apoiar o desenvolvimento de novos produtos e lançaram 

mais de um novo produto, ou versão, em decorrência de informações sobre necessidades dos 

clientes. 

A empresa que cresceu menos nessa dimensão (D) clientes foi a 8 apenas 0,5. Mas, 

todas as empresas cresceram mais ou menos. Isto prova que elas fizeram alguma coisa do 
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parágrafo acima, pois tiveram crescimento no grau de inovação dessa dimensão de 1,0 a 2,0 

pontos. 

Tabela 4.13. Dimensão Clientes no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
D - DIMENSÃO CLIENTES 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,0 1,0 2,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,5 
Grau de Inovação (T1) 4,0 4,0 4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 
Crescimento do GI (T1 - T0) 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (E) soluções das nove empresas do 

estudo de caso. As empresas 1 e 2 foram as que mais cresceram 3,0 e 2,0 pontos 

respectivamente do momento T0 para o momento T1.  

Esse aumento prova que, no último ano as empresas 1 e 2 ofertaram mais de um novo 

produto complementar a seus clientes, criando novas oportunidades de receita e ofereceram 

também uma nova solução a seus clientes com base na integração de 

recursos/produtos/serviços,  

A empresa que não cresceu nessa dimensão (E) soluções foi a 8. Mas, todas as empresas 

cresceram pelo menos 1,0 ponto. Isto prova que elas fizeram alguma coisa do parágrafo acima 

para obter esse crescimento. 

 

Tabela 4.14. Dimensão Soluções no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
E - DIMENSÃO SOLUÇÕES 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (F) relacionamento das nove 

empresas do estudo de caso. As empresas 2, 3 e 9 foram as que mais cresceram do momento 

T0 para o momento T1, elas aumentaram 2,0 pontos. 
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Esse aumento prova que, no último ano as empresas 2, 3 e 9 adotaram uma nova 

facilidade ou recurso (senhas, cafezinho, vitrine, cartão de aniversário, etc.) para melhorar o 

relacionamento com os clientes e um novo recurso de informática (web site, e-mail, CD, etc.) 

para se relacionar com os clientes. 

Todas as empresas cresceram pelo menos 1,0 ponto na dimensão (F) relacionamento. 

Isto prova que elas fizeram alguma coisa do parágrafo acima para obter esse crescimento. 

 

Tabela 4.15. Dimensão Relacionamento no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
F - DIMENSÃO RELACIONAMENTO 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (G) agregação de valor das nove 

empresas do estudo de caso. As empresas 2 e 6 foram as que mais cresceram 3,0 e 2,0 pontos 

respectivamente do momento T0 para o momento T1.  

Esse aumento prova que, no último ano as empresas 2 e 6 adotaram alguma nova forma 

de gerar receita usando os produtos e processos já existentes, como também mais de uma 

 

Exceto a empresa 1, todas as outras empresas cresceram pelo menos 1,0 ponto na 

dimensão (G) agregação de valor. Isto prova que elas fizeram alguma coisa do parágrafo 

acima para obter esse crescimento. 

 

Tabela 4.16. Dimensão Agregação de Valor no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
G - DIMENSÃO AGREGAÇÃO DE VALOR 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 0,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (H) processos das nove empresas do 

estudo de caso. Todas as empresas tiveram 0,8 ou 0,4 de crescimento do momento T0 para o 

momento T1 na dimensão (H) processos. Esse aumento prova que, no último ano as 9 

empresas fizeram pelo menos uma das duas ações abaixo: 

 Modificação sistemática de um de seus processos (ou compra ou aluga 

equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter maior eficiência, 

qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção.  

 Adotaram pelo menos três novas práticas de gestão como: GQT, SCM, PNQ, 

Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. 

Isto prova que a maioria das empresas não fez nenhuma melhoria no software de gestão, 

nos aspectos ambientais, na gestão de resíduos ou ainda não implementaram nenhuma 

certificação na empresa. Por isso que mesmo implementando um processo novo, como as 

Boas Práticas na manipulação de alimentos, não houve grande alteração do GI da dimensão 

(H) processos. 

Tabela 4.17. Dimensão Processos no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
H - DIMENSÃO PROCESSOS 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,8 1,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,8 1,0 
Grau de Inovação (T1) 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,8 2,2 1,4 
Crescimento do GI (T1 - T0) 0,4 0,8 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (I) organização das nove empresas do 

estudo de caso. As empresas 2 e 1 foram as que mais cresceram 3,0 e 2,0 pontos 

respectivamente do momento T0 para o momento T1.  

Esse aumento prova que, no último ano as empresas 2 e 1: 

 As empresas sistematicamente reorganizam suas atividades, ou adotaram pelo 

menos duas novas abordagens nos últimos 3 anos, como: grupos de solução de 

problemas, CCQ, horário flexível, casual day, trabalho em casa, etc., para 

melhorar seus resultados.  

 As empresas fizeram duas ou mais parcerias com outras organizações, para 

fornecer produtos melhores e mais completos. 
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 As empresas adotaram alguma nova forma de trocar idéias ou informações com 

os fornecedores ou concorrentes. 

 As empresas fizeram alguma mudança significativa na estratégia competitiva. 

 

Todas as outras empresas cresceram pelo menos 1,0 ponto na dimensão (I) organização. 

Isto prova que elas fizeram algum item acima para obter esse crescimento. 

 

Tabela 4.18. Dimensão Organização no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
I - DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,5 1,0 1,5 0,8 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 
Grau de Inovação (T1) 3,5 4,0 2,5 2,5 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 2,0 3,0 1,0 1,7 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (J) cadeia de fornecimento das nove 

empresas do estudo de caso. A empresa 2 foi a empresa que mais cresceu do momento T0 

para o momento T1, aumentando 4,0 pontos. Esse aumento prova que, no último ano a 

empresa 2 adotou sistematicamente novas soluções para reduzir o custo do transporte ou dos 

estoques de matéria-prima. 

Isto demonstra que as empresas 4, 5 e 6 que ainda cresceram 2,0 adotaram alguma nova 

solução para reduzir o custo do transporte ou dos estoques de matéria-prima. 

O fato de as 5 outras empresas que não pontuarem nada mostra que a maioria dos 

empresários, no último ano, não adotou qualquer nova solução para reduzir o custo do 

transporte ou dos estoques de matéria-prima. 

Tabela 4.19. Dimensão Cadeia de Fornecimento no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
J - DIMENSÃO CADEIA DE FORNECIMENTO 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 0,0 4,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 
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Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (K) presença das nove empresas do 

estudo de caso. A empresa 2 foi a empresa que mais cresceu do momento T0 para o momento 

T1, aumentando 3,0 pontos. Esse aumento prova que, no último ano a empresa 2 criou pontos 

ou canais de venda diferentes dos existentes anteriormente e também vendeu seus produtos, 

diretamente ou por meio de distribuidores/representantes, em novos mercados para ela. 

Isto demonstra que as empresas 1, 5 e 8 que ainda cresceram 2,0  e 1,0 pontos fizeram 

uma das duas ações descritas no parágrafo acima. 

As 5 outras empresas que não pontuaram nada na dimensão (K) presença mostra que a 

maioria dos empresários, no último ano, não criaram pontos ou canais de venda diferentes dos 

existentes anteriormente e também não venderam seus produtos em novos mercados. 

 

Tabela 4.20. Dimensão Presença no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
K - DIMENSÃO PRESENÇA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 2,0 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (L) rede das nove empresas do estudo 

de caso. Com exceção da empresa 1, todas as outras empresas cresceram 2,0 pontos na 

dimensão (L) rede do momento T0 para o momento T1. 

Esse aumento prova que, no último ano, a maioria dos empresários adotou alguma nova 

forma de falar com ou ouvir os clientes, usando ou não a tecnologia da informação. 

 

 Tabela 4.21. Dimensão Rede no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
L - DIMENSÃO REDE 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Grau de Inovação (T1) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Crescimento do GI (T1 - T0) 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 



Capítulo 4 Análise dos Resultados 
 

 91 

Na tabela a seguir tem-se apresentado a dimensão (M) ambiência inovadora das nove 

empresas do estudo de caso. Todas as empresas aumentaram de 0,5 a 1,0 do momento T0 para 

o momento T1. Para isso elas fizeram algumas das ações descritas abaixo: 

 A empresa fez uso eventual de consultorias ou do apoio de entidades como o 

SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, sindicatos 

patronais, etc. ou de serviços como a RETEC. 

 A empresa eventualmente busca novas informações e tecnologias em eventos 

(Seminários, congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais. 

 A empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia de fornecedores 

ou clientes. 

Só não aumentaram mais o GI nessa dimensão, pois a grande maioria das empresas não 

adquiriram informações técnicas, pagando taxas ou royalties por invenções patenteadas, ou 

know-how e competências, nem tinham (final de 2010) nenhuma patente em vigor nem 

solicitou depósito de patente ou pedido de registro de desenho industrial ou de modelo de 

utilidade. Como também não realizaram qualquer projeto para desenvolver ou introduzir 

produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado, igualmente nunca utilizaram 

qualquer dos programas de apoio do governo (recursos financeiros) para as suas atividades 

inovadoras. 

Tabela 4.22. Dimensão Ambiência inovadora no momento T0/T1 

MOMENTO T1 
M- DIMENSÃO AMBIÊNCIA INOVADORA 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T0) 1,3 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0 1,8 1,5 1,5 
Grau de Inovação (T1) 2,3 2,0 2,0 2,3 2,0 1,8 2,5 2,3 2,3 
Crescimento do GI (T1 - T0) 1,0 0,7 0,5 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

4.3. Análise comparativa dos GIG por momento (T0 e T1) e por empresa 

 

Na tabela a seguir pode-se verificar o aumento do GIG do momento T0 para o momento 

T1 de todas as empresas do estudo de caso. 
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Tabela 4.23 GIG por momento (T0/T1) e por empresa 

GRAU DE INOVAÇÃO GLOBAL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Grau de Inovação (T1) 3,4 3,5 2,8 2,5 2,6 2,2 2,5 2,1 2,0 
Grau de Inovação (T0) 1,8 1,2 1,8 1,2 1,4 1,1 1,7 1,4 1,2 
Crescimento do GI (T1 - T0) 1,6 2,3 1,0 1,3 1,2 1,1 0,8 0,7 0,8 

Fonte: Esta Pesquisa (2011) 

 

A empresa dois (2) foi a que mais cresceu seu GIG do momento T0 para o momento T1. 

A empresa que menos evoluiu em GI foi a empresa 8.  

Comparando os setores, o setor gastronômico evoluiu mais que o setor turístico. As 

empresas 7, 8 e 9 são pousadas e as outras empresas são bares, lanchonetes e restaurantes. 

 

4.4. Considerações finais sobre o capítulo 

 

Neste capítulo, foram analisados os resultados do estudo de caso sobre o grau de 

inovação das 9 empresas dos setores de Turismo e Gastronomia localizadas em Recife e sua 

Região metropolitana. O momento T1 foi comparado ao momento T0, podendo assim 

confirmar o aumento do grau de inovação dos empreendimentos estudados. 

Então o projeto ALI, ministrado pelo SEBRAE, que desejava levar inovação para as 

Micro e Pequenas Empresas, chegou ao resultado esperado. A prova disso está no aumento do 

grau de inovação do momento T0 para o momento T1.
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5 CONCLUSÕES 

5.1 Conclusão geral 

No que diz respeito ao objetivo geral deste trabalho que é de obter o perfil de inovação 

de uma amostra de 9 MPE localizadas em Recife e região metropolitana, verificou-se que 

todas as empresas aumentaram seu Grau de Inovação Global (GIG) do momento T0 para o 

momento T1. A que menos cresceu começou em 1,4 no momento T0 inicial e passou para 2,1 

um ano depois no momento T1. 

No momento T0, as empresas tiveram conjuntamente as melhores pontuações na 

dimensão (C) marca. As dimensões que pontuaram menos no momento T0 foram as 

dimensões Oferta, Cadeia de Fornecimento e Rede. 

Já no momento T1 as dimensões repercutem de maneira diferente em cada empresa é 

difícil escolher a dimensão que mais rodou o gráfico radar neste momento. Já as dimensões 

que menos tiveram efeito no gráfico radar foram a dimensão processo e ambiência inovadora. 

Os GIG, no momento T0, de cada empresa (de 1 a 9) foram respectivamente de:  

1,8; 1,2; 1,8; 1,2; 1,4; 1,1; 1,7; 1,4 e 1,2.  

Os GIG, no momento T1, de cada empresa (de 1 a 9) foram respectivamente de: 

3,4; 3,5; 2,8; 2,5; 2,6; 2,2; 2,5; 2,1 e 2,0. 

A pior pontuação do GIG é 1,0 e a melhor é 5,0. No momento T0, as empresas tinham 

mais de 1,0 ponto e menos de 2,0 no GIG. No momento T1, as empresas ficaram com mais de 

2,0 e com menos de 4,0. Isto significa que essas empresas estão abertas a inovação. 

Um dos objetivos específicos deste trabalho é de avaliar os resultados esperados de uma 

inovação de processo desta mesma amostra de 9 MPE localizadas em Recife e região 

metropolitana, verificou-se que os empresários ficaram mais motivados para praticar as boas 

práticas na manipulação de alimentos.  

Eles estão com todos os manuais exigidos pela vigilância sanitária e também estão 

atentos a continuar capacitando os novos funcionários que chegam ao estabelecimento. Eles 

perceberam que não adiantava ter alguns colaboradores capacitados e outros não. Hoje, os 

empresários sabem que todos os manipuladores de alimento precisam fazer a capacitação 

exigida pela vigilância sanitária.  
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Apesar da inovação de processo não rodar muito no gráfico radar, pois tem outras 

perguntas que pesam na pontuação final, foi uma grande mudança no dia a dia dessas 9 

empresas estudadas nesta dissertação. 

Os outros dois objetivos específicos foram: estudar o início do projeto ALI - Momento 

T0 e analisar os resultados da implantação  Momento T1. Esses dois objetivos específicos 

foram explicados respectivamente nos capitulo 3 e 4 desta dissertação. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

Uma das limitações é que tanto o entrevistador quanto o entrevistado podem interpretar 

errado o questionário de pesquisa devido a sua complexidade e falta de especificidade nos 

setores de Turismo e Gastronomia. 

O questionário de pesquisa não foi elaborado para esta dissertação e também não é 

específico para o setor de Turismo e Gastronomia. Por est

que a empresa teve realmente uma baixa pontuação no seu GIG ou será que aquela pergunta 

 

Ao mesmo tempo, como adaptar um questionário voltado totalmente para inovação? 

Como se deve fazer para criar um questionário personalizado em detectar inovação nos 

setores de Turismo e Gastronomia? Será que um prato diferente é uma inovação ou não? 

Percebe-se que o questionário para medir o grau de inovação nos setores estudados pode 

melhorar e muito. Mas, fazer as modificações necessárias com embasamento é outro trabalho 

a ser feito. Talvez os setores estudados não tenham pré-disposição para a inovação, do jeito 

que a mesma é analisada, nos dias de hoje.  

Outro aspecto importante é a pontuação escolhida. O fato das pontuações serem 1, 3 e 5 

dificulta a percepção. Caso, as pontuações fossem, por exemplo, de 0 a 10 ficaria talvez mais 

fácil para visualizar a situação da empresa. Já mudando as pontuações a diferença aparece. Se 

a empresa está ruim a menor pontuação é zero e não um. Como o exemplo do gráfico radar 

seguinte, pode-se colocar como seria uma situação de excelência (100%), uma situação ideal 

(70%) e a situação real da empresa. 
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Figura 5.1: Gráfico Radar da Gestão Empresarial de uma empresa qualquer 

 
Autor: Autora (2011) 

 

5.3 Dificuldades encontradas 

As dificuldades encontradas foram muitas a começar pelo contrato entre as partes. O 

papel do ALI na prática não ficou bem definido. Um bom contrato evita mal entendido avalia 

resultados e corrige o rumo do trabalho. Na prática, percebeu-se uma má interpretação da 

função do ALI, uma cobrança exagerada por parte no cliente e do órgão proponente no 

projeto e nada de correção do rumo do trabalho quando necessário.  

O ALI é na realidade um pesquisador que visa disseminar a inovação nas MPE. 

Não ficou claro o funcionamento, os objetivos e as expectativas do cliente. Tanto o ALI 

quanto o cliente não ficaram protegidos nessa situação. A presença de um prestador de 

serviços entre o ALI e o cliente deixa o contrato entre as partes inexistente. O ALI precisa sair 

das suas funções para que as coisas funcionem, senão o que foi planejado não é executado 

com sucesso. 

 



Capítulo 5 Conclusões 
 

 96 

5.4 Sugestão para trabalhos futuros 

Por se tratar de um projeto piloto sugestiona-se para futuros trabalhos a criação de uma 

ferramenta diagnóstica especifica ao setor de Turismo e Gastronomia no intuito de realmente 

poder mensurar o Grau de Inovação dessas empresas. 
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ANEXO 1 

Questionário de Pesquisa 

 

Diagnóstico - Grau de Inovação nas MPE 

Projeto Agentes Locais de Inovação do SEBRAE 

 

Bloco I - Dados gerais da empresa 

1. Razão social da empresa 

2. Nome fantasia 

3. CNPJ 

4. Endereço 

5. E-mail 

6. Telefone 

7. Entrevistado 

8. Entrevistador 

9. Breve descrição do produto (bem ou serviço) mais importante da empresa, em faturamento 

10. Código CNAE (anotado no cartão do CNPJ) 

11. Principal atividade econômica (negócio) da empresa 

12. Número de empregados (dezembro de 2009) 

13. Categoria dos principais clientes (marcar uma ou mais alternativas abaixo citadas) 

Pessoas físicas, Empresas privadas e Entidades de governo 

 

14. Porte dos principais clientes (marcar uma ou mais alternativas abaixo citadas) 

Pequeno, Médio e Grande 

 

15. Data da entrevista (dd/mm/aa) 

 

Notas: 

1 - Este formulário se limita a medir o Grau de Inovação nas empresas e não avalia quaisquer 

outros parâmetros de desempenho empresarial como rentabilidade, competitividade, etc. 

2 - O uso do formulário exige a habilitação das macros.  

Observação: Os arquivos originais estão em formato Excel. 
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Bloco II - Cálculo do Grau de Inovação 

 

A - Dimensão Oferta 

 

Item 1 - Novos mercados 

 A empresa tem uma sistemática (rotina) para encontrar novos mercados para seus 

produtos (5pontos). 

 A empresa identificou um ou mais mercados para seus produtos (3pontos). 

 A empresa não identificou novos mercados para seus produtos (1ponto). 

 

Item 2 - Novos produtos 

 A empresa lançou, com sucesso, mais de um novo produto no mercado nos últimos 3 

anos (5pontos) 

 A empresa lançou, com sucesso, um novo produto no mercado nos últimos 3 anos 

(3pontos). 

 A empresa não lançou, com sucesso, qualquer novo produto no mercado nos últimos 3 

anos (1ponto) 

 

Item 3 - Ousadia 

 Nos últimos 3 anos, a empresa lançou mais de um produto que não deu certo (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos a empresa lançou apenas um produto que não deu certo (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não lançou nenhum produto que não deu certo (1ponto) 

 

Item 4 - Resposta ao meio ambiente 

 A empresa mudou características de mais de um produto por razões ambientais 

(ecológicas) (5pontos) 

 A empresa mudou alguma característica de um de seus produtos por razões ambientais 

(ecológicas) (3pontos) 

 A empresa não mudou qualquer característica de seus produtos por razões ambientais 

(ecológicas) (1ponto) 

 

Item 5  Design 
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 A empresa fez mudanças significativas na estética, desenho ou outra mudança 

subjetiva em mais de um dos produtos (5pontos). 

 A empresa fez alguma mudança significativa na estética, desenho ou outra mudança 

subjetiva em pelo menos um dos produtos (3pontos). 

 A empresa não fez qualquer mudança significativa na estética, desenho ou outra 

mudança subjetiva em nenhum produto (1ponto). 

 

Item 6 - Inovações Tecnológicas 

 A empresa adotou mais de uma das seguintes inovações de produto:     

- uso de novos materiais                                                                                                   

- uso de novos produtos intermediários                                                                             

- uso de novas peças funcionais                                                                                        

- uso de tecnologia radicalmente nova. 

 A empresa adotou pelo menos uma das seguintes inovações de produto:       

- uso de novos materiais                                                                                                    

- uso de novos produtos intermediários                                                                             

- uso de novas peças funcionais                                                                                        

- uso de tecnologia radicalmente nova. 

 A empresa não adotou pelo menos uma das seguintes inovações de produto:  

- uso de novos materiais                                                                                                    

- uso de novos produtos intermediários                                                                             

- uso de novas peças funcionais                                                                                        

- uso de tecnologia radicalmente nova. 

 

B - Dimensão Plataforma 

 

Item 7 - Sistema de produção 

 Os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem a mais de uma família de 

produtos (5pontos). 

 Os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem a uma família de produtos 

(3pontos). 



Anexo 1                                                    Questionário de Pesquisa 

 103 

 Os sistemas (linhas) de produção ou atendimento servem a apenas um produto 

(1ponto). 

 

Item 8 - Versões de produtos 

 O mesmo produto ou serviço é oferecido em mais de duas versões, para atingir 

mercados ou nichos diferentes (5pontos). 

 Algum produto ou serviço é oferecido em duas versões, para atingir mercados ou 

nichos diferentes (3pontos). 

 Cada produto ou serviço é oferecido em uma única versão (1ponto) 

 

C - Dimensão Marca 

 

Item 9 - Proteção de marca 

 A empresa tem uma ou mais marcas registradas. (Anotar o número de marcas 

 

 A marca da empresa não é registrada (3pontos). 

 A empresa não tem uma marca (1ponto). 

 

Item 10 - Alavancagem da marca 

 A empresa usa sua marca em outros tipos de produtos ou negócios (5pontos). 

 A empresa usa sua marca exclusivamente em seus produtos (3pontos). 

 A empresa não usa sua marca nos produtos ou negócio (1ponto). 

 

D - Dimensão Clientes 

 

Item 11 - Identificação de necessidades 

 A empresa tem uma sistemática para colher informações sobre as necessidades dos 

clientes (5pontos). 

 Nos últimos 3 anos, a empresa identificou ao menos uma necessidade não atendida de 

seus clientes (3pontos). 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou qualquer nova necessidade de seus 

clientes (1ponto) 
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Item 12 - Identificação de mercados 

 A empresa tem uma sistemática para identificar novos mercados para seus produtos 

(5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa identificou ao menos um novo mercado para seus 

produtos (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou qualquer novo mercado para seus 

produtos (1ponto) 

 

Item 13 - Uso das manifestações dos clientes  Processo 

 A empresa faz uso sistemático de manifestações dos clientes (sugestões, reclamações, 

etc.), para apoiar o desenvolvimento de novos produtos (5pontos) 

 A empresa faz uso eventual de manifestações dos clientes (sugestões, reclamações, 

etc.), para apoiar o desenvolvimento de novos produtos (3pontos) 

 A empresa não usa as manifestações dos clientes (sugestões, reclamações, etc.) para 

apoiar o desenvolvimento de novos produtos (1ponto) 

 

Item 14 - Uso das manifestações dos clientes  Resultado 

 A empresa lançou mais de um novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em 

decorrência de informações sobre necessidades dos clientes (5pontos) 

 A empresa lançou apenas um novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em 

decorrência de informações sobre necessidades dos clientes (3pontos) 

 A empresa não lançou nenhum novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, 

em decorrência de informações sobre necessidades dos clientes (1ponto) 

 

E - Dimensão Soluções 

 

Item 15 - Soluções complementares 

 Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou mais de um novo produto complementar a seus 

clientes, criando novas oportunidades de receita (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou um novo produto complementar a seus clientes, 

criando nova oportunidade de receita (3pontos) 



Anexo 1                                                    Questionário de Pesquisa 

 105 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não ofertou qualquer novo produto complementar i.e. 

fora de seu negócio central (1ponto). 

 

Item 16 - Integração de recursos 

 Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu mais de uma nova solução a seus clientes, 

com base na integração de recursos/produtos/serviços (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu uma nova solução a seus clientes com base na 

integração de recursos/produtos/serviços (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não ofereceu novas soluções a seus clientes com base 

na.integração de recursos/produtos/serviços (1ponto) 

 

F - Dimensão Relacionamento 

 

Item 17 - Facilidades e amenidades 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma nova facilidade ou recurso (senhas, 

cafezinho, cartão de aniversário, vitrine, etc.) para melhorar o relacionamento com os 

clientes (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou uma nova facilidade ou recurso (senhas, 

cafezinho, vitrine, cartão de aniversário, etc.) para melhorar o relacionamento com os 

clientes (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova facilidade ou recurso 

(senhas, cafezinho, cartão de aniversário, vitrine, etc.) para melhorar o relacionamento 

com os clientes (1ponto) 

 

Item 18  Informatização 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de um novo recurso de informática (web 

site, e-mail, CD, etc.) para se relacionar com os clientes (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou um novo recurso de informática (web site, e-

mail, CD, etc.) para se relacionar com os clientes (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer novo recurso de informática (web 

site, e-mail, CD, etc.) para se relacionar com os clientes (1ponto) 

 

G - Dimensão Agregação de valor 
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Item 19 - Uso dos recursos existentes 

 A empresa tem uma sistemática para adotar novas formas de gerar receitas usando os 

produtos e processos já existentes (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de gerar receita usando os 

produtos e processos já existentes (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou novas formas de gerar receitas usando os 

produtos e processos já existentes (1ponto) 

 

Item 20 - Uso das oportunidades de interação 

 

oportunidades de interação com seus clientes e parceiros (5pontos) 

 

de interação com seus clientes e parceiros (3pontos) 

 

oportunidades de interação com seus clientes e parceiros (1ponto) 

 

H - Dimensão Processos 

 

Item 21 - Melhoria dos processos 

 A empresa sistematicamente modifica seus processos (ou compra ou aluga 

equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter maior eficiência, 

qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa alterou pelo menos um processo interno (ou comprou 

ou alugou equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter maior 

eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou qualquer de seus processos (ou comprou ou 

alugou equipamentos diferentes dos usados anteriormente) para obter maior eficiência, 

qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção (1ponto) 

 

Item 22 - Sistemas de gestão 
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 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos três novas práticas de gestão como: 

GQT, SCM, PNQ, Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. 

(5pontos). 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos uma nova prática de gestão, como: 

GQT, SCM, PNQ, Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova prática de gestão, como: 

GQT, SCM, PNQ, Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. (1ponto) 

 

Item 23  Certificações 

 Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de uma nova certificação de processo 

(ISO9001, ISO14001, CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou de produto 

(ABNT, UL, Produto orgânico, etc.) (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu alguma nova certificação de processo 

(ISO9001, ISO14001, CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou de produto 

(ABNT, UL, Produto orgânico, etc.) (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não recebeu qualquer certificação de processo 

(ISO9001, ISO14001, CEP, TS, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou de produto 

(ABNT, UL, Produto orgânico, etc.) (1ponto) 

 

Item 24 - Softwares de gestão 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou algum novo software para a gestão 

administrativa ou da produção com o propósito específico de ganhar diferenciação 

(5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou ou atualizou algum software para a gestão 

administrativa ou da produção (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer novo software para a gestão 

administrativa ou da produção (1ponto) 

 

Item 25 - Aspectos ambientais (Ecológicos)  

 Nos últimos 3 anos, a empresa modificou insumos ou processos para ganhar 

competitividade (diferenciação) devido a aspectos ambientais (ecológicos) (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa modificou algum insumo ou processo devido a aspectos 

ambientais (ecológicos) (3pontos) 
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 Nos últimos 3 anos, a empresa não modificou nenhum insumo ou processo devido a 

aspectos ambientais (ecológicos) (1ponto) 

 

Item 26 - Gestão de resíduos  

 Nos últimos 3 anos, a empresa transformou parte de seus resíduos em uma 

oportunidade de gerar receita (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa alterou a destinação de seus resíduos, visando menor 

impacto ambiental ou benefícios para terceiros (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou a destinação de seus resíduos (1ponto) 

 

I - Dimensão Organização 

 

Item 27 - Reorganização  

 A empresa sistematicamente reorganiza suas atividades, ou adotou pelo menos duas 

novas abordagens nos últimos 3 anos, como: grupos de solução de problemas, CCQ, 

horário flexível, casual day, trabalho em casa, etc., para melhorar seus resultados 

(5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa reorganizou suas atividades, ou adotou pelo menos uma 

nova abordagem como: grupos de solução de problemas, CCQ, horário flexível, 

casual day, trabalho em casa, etc., para melhorar seus resultados (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não reorganizou suas atividades, ou modificou a forma 

de trabalhar dos colaboradores, para obter melhora em seus resultados (1ponto) 

 

Item 28 - Parcerias  

 Nos últimos 3 anos, a empresa fez duas ou mais parcerias com outras organizações, 

para fornecer produtos melhores e mais completos (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma parceria com outra organização, para 

fornecer produtos ou serviços melhores e mais completos (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer parceria com outra organização, para 

fornecer produtos ou serviços melhores e mais completos (1ponto) 

 

Item 29 - Visão externa 
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 Nos últimos 3 anos, a empresa estabeleceu alguma parceria ou participou de algum 

projeto cooperativo (com fornecedores, concorrentes ou clientes) para 

desenvolvimento de produtos, melhoria dos processos ou busca de novos mercados 

(5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de trocar idéias ou 

informações com os fornecedores ou concorrentes (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova forma de trocar idéias ou 

informações com os fornecedores ou concorrentes (1ponto) 

 

Item 30 - Estratégia competitiva 

 Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança radical na estratégia competitiva 

(5pontos). 

 Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma mudança significativa na estratégia 

competitiva (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança significativa na estratégia 

competitiva (1ponto). 

 

J - Dimensão Cadeia de Fornecimento 

 

Item 31  Cadeia de fornecimento 

 A empresa sistematicamente adota novas soluções para reduzir o custo do transporte 

ou dos estoques de matéria-prima (5pontos). 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova solução para reduzir o custo do 

transporte ou dos estoques de matéria-prima.(3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova solução para reduzir o custo 

do transporte ou dos estoques de matéria-prima.(1ponto). 

 

K - Dimensão Presença 

 

Item 32  Pontos de venda 

 Nos últimos 3 anos, a empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos 

existentes anteriormente, compartilhando recursos com terceiros.(5pontos) 
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 Nos últimos 3 anos, a empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos 

existentes anteriormente (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não criou pontos ou canais de venda diferentes dos 

existentes anteriormente.(1ponto). 

 

Item 33  Novos mercados 

 Nos últimos 3 anos, a empresa vendeu seus produtos, diretamente ou por meio de 

distribuidores/representantes, em novos mercados para os produtos fornecidos. 

(5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa vendeu seus produtos, diretamente ou por meio de 

distribuidores/representantes, em novos mercados para ela.(3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não vendeu seus produtos em novos 

mercados.(1ponto). 

 

L - Dimensão Rede 

 

Item 34  Diálogo com o cliente 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas formas de falar com ou ouvir os clientes, 

usando ou não a tecnologia da informação.(5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de falar com ou ouvir os 

clientes, usando ou não a tecnologia da informação.(3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova forma de falar com ou ouvir 

os clientes, usando ou não a tecnologia da informação.(1ponto). 

 

M - Dimensão Ambiência Inovadora 

 

Item 35 Fontes externas de conhecimento  I 

 A empresa faz uso rotineiro  de consultorias ou do apoio de entidades como o 

SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, sindicatos patronais, 

etc. ou de serviços como a RETEC. (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa fez uso eventual  de consultorias ou do apoio de 

entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, 

sindicatos patronais, etc. ou de serviços como a RETEC. (3pontos) 
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 Nos últimos 3 anos, a empresa não fez uso de consultorias ou do apoio de entidades 

como o SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresas júnior, sindicatos 

patronais, etc. ou de  serviços como a RETEC. (1ponto). 

 

Item 36 Fontes externas de conhecimento  II 

 A empresa sistematicamente busca novas informações e tecnologias em eventos 

(Seminários, congressos, etc.)  e associações técnicas ou empresariais. (5pontos) 

 A empresa eventualmente busca novas informações e tecnologias em eventos 

(Seminários, congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais. (3pontos) 

 A empresa não busca novas informações e tecnologias em eventos (Seminários, 

congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais. (1ponto). 

 

Item 37 Fontes externas de conhecimento  III 

 A empresa tem por prática buscar conhecimentos ou tecnologias junto a fornecedores 

ou clientes. (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia 

de fornecedores ou clientes. (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não absorveu qualquer tipo de conhecimento ou 

tecnologia de fornecedores ou clientes.(1ponto). 

 

Item 38 Fontes externas de conhecimento  IV 

 A empresa sistematicamente adquire informações técnicas, pagando taxas ou 

royalties por invenções patenteadas, ou absorve know-how e competências. (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa adquiriu informações técnicas, pagando taxas ou 

royalties por invenções patenteadas, ou adquiriu know-how e competências. (3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não adquiriu informações técnicas, pagando taxas ou 

royalties por invenções patenteadas, ou know-how e competências. 

 (1ponto). 

 

Item 39  Propriedade intelectual 

 A empresa tem (final de 2009) mais de uma patente em vigor ou registro de desenho 

industrial ou modelo de utilidade aprovados. (5pontos) 
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 A empresa tem (final de 2009) alguma patente em vigor, solicitou depósito de patente 

ou, ainda, fez algum registro de desenho industrial ou modelo de utilidade. (3pontos) 

 A empresa não tem (final de 2009) nenhuma patente em vigor nem solicitou depósito 

de patente ou pedido de registro de desenho industrial ou de modelo de 

utilidade.(1ponto). 

 

Item 40  Ousadia inovadora 

 Nos últimos 3 anos, a empresa realizou mais de um projeto para desenvolver ou 

introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado que acabou 

abandonado. (5pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa realizou um projeto para desenvolver ou introduzir 

produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado que acabou 

abandonado.(3pontos) 

 Nos últimos 3 anos, a empresa não realizou qualquer projeto para desenvolver ou 

introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado.(1ponto). 

 

Item 41  Financiamento da inovação 

 A empresa já utilizou algum dos programas de apoio do governo (recursos 

financeiros) para as suas atividades inovadoras. (5pontos) 

 A empresa já solicitou algum dos programas de apoio do governo (recursos 

financeiros) para as suas atividades inovadoras. (3pontos) 

 A empresa nunca utilizou qualquer dos programas de apoio do governo (recursos 

financeiros) para as suas atividades inovadoras. (1ponto) 

 

Item 42  Coleta de idéias 

 A empresa tem um sistema formal para colher sugestões dos colaboradores, inclusive 

com alguma forma de reconhecimento. (5pontos) 

 A empresa tem um sistema informal para colher sugestões dos colaboradores. 

(3pontos) 

 A empresa não tem qualquer sistema, formal ou informal, para colher sugestões dos 

colaboradores. (1ponto) 
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