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RESUMO 
 

Na última década, a inovação tem sido considerada como uma das principais estratégias das 

empresas para a obtenção de vantagem competitiva, se tornando um tema estratégico em 

administração. Diante disso, o termo cultura de inovação tem sido muito empregado nos 

meios empresariais e acadêmicos, principalmente no sentido de ser um dos meios 

propiciadores de desenvolvimento de inovações. No entanto, a pesquisa na literatura mostrou 

que cultura de inovação é um tema complexo, recente e que carece de mais investigação, bem 

como permitiu identificar que não há estudos específicos em empresas brasileiras de pequeno 

e médio porte. Assim, esta pesquisa tem por objetivo identificar as manifestações culturais das 

empresas industriais inovadoras de pequeno e médio porte, em que é possível inferir uma 

cultura de inovação, que propicia inovação de produto em tais empresas. Realizou-se a 

pesquisa de cultura organizacional por meio da identificação das manifestações culturais 

propostas por Martin (2002): “formas culturais”, “práticas formais”, “práticas informais” e 

“temas de conteúdo”. Dessas manifestações inferiu-se a cultura de inovação. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa qualitativa, tendo como método o estudo de multicasos, aplicado em 

três empresas consideradas inovadoras, que desenvolvem e fabricam produtos inovadores, 

ganhadoras do Prêmio FINEP de Inovação. Foram utilizadas múltiplas fontes de inferências 

para obtenção dos dados: entrevista semi-estruturada, observação não participante e análise de 

documentos. Foram realizadas 25 entrevistas. A análise dos resultados foi feita de acordo com 

o processo de categorização proposto por Flores (1994), optando-se por uma categorização 

aberta, de forma que os dados analisados revelassem as manifestações do modo mais livre 

possível. Os resultados da pesquisa mostraram que os elementos de cultura de inovação 

comuns as três empresas pesquisadas e que estão propiciando inovação foram, especialmente, 

a “aprendizagem formal e informal”, as práticas formais de recursos humanos de “formação e 

capacitação” e de “seleção e contratação”, seguida da “participação dos empregados” e da 

“orientação para o mercado”. Apesar de serem comuns as três empresas, a pesquisa 

identificou que cada empresa trilhou um caminho diferente para construir tais elementos, ou 

seja, cada empresa possui o seu “ingrediente” específico para inovar. Além disso, a pesquisa 

mostrou que a atuação dos líderes fundadores foi um dos fatores que mais contribuíram para o 

desenvolvimento de uma cultura de inovação.    

Palavras-Chave: Cultura Organizacional, Inovação, Cultura de Inovação. 
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ABSTRACT 
 

In the last decade, innovation has been regarded as one of the main strategies of enterprises to 

obtain competitive advantage, becoming a strategic issue in management. Thus, the term 

culture of innovation has long been employed in academic and business circles, especially in 

the sense of being a means propitiate of innovation development. However, a literature search 

showed that culture of innovation is a complex and recent topic that needs more research, and 

also identified that there is no specific studies on Brazilian companies small and medium 

sized businesses. Thus, this research aims to identify the cultural manifestations of industrial 

innovative small and medium size, it is possible to infer a culture of innovation, which 

provides product innovation in such firms. We conducted a survey of organizational culture 

by identifying cultural events proposed by Martin (2002): "cultural forms", "formal 

practices", "informal practices" and "content themes". These manifestations inferred from 

innovation culture. Therefore, we carried out a qualitative research, and study method 

multicase applied in three considered innovative companies that develop and manufacture 

innovative products, winners of FINEP Innovation Award. We used multiple sources of 

inferences for data collection: semi-structured interviews, non-participant observation and 

document analysis. 25 interviews were conducted. The analysis was performed according to 

the categorization process proposed by Flores (1994), opting for a open categorization, so that 

the analyzed data revealed manifestations more freely as possible. The results showed that the 

elements of common culture of innovation and the three companies surveyed that are 

providing innovation were, especially a "formal and informal learning", formal practices of 

human resources “training and education” and "selection and hiring”, followed by "employee 

participation" and "market orientation". Although it is common for the three companies, the 

survey identified that each company has come a different way to build such elements, i.e. 

each company has its "ingredient" specific to innovate. Furthermore, research has shown that 

the performance of the founding leaders was one of the factors that contributed to the 

development of a culture of innovation. 

 

KEY-WORDS : Organizational Culture, Innovation, Innovation Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas têm buscado permanentemente estratégias visando a sua sobrevivência, 

a sua perpetuidade. Isso em meio à crescente internacionalização dos mercados, ao aumento 

da competitividade, à consequente pressão para redução de custos e aumento da qualidade. 

Nesse contexto, a inovação surge como uma estratégia para as empresas, principalmente a 

partir da última década. Isso tem feito com que a inovação seja considerada um tema 

estratégico em administração (LEIFER; O’CONNOR; RICE, 2002; MACHADO, 2004).  

Há também entendimentos de que a inovação se traduz como uma vantagem 

competitiva para as empresas (DOBNI, 2008; OCDE, 2005; MACHADO, 2004; TUSHMAN; 

O’REILLY, 1997; PORTER, 1993). Além disso, ligações entre inovação, crescimento 

econômico e bem-estar social são próximas, pois tem sido verificado que a inovação é o 

motor do crescimento econômico sustentado e isso leva a níveis mais elevados de bem-estar 

para os países que melhor aplicam e exploram as suas capacidades nesta área (BERNARD et 

al., 2010). 

Nesse sentido, a necessidade de se compreender a inovação e o seu processo tem sido 

frequente, sendo esta uma das preocupações mais centrais na gestão das empresas, instigando 

os gestores a questionarem: como as empresas podem desenvolver e manter uma cultura de 

inovação (VAN DE VEN, 1986)? Também, de acordo com Dombrowski et al. (2007), as 

organizações que enfatizam os elementos de uma cultura de inovação estão mais propensas a 

desenvolver inovação, porque as pessoas passam a entender a cultura da empresa, 

proporcionando disposição para sugerir ideias radicais e para mudar os processos existentes. 

O tema cultura de inovação tem sido recorrente no meio empresarial e gerado 

interesse na área acadêmica.  Estudos recentes mostram que o tema tem se destacado nesses 

dois âmbitos e têm surgido trabalhos que estudaram a relação entre cultura organizacional e 

inovação (GODOY, 2009). Isso tem evidenciado ainda mais a cultura organizacional, 

considerada por Alvesson (2002), uma área chave de estudos gerenciais e organizacionais. 

O campo de estudo de inovação é muito amplo (DAMANPOUR, 1991) e abrange 

várias disciplinas (OCDE, 2005). As organizações usam inovação como um termo para 

descrever muitas coisas. Definições de inovação encontradas na literatura variam dependendo 

do contexto e do escopo da análise (DOBNI, 2008). Tudo isso dificulta o entendimento do 

que seja inovação. Por exemplo, a inovação sempre teve muito associada à tecnologia e, por 
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isso, o termo “inovação tecnológica” tem sido muito utilizado até nos dias atuais (OCDE, 

2005). 

Importante ressaltar que inovação é muito mais que tecnologia, pois ela pode ser 

implementada, por exemplo, nos modelos organizacionais, em técnicas de gestão e nas 

estruturas organizacionais (GODOY, 2009).  Inovação também pode ser um novo produto ou 

serviço, uma nova forma de processo de produção, ou um novo modelo de negócio 

organizacional (DAMANPOUR, 1991). Ou, ainda, pode ser uma inovação organizacional ou 

de marketing (OCDE, 2005). 

A amplitude do fenômeno inovação tem proporcionado uma série de tipologias de 

inovação, tais como: inovação radical e incremental; inovação de produto ou processo; e 

inovação técnica ou administrativa. Estes são alguns exemplos de tipologia de inovação mais 

encontrados na literatura (VAN DE VEN, 1986; DAMANPOUR, 1991; OCDE, 2005).    

Quanto aos estudos de inovação, Damanpour (1991) identificou que o principal 

objetivo da maioria dos estudos encontrados na literatura até então tem sido o de demonstrar 

empiricamente a existência de dimensões distintas de inovação e de identificar os seus 

determinantes. No caso, as dimensões distintas dizem respeito ao tipo de inovação 

implementada, como, por exemplo, inovação radical ou incremental, inovação técnica ou 

administrativa.  Já os determinantes seriam os fatores que proporcionam inovação, tal como 

atitude gerencial para a mudança, recursos de conhecimento, profissionalismo, entre outros. 

Estudos visando compreender a inovação e as possíveis variáveis que a influenciam 

surgiram a partir da década 1990, sendo que alguns pesquisadores focaram seus trabalhos 

objetivando construir um conhecimento sobre fatores tangíveis que influenciam a inovação, 

tais como: recursos financeiros, desenvolvimento de tecnologias, alianças externas, 

desenvolvimento de produtos. Outros pesquisadores procuraram estudar os valores 

intangíveis, como criatividade e cultura organizacional (GODOY, 2009). 

Especificamente no que diz respeito ao estudo da relação da cultura organizacional 

com inovação e cultura de inovação, a pesquisa na literatura mostrou que os mesmos são 

recentes, surgindo efetivamente a partir de meados da década de 2000. Até então os estudos 

eram poucos e não sistemáticos (JASKYTE; DRESSLER, 2005). Para Janiunaite e Petraite 

(2010), o fenômeno cultura de inovação ainda não foi adequadamente pesquisado. E para 
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Jucevicius (2010), o tema permanece tratado na literatura acadêmica de forma simplista e está 

claramente sub-representado na pesquisa de gestão moderna "universalista".   

Para desenvolver este estudo, realizou-se um levantamento dos trabalhos que 

abordaram o tema cultura de inovação na literatura estrangeira e nacional. O levantamento na 

literatura estrangeira foi nas principais bases de dados internacionais disponíveis 

(PROQUEST, EBSCO e JSTOR). Inicialmente foi pesquisado o termo “innovation culture” 

no campo “full text”  (todos os índices) dos sistemas de buscas, encontrou-se centenas de 

trabalhos que mencionavam os termos “cultura” e “inovação”. Efetuando uma busca 

específica nos índices “título” e “resumo”, contemplando a área de estudos de cultura 

organizacional e inovação e considerando os últimos 20 anos, foram encontrados 26 

trabalhos. Destes, foram selecionados aqueles que abordaram a cultura organizacional e as 

características ou dimensões dessa cultura que propiciam estímulo à inovação, chegando-se a 

14 artigos.   

Desses artigos publicados em periódicos internacionais, 09 são teóricos empíricos e 

05 ensaios teóricos. A investigação empírica foi realizada em empresas de grande porte 

localizadas em países desenvolvidos e fortemente industrializados (EUA e Europa). 

Basicamente o critério de mensuração da inovação foi investimento em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), número de patentes registradas, número de produtos inovadores 

lançados e percentual do faturamento oriundo de inovação.    

Além do levantamento internacional, realizou-se uma pesquisa, utilizando-se o termo 

“cultura de inovação”, num período de 20 anos, nos seguintes periódicos nacionais: RAC, 

RAE, RAE Online, RAP, RAM, BASE, RAUSP, BAR, Cadernos EBAPE, READ, 

Organização e Sociedade e RAI, bem como nos Anais de Congresso ENANPAD e na base de 

dados de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. O critério utilizado para escolher os periódicos foi que os mesmos 

tivessem o conceito Qualis/CAPES A2, B1 e B2.  

No levantamento nacional, foram encontrados 40 trabalhos que continham os termos 

“cultura de inovação”. Desse total, verificou-se que apenas 04 pesquisaram a relação da 

cultura organizacional com inovação em empresas, com o objetivo de identificar os elementos 

de uma cultura de inovação: a tese de Machado (2004), que fez a pesquisa em 07 empresas de 

diferentes ramos, portes e regiões do Brasil; a tese de Aguiar (2004), que realizou a pesquisa 

em três organizações de grande porte tidas como inovadoras; a dissertação de Godoy (2009), 
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que realizou a pesquisa em 15 empresas de base tecnológica no Município de São Carlos-SP; 

o artigo de Gobara et al. (2010), que realizou a pesquisa em 57 empresas do setor de serviços 

hoteleiros da cidade de Curitiba-PR. Os outros estudos nacionais, apesar de mencionarem o 

termo cultura de inovação, não tinham por objetivo estudar os elementos de uma cultura 

organizacional propiciadores de inovação nas empresas. Também constatou-se que não há 

estudos específicos em empresas industriais de pequeno e médio porte.  

A carência de trabalhos nacionais no tema cultura de inovação também é confirmada 

por Godoy (2009). À época que a autora realizou sua pesquisa, foram verificados apenas 

ensaios teóricos sobre inovação e estudos específicos de cultura organizacional ou de diversas 

etapas dos processos de inovação (GODOY, 2009). 

Diante disso, considerando a escassez de trabalhos acadêmicos nacionais que, 

efetivamente, estudaram a relação de cultura organizacional e inovação, este trabalho tenciona 

preencher essa lacuna ao desenvolver uma pesquisa voltada às manifestações de cultura 

organizacional propiciadoras de inovação em pequenas e médias empresas brasileiras. O 

trabalho diferencia-se dos demais estudos encontrados, pois, em vez de focar empresas de 

grande porte, nas quais já existe uma literatura substancial, a pesquisa será conduzida por 

meio de estudos de casos em empresas industriais inovadoras de pequeno e médio porte. 

No que diz respeito à pesquisa de cultura de inovação em pequenas e médias 

empresas (PME), encontrou-se apenas um trabalho, o de Chandler, Keller e Lyon (2000), 

realizado em empresas industriais de pequeno e médio porte, no estado de Utah, nos Estados 

Unidos da América (EUA). Ressalta-se que, no Brasil, não foram encontrados nenhum 

trabalho que pesquisou especificamente empresas de pequeno e médio porte.    

As PMEs desempenham um papel relevante em economias de qualquer país. Sua 

atuação tem se ampliado, principalmente numa época em que as grandes empresas têm 

reduzido as suas estruturas organizacionais e procurado terceirizar parte de suas atividades. 

Em tais situações, as PMEs assumem um papel mais importante para os negócios de uma 

forma geral, proporcionando a criação de novos postos de trabalho e o fortalecimento da 

economia (FERRARI; MARTINELLI; JOYAL, 2002).   

Em 2009, no Brasil existiam 440.083 PMEs, representando 9,08% do total das 

empresas brasileiras, enquanto que as empresas de grande porte correspondiam apenas 0,61% 

(29.600 empresas). O restante das empresas - 90,31% - representa as micro-empresas. As 
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PMEs do setor industrial totalizam 71.968 empresas, correspondendo a 12,27% do total de 

empresas desse setor (IBGE, 2010).     

Um aspecto que corrobora com a intenção de se realizar este trabalho são os 

resultados da Pesquisa de Inovação Tecnológica – Pintec 2008 (IBGE, 2010). Trata-se de uma 

pesquisa realizada pelo IBGE de três em três anos que segue as premissas do Manual de Oslo 

(OCDE, 2005), adotado mundialmente. Embora tal pesquisa considere todo tipo de inovação, 

desde pequenas melhorias até inovações totalmente novas, os resultados da pesquisa 

demonstram o seguinte:  

- O Brasil tem um aumentado o seu grau de inovação (total de empresas público alvo 

da pesquisa Pintec dividido pela quantidade de empresas inovadoras). Em 2003 eram 33,1%, 

passou para 33,4%, em 2005, e estava em 38,6%, em 2008 (último resultado disponível). 

Segundo a ANPEI (2009), este resultado está próximo ao da França. 

- A maioria das inovações é de caráter adaptativo, incremental, sendo que as 

atividades de P&D são realizadas, muitas vezes, de forma ocasional e em estruturas informais. 

Os dados da Pesquisa Pintec revelam que as empresas brasileiras têm aumentado o 

seu grau de inovação. Mas como isso tem acontecido? É possível que muitas empresas, que 

necessariamente não invistam em pesquisa e/ou não tenham nenhuma patente registrada, isto 

é, não se enquadram nos modelos tradicionais de mensuração de inovação normalmente 

utilizados por pesquisadores internacionais, sejam inovadoras, tanto em produtos, como em 

processos. Inicialmente, parte-se de um pressuposto de que tais empresas possuem em sua 

cultura organizacional elementos ou características que propiciam a inovação - uma cultura de 

inovação.    

Diante do exposto, surgem alguns questionamentos que despertam interesse do 

pesquisador:  

- O que caracteriza uma cultura de inovação em empresas de pequeno e médio porte?  

- Os elementos que formam a cultura de inovação das empresas brasileiras diferem 

dos encontrados nas pesquisas em empresas estrangeiras?  

- Como que as empresas brasileiras estão conseguindo ser mais inovadoras?  
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Assim, justifica-se esta pesquisa considerando que esses questionamentos ainda 

requerem um aprofundamento e, portanto, necessitam de uma investigação, pois não foram 

encontrados na literatura nacional um trabalho contemplando boa parte destas questões e que 

há uma carência de pesquisas específicas sobre o tema cultura de inovação em empresas 

industriais de pequeno e médio porte no Brasil.  

Apreciando as considerações acima, o trabalho procura responder o seguinte 

problema de pesquisa: quais as manifestações culturais, por meio das quais é possível 

depreender uma cultura de inovação em empresas industriais inovadoras de pequeno e médio 

porte, que fomente a inovação de produto nessas empresas?  

O objetivo geral do trabalho busca identificar as manifestações culturais das 

empresas industriais inovadoras de pequeno e médio porte, por meio das quais é possível 

depreender uma cultura de inovação, que propicia inovação de produto em tais empresas.  

Assim, os objetivos específicos, que contribuirão para o alcance do objetivo geral, 

são:  

I - Identificar as manifestações culturais das empresas pesquisadas;  

II - Verificar quais as manifestações culturais que propiciam inovação de produto e 

que constituem uma cultura de inovação;   

III - Identificar e compreender o que levou as empresas a desenvolverem produtos 
inovadores; 

IV - Verificar se a cultura de inovação é percebida pelos respondentes como 

propiciadora de inovação de produto nas empresas pesquisadas.  

No aspecto teórico, este trabalho pretende contribuir com o aprofundamento dos 

estudos de cultura de inovação, especialmente a relação de cultura organizacional e inovação. 

Para tanto, apresentará os elementos de cultura de inovação encontrados na literatura, com a 

finalidade de verificar se os mesmos se repetem nas empresas pesquisadas ou se há algo novo, 

especialmente em empresas industriais inovadoras de pequeno e médio porte, onde não foram 

identificadas pesquisas nacionais em tais empresas, específicas sobre o assunto.   

No aspecto prático, o trabalho pretende contribuir com os gestores da empresas, 

apresentando os caminhos que as empresas pesquisadas percorreram para se tornarem 

inovadoras, especialmente no que diz respeito aos aspectos da cultura organizacional que 
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podem estimular a inovação, de forma a ajudar os gestores a buscarem vantagem competitiva 

para as suas empresas.          

A pesquisa foi realizada em três empresas industriais de pequeno e médio porte 

inovadoras, considerando a classificação de porte adotada pelo BNDES (faturamento bruto 

anual). Um ponto fundamental da pesquisa é identificar empresas efetivamente inovadoras. 

Para tanto, buscou-se as empresas ganhadoras do Prêmio FINEP de inovação dos últimos 05 

anos, na etapa regional e nacional. Importante destacar que o prêmio FINEP existe há 15 anos 

e tem sido reconhecido como um dos principais prêmios do Brasil na área de ciência, 

tecnologia e inovação.     

Visando delimitar a pesquisa no que diz respeito à inovação, será investigada apenas 

a inovação de produto, seja na forma radical (produto novo), quanto na incremental (produto 

substancialmente melhorado). Ressalta-se que não é objetivo da pesquisa identificar se a 

inovação de produto desenvolvido na empresa é do tipo radical ou incremental.    

Além da introdução, que contém a contextualização, a justificativa e os objetivos 

desse trabalho, nos capítulos dois, três e quatro será apresentado, respectivamente, o 

referencial teórico de cultura organizacional, de inovação e de cultura de inovação. O capítulo 

cinco, além de apresentar uma justificativa pela opção de se realizar uma pesquisa qualitativa 

e a utilização do método estudo de caso, contém, detalhadamente, os procedimentos para a 

coleta, o tratamento e a análise de dados. O capítulo seis diz respeito à análise e discussão dos 

dados. Contém, primeiramente, a descrição/histórico das empresas pesquisadas, seguido da 

análise das categorias evidenciadas e, na sequência, a discussão individual e conjunta dos três 

casos pesquisados. O capítulo sete apresenta as considerações finais, seguido das referências 

bibliográficas, apêndices e anexos.   
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2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Primeiramente será feita uma contextualização do tema, seguida da análise dos 

estudos de cultura organizacional, segundo algumas perspectivas e abordagens. A seguir, 

serão abordados conceitos de cultura organizacional e, finalmente, as manifestações culturais.   

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA A GE STÃO  

A cultura organizacional se firmou como um importante fenômeno da área de 

estudos organizacionais. Alvesson (2002) aponta que estudos de cultura organizacional têm 

sido conduzidos desde a década de 1940. No entanto, tais estudos foram esparsos e dispersos 

até o início da década de 1980, quando houve o grande interesse pelo tema, tanto por parte de 

acadêmicos, quanto de profissionais, sendo que tal interesse continuou pela década de 1990 e 

segue até hoje, fazendo com que o tema seja considerado uma área chave em estudos 

gerenciais e organizacionais (ALVESSON, 2002).  

Pepin (1998) destaca que o primeiro autor a utilizar o termo cultura para descrever 

uma organização foi Elliot Jaques, em 1951, no trabalho The changing culture of a factory, 

em que o mesmo introduziu a expressão cultura da empresa para falar da maneira habitual de 

fazer as coisas. No entanto, os estudos de cultura organizacional só voltaram a aparecer com 

ênfase no início da década de 1980, a partir do sucesso das empresas japonesas e do declínio 

da economia e da potência industrial dos Estados Unidos da América. No caso, o pólo de 

atenção dos estudiosos foi direcionado às empresas japonesas, cujo sucesso foi creditado à 

cultura de tais empresas (PEPIN, 1998).     

O termo cultura organizacional, de acordo com Hofstede et al. (1990), apareceu pela 

primeira vez na literatura acadêmica dos Estados Unidos da América no trabalho publicado na 

Administrative Science Quartely, por Pettigrew em 1979, (On Studying Organizational 

Cultures), e ganhou popularidade a partir do lançamento do livro In search of excellence de 

Peters e Waterman, em 1982, bem como do livro Corporate cultures: the rites and rituals of 

corporate life de Deal e Kennedy, também de 1982. Basicamente, tais livros sustentam que 

uma cultura forte e unificada pode ser instrumento para proporcionar sucesso as empresas que 

possuem tais culturas.      

Parker (2000) pontua que, além da publicação do artigo de Pettigrew, outro evento 

ocorrido em 1979 deu origem à cultura organizacional moderna: uma conferência realizada na 
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University of Champaign-Urbana, em Illinois (EUA), que teve um tópico específico, 

destinado ao debate sobre cultura organizacional. Para Parker (2000), após esses dois eventos, 

houve uma explosão de “gurus” que escreveram sobre o tema e cujos livros fizeram sucesso 

junto aos gestores, pois diziam que as empresas poderiam ter sucesso por meio do 

desenvolvimento de uma cultura organizacional forte e homogênea.  

Verifica-se que, a partir da década de 1980, os estudos de cultura organizacional se 

multiplicaram. O tema cultura organizacional ganhou destaque nos meios empresariais e 

acadêmicos, pois a mesma tem sido considerada como um dos principais motivos para o 

sucesso ou para o fracasso das empresas, principalmente em épocas de mudanças. 

Diante disso, a cultura organizacional se tornou um “modismo” entre consultores, 

gestores e acadêmicos, embora cada um com objetivos diferentes. Apesar disso, o estudo do 

fenômeno tem sido importante e deixado traços na área de estudos organizacionais, ao ponto 

de ter adquirido um status semelhante à estratégia, à estrutura e ao controle (HOFSTEDE et 

al., 1990). 

Nesse contexto, estudar e compreender a cultura organizacional se torna 

imprescindível para gestores e acadêmicos, pois a cultura exerce uma forte influência sobre a 

implementação das estratégias organizacionais. No entanto, é preciso discernir o que tem sido 

escrito sobre cultura organizacional, já que algumas fórmulas e soluções que envolvem o tema 

são superficiais e nem sempre atingem os objetivos propostos pelos autores dessas fórmulas e 

soluções. 

Assim, no próximo tópico, serão apresentadas algumas perspectivas e abordagens de 

cultura organizacional, para que se possa ter uma noção dos pontos de vistas acerca do tema.        

 

2.2 PERSPECTIVAS E ABORDAGENS DE CULTURA ORGANIZACI ONAL 

A cultura organizacional tem sido pesquisada sob as mais diversas perspectivas e 

abordagens. Nesse sentido, Smircich (1983), ao examinar a relevância do conceito de cultura 

para a análise organizacional, apontou que as diferentes concepções dos estudos de cultura 

poderiam ser divididas em duas perspectivas: a primeira considera que a cultura 

organizacional é uma variável, algo que a empresa possui (tem). A segunda assegura que a 

cultura organizacional é uma metáfora, algo que a empresa é. 
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A cultura como uma variável significa que ela pode ser gerenciada/modificada com o 

objetivo de melhorar os resultados da empresa. Faz parte do ambiente organizacional e é vista 

como uma força determinante. Já a cultura como uma metáfora não poderia ser modificada, 

sendo resultado do desempenho das pessoas. Para a referida autora, cada perspectiva 

representa um modo de investigação viável e demonstra quão rica e variada é a perspectiva do 

conceito de cultura para o estudo das organizações. No caso, as diferenças são derivadas nas 

pressuposições básicas que os pesquisadores fazem tanto para “organização”, quanto para 

“cultura” (SMIRCICH, 1983).  

Martin (2002) mapeou os estudos de cultura organizacional e considerou que os 

mesmos podem ser agrupados sob três perspectivas: integradora, diferenciadora e 

fragmentada. A perspectiva da integração considera a cultura como um “pacote”, homogênea, 

internamente consistente, que gera consenso em torno de um conjunto de valores 

compartilhados, no qual não há ambiguidade, e a cultura é vista como uma “cola social” que 

une todas as pessoas da organização. Ainda na perspectiva da integração, a autora também 

observou que os estudos de cultura podem ser “ generalistas”, aqueles que estudam diversos 

tipos de manifestações culturais; ou especialistas, aqueles que estudam apenas uma ou duas 

manifestações culturais.  

A perspectiva da diferenciação considera que a cultura organizacional não é unitária, 

existindo um conjunto de subculturas que se sobrepõe e se abrigam dentro dos limites 

permeáveis da organização. As subculturas podem ser entendidas como contextos culturais 

distintos encontrados dentro das organizações. O consenso só ocorre dentro das fronteiras 

subculturais e os estudos de diferenciação reconhecem inconsistências, conflitos de interesse e 

diferenças subculturais. Tais estudos têm como características principais a inconsistência, o 

consenso subcultural e a clareza subcultural.  

A perspectiva da fragmentação considera que a cultura organizacional não é muito 

consistente, conforme sustenta os estudos de integração, e também não é muito inconsistente, 

conforme sustenta os estudos de diferenciação. Para a perspectiva de fragmentação, a cultura 

organizacional é complexa e contém muitos elementos de contradição e de confusão. O 

consenso, então, não existiria em toda a organização e nem nas subculturas, seria apenas 

transitório e específico em determinada questão. A base desta perspectiva é a falta de 

consistência, consenso e ambiguidade. A mudança é contínua e o poder é amplamente 



24 

 

difundido. O foco de análise é a pessoa e, por isso, não tem como haver consenso ou 

estabilidade (MARTIN, 2002).  

Ainda de acordo com Martin (2002), quando um estudo cultural abrange estas três 

perspectivas, é possível obter uma variedade de análises, proporcionando a elaboração de 

interpretações mais completas da cultura organizacional, ao invés de utilizar apenas uma 

abordagem, onde os pontos deficientes não são sanados.  

Além disso, Alvesson (2002) considerou que pesquisadores acadêmicos e práticos 

pensam a cultura organizacional sob três abordagens: interesse técnico, interesse prático-

hermenêutico e interesse emancipatório. 

Os estudos de interesse técnico consideram que a cultura é, de alguma forma, 

relacionada com o desempenho organizacional, sendo vital descobrir as ligações ou os 

relacionamentos causais entre formas de cultura organizacional e de desempenho corporativo, 

bem como de produzir conhecimento que possibilita os gestores a trabalhar fenômenos 

culturais específicos. 

Estudos de interesse prático-hermeneutico não se preocupam com o que a cultura 

pode fazer ou como ela pode ser melhorada, mas concentra-se no entendimento dos 

significados nas organizações. Para tanto, tais estudos tem como principal tarefa explorar as 

organizações de forma subjetiva (experiência intersubjetiva), com a finalidade de entender e 

alcançar interpretações comuns de situações que ocorrem nas organizações, para que uma 

ação coordenada seja possível. 

Os estudos de interesse emancipatório procuram pesquisar principalmente os 

aspectos negativos da vida organizacional e ajuda a neutralizar as crenças tidas como certas e 

valores que limitam a autonomia das pessoas. Tais estudos visam fornecer informações sobre 

a vida organizacional que pode contribuir para a formação de um pensamento libertador dos 

padrões tradicionais e aspectos repressivos da cultura. Alvesson (2002) ressalta que os três 

interesses cognitivos indicam um amplo espectro de formas de abordagem da cultura 

organizacional. 

Parker (2000) fez um levantamento das pesquisas de cultura organizacional e 

identificou as principais abordagens de acordo com a tipologia de Burrel e Morgan (1979): 

funcionalismo, estruturalismo radical, interpretativismo e humanista radical. As pesquisas 

com abordagem funcionalista, em termos metodológicos, empregam uma variedade de 
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técnicas “quase” científicas com o objetivo de obter as regras subjacentes, as funções da 

cultura e as variáveis que a afetam. Os pesquisadores se preocupam com classificações e 

tipologias e procuram elaborar enunciados prescritivos de como a cultura pode ser gerenciada. 

Esta abordagem contempla a maioria dos estudos de cultura organizacional. 

Na abordagem do estruturalismo radical, as organizações são coisas reais que podem 

ser estudadas através de métodos apropriados, no caso, o “marxismo científico”. As ideias e 

os significados são vistos como subordinado às determinações da base econômica, sendo que 

a cultura organizacional exerce um papel legitimador de superestruturas de desigualdades 

econômicas. A sociedade capitalista e a organização dependem de mecanismos de controle 

explícitos e implícitos, e cultura é simplesmente a última moda que esconde a realidade das 

desigualdades de classe, intensificação do trabalho e da proletarização dos trabalhadores. 

Segundo Parker (2000), talvez por isso os estudos, nesta abordagem, foram insignificantes.  

Já a abordagem interpretativista, em termos metodológicos, baseia-se em métodos 

etnográficos, em observação participante e em análise qualitativa de textos. Assim, esta 

abordagem assinala o caráter local dos processos culturais e na redução do objeto de 

investigação a fenômenos em nível de ator. A cultura pode ser formulada como um conjunto 

de tipificações comuns, realizada por atores em determinados contextos organizacionais, mas 

estes estão continuamente em processo. Os objetos próprios de estudo são símbolos, 

linguagens, ações, entre outros. Arquitetura, tradição, móveis, reuniões, imagens, eventos, 

roupas são estudadas como manifestações, em que o pesquisador procura "decodificar" os 

símbolos – com o objetivo de articular ideias que os participantes organizacionais podem nem 

sempre estar consciente. A linguagem é fundamental, pois a cultura de uma organização se 

manifesta através de línguas locais (PARKER, 2000). 

A quarta abordagem, humanista radical, conceitua a cultura organizacional como 

uma relação controvertida entre significados, no caso, os entendimentos distintos de um 

determinado grupo social que possam colidir com os de outros grupos sociais. Existe uma luta 

pela hegemonia, em que o grupo mais forte tenta estabelecer o objetivo principal da 

organização, conforme a sua percepção. Quanto a isso, Parker (2000) observa que a literatura 

desta abordagem ressalta a multiplicidade de culturas que existe dentro das organizações.  

A existência de muitas abordagens e perspectivas de cultura organizacional acaba 

gerando uma ampla variedade de conceitos de cultura organizacional, conforme será visto no 

próximo tópico.  
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2.3 CONCEITO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Para Alvesson (2002), o conceito de cultura organizacional é complexo e facilmente 

utilizado para cobrir tudo e, consequentemente, nada. Presta-se aos mais diversos usos: como 

formas coletivamente compartilhadas, por exemplo, ideias e conhecimento; como símbolos e 

significados; como valores e ideologias; como regras e normas; como emoções e 

expressividade; como o inconsciente coletivo; e como padrões de comportamento, estruturas e 

práticas (ALVESSON, 2002).  

Smircich (1983) considera que o conceito de cultura é bastante diversificado quando 

aplicado aos estudos organizacionais. Tem sido emprestado da antropologia, em que não há 

consenso em seu significado. Isso faz com que exista uma variedade de conceitos quando 

aplicado nos estudos organizacionais.  

O primeiro conceito de cultura organizacional a surgir na literatura foi proposto por 

Elliot Jaques (1951, apud PEPIN, 1998), como se vê: 

A cultura da empresa é seu modo de pensar e de agir habitual e tradicional, mais ou 
menos compartilhado por todos os seus membros; que deve ser aprendido e aceito, 
ao menos em parte, pelos novos membros para que sejam aceitos na empresa [...]. 
Entre aqueles que fazem parte da empresa, depois de um certo tempo, a cultura 
constitui uma parte de sua segunda natureza. Os novos são reconhecidos por 
ignorarem a cultura da empresa; os desadaptados, pelo fato de que são incapazes de 
utilizá-la. (JAQUES, 1951, apud PEPIN, 1998, p. 269). 

O conceito proposto pelo referido autor, embora seja embrionário, já apresenta 

algumas características comuns dos conceitos de cultura organizacional encontrados na 

literatura: formas habituais de pensar e agir que são compartilhadas e aprendidas pelos 

membros da organização.  

Para Smircich (1983) cultura organizacional é:  

O conjunto de significados que evoluem e dão a um grupo seu próprio ethos, ou 
caráter distintivo, o qual é expresso em padrões de crença (ideologia), atividade 
(normas e rituais), linguagem e outras formas simbólicas por meio das quais os 
membros da organização tanto criam e sustém sua visão do mundo quanto a imagem 
de si mesmos no mundo [...]. (SMIRCICH, 1983a, p.56 apud MARTIN, 2002, p. 
58). 
 

Ainda segundo Smircich (1983), a cultura é usualmente definida na literatura “como 

a cola social ou normativa que mantém uma organização unida” (SMIRCICH, 1983, p. 344). 
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É bom destacar que, de acordo com Hofstede et al. (1990), não há um consenso sobre 

o conceito de cultura organizacional, mas a maioria dos autores, provavelmente, concordam 

com as seguintes características: a cultura é (1) holística, (2) historicamente determinada, (3) 

relacionadas a conceitos antropológicos, (4) construída socialmente, (5) soft  e (6) difícil de 

mudar. Todas estas características têm sido reconhecidas separadamente na literatura nas 

últimas décadas (HOFSTEDE et al., 1990). Assim, o autor propõe o seguinte conceito de 

cultura organizacional: "é a programação coletiva da mente que distingue os membros de um 

grupo ou categoria de pessoas de outras" (HOFSTEDE, 1998, p. 478). 

A “programação mental”, para Hofstede (2005), seria o mesmo que um software da 

mente e corresponde ao padrão de pensamentos, de sentimentos e de ações das pessoas que 

pertencem a determinado grupo.  Para o autor, cultura não é inata, é aprendida e deriva do 

ambiente social. É específica para cada grupo ou categoria. No caso, as diferenças culturais se 

manifestam de várias formas: nas práticas (histórias, rituais e símbolos) e nos valores que são 

compartilhados entre os membros do grupo (HOFSTEDE, 2005).  

Um conceito clássico de cultura organizacional é proposto por Schein (1992): 

Um padrão de suposições básicas compartilhadas, aprendidas por um grupo, na 
medida em que resolveram seus problemas de adaptação externa e integração 
interna, e que funcionaram suficientemente bem para serem considerados como 
válidas e, portanto, ensinadas aos novos membros como o modo correto de perceber, 
pensar e sentir em relação a esses problemas. (SCHEIN, 1992, p. 12).  

Schein (1992) pontua que o mais intrigante da cultura como conceito é que ela 

direciona para os fenômenos que estão abaixo da superfície, que são poderosos e importantes 

e, ao mesmo tempo, quase que invisíveis, de forma que a cultura guia e restringe o 

comportamento dos membros do grupo, por meio das normas compartilhadas. O autor 

entende que cultura como conceito é uma abstração, mas as suas consequências são concretas.   

Um estudo interessante, feito por Schein (1992), foi a identificação de diversos 

conceitos utilizadas por vários autores para descrever cultura organizacional: normas de um 

grupo, valores esposados, regularidades comportamentais na interação das pessoas, filosofia 

normal, regras do jogo, clima, habilidades natas, hábitos de pensar, modelos mentais, 

significados compartilhados, “metáforas de raízes” ou símbolos de integração, rituais e 

celebrações formais. Para o autor, a questão central que reside nos conceitos de cultura 

organizacional “é a ideia de que certas coisas nos grupos são compartilhadas ou assumidas em 

comum” (SCHEIN, 1992, p. 12). 
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Deste modo, cultura organizacional, para Alvesson (2002), é “melhor entendida 

como se referindo a nível profundo, em parte não-consciente de conjuntos de significados, 

ideias e símbolos que podem ser contraditórios e são executados em diferentes esferas 

sociais” (ALVESSON, 2002, p.14). 

O conceito proposto por Alvesson (2002), de certa forma, também possui algumas 

das características apontadas por Schein (1992), mas apresenta um elemento novo: a 

possibilidade de que o conjunto de significados, de ideias e de símbolos seja contraditório.   

Martin (2002) não chegou especificamente a propor um conceito de cultura 

organizacional, mas descreveu como se decifra esta cultura, nos seguintes termos: 

Quando as organizações são examinadas de um ponto de vista cultural, a atenção é 
dirigida para os aspectos da vida organizacional que historicamente tem sido 
ignorados ou mal estudados, tais como as estórias que as pessoas contam, aos recém 
contratados para explicar ‘como as coisas são feitas por aqui’, as maneiras pelas 
quais os escritórios são dispostos e os itens pessoais são ou não exibidos, as piadas 
que as pessoas contam, a atmosfera de trabalho (corrida e luxuriosa ou suja e 
barulhenta), as relações entre pessoas (afetivas em algumas áreas de um escritórios e 
obviamente nervosas e talvez competitivas em outro lugar), etc. Um observador 
cultural também frequentemente atenta para os aspectos da vida de trabalho que 
outros pesquisadores estudam, tais como políticas oficiais da organização, os valores 
que diferentes empregados ganham, relatórios de acionistas, etc. Um observador 
cultural está interessado na superfície dessas manifestações culturais porque os 
detalhes podem ser informativos, mas ele também busca um entendimento 
aprofundado dos padrões de significados que ligam essas manifestações, às vezes 
em harmonia às vezes em conflitos entre grupos, e às vezes em redes de 
ambiguidades, paradoxo e contradição. (MARTIN, 2002, p. 58).  

Para a referida autora, os diversos conceitos de cultura organizacional, encontrados 

na literatura, fazem com que haja certa confusão no campo de pesquisa de cultura 

organizacional, sobretudo na forma de trabalhar o conceito de cultura.  

Por isso, conforme Martin (2002) e Hofstede et al. (1990), uma forma de trabalhar o 

conceito de cultura organizacional, nas pesquisas que envolvem o tema, é por meio da 

identificação e compreensão das manifestações culturais existentes na empresa, assunto do 

próximo tópico.     

 

2.4 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS  

Trice e Beyer (1984) entendem que a cultura tem dois componentes básicos: (1) a 

sua substância, isto é, as redes de significados contidos em suas ideologias, em suas normas e 

em seus valores; e (2) as suas formas, ou seja, as práticas em que esses significados são 
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expressos, afirmados e comunicados aos seus membros. Os autores defendem que uma 

abordagem prática para estudar várias formas culturais com o objetivo de compreender as 

redes de interação e significados que caracterizam a cultura organizacional, é por meio de 

ritos e cerimônias. 

Estudar as manifestações e as consequências sociais latentes de ritos e cerimônias 

fornece uma maneira de vincular os fenômenos culturais a outros aspectos da vida 

organizacional e, portanto, para o resto da literatura sobre organização e gestão (TRICE;  

BEYER, 1984). 

Para os referidos autores, na execução das atividades de um rito ou de uma 

cerimônia, as pessoas fazem uso de outros hábitos, gestos, comportamentos ritualizados, 

artefatos e símbolos, em que é possível analisar a expressão dos significados compartilhados 

próprios para a ocasião. Muitas vezes, esses significados compartilhados também são 

transmitidos através de mitos, sagas, lendas, histórias ou outros relacionados com a ocasião. 

Os ritos e cerimônias, além de serem consolidações de formas culturais, possuem outras 

características diferenciadoras: (1) envolvem conjuntos relativamente elaborados de 

atividades planejadas; (2) são realizadas por meio de interações sociais; (3) ocorrem, 

geralmente, em prol de uma audiência; (4) trazem múltiplas consequências sociais. Deste 

modo, ritos e cerimoniais são dramas sociais, com papéis bem definidos para as pessoas 

executarem. Muitos deles são realizados várias vezes, em ocasiões semelhantes. Assim, os 

ritos e cerimônias envolvem conjuntos de comportamentos deliberadamente planejados, 

geridos e ensaiados (TRICE; BEYER, 1984). 

Hofstede et al. (1990), fizeram um levantamento na literatura sobre as maneiras pelas 

quais as culturas organizacionais se manifestam, chegando em quatro categorias de 

manifestações culturais: símbolos, heróis, rituais e valores. De acordo com os autores:  

- Símbolos são palavras, gestos, imagens ou objetos que carregam um significado 

particular dentro de um cultura. 

- Heróis são pessoas, vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que possuem 

características altamente valorizada na cultura e que servem de referência para os demais.  

- Rituais são símbolos coletivos superficiais a rituais mais profundos. 
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- Valores, em sentido amplo, são sentimentos inespecíficos do bem e do mal (bonito 

e feio; normal e anormal; racionais e irracionais), muitas vezes inconscientes e raramente 

discutíveis, que não podem ser observados como tal, mas que se manifestam em alternativas 

de comportamento. 

Para Hofstede et al. (1990), símbolos, heróis e rituais podem ser agrupados sob o 

termo "práticas", pois são visíveis para um observador, embora a identidade cultural 

percebida reside na forma como tais manifestações são interpretadas. As práticas, sendo 

visíveis, podem ser descritivas. 

O importante para Hofstede (1998) é diferenciar práticas e valores. Para o autor, as 

práticas são menos básicas que os valores, são passíveis de mudança e são reflexos de 

símbolos, de heróis e de rituais que existem em cada empresa. Já os valores mudam, mas não 

de acordo com os planos de alguém, mas sim conforme a sua própria lógica. As práticas 

referem-se à parte visível da cultura, enquanto que os valores representam a parte invisível.  

Hofstede et al. (1993) ressaltam que a cultura organizacional é uma característica 

assumida de uma organização inteira, ou seja, de um sistema social, e não dos indivíduos que 

a compõem. No entanto, uma forma de estudar a cultura é por meio da percepção dos 

indivíduos que fazem parte desta cultura. Hofstede (1998), ao tratar desta questão, alude que 

“cultura é uma característica da organização, e não de indivíduos, mas manifesta-se e é 

medido a partir do comportamento verbal e/ou não-verbal dos indivíduos - agregados ao nível 

da sua unidade organizacional” (HOFSTEDE, 1998, p.479). 

Além disso, Martin (2002) defende que normalmente um estudo de cultura 

organizacional descreve uma manifestação em um contexto e dá interpretações de seus 

significados nesse contexto. Martin (2002) apresenta quatro tipos de manifestações culturais: 

I - Formas culturais: incluem rituais, histórias organizacionais, jargão, humor e 

arranjos físicos, incluindo arquitetura, decoração interior e vestimentas. A análise dessas 

formas culturais pode fornecer pistas importantes de como os empregados pensam, acreditam 

e agem.  

II - Práticas formais: são escritas e usualmente expressas na forma de regras e 

procedimentos e, por isso, são mais facilmente controladas pela administração. Os principais 

tipos de práticas formais que têm sido estudadas em cultura organizacional são: estrutura 
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(diferenciação entre estrutura orgânica e mecânica), tarefas e tecnologia, regras e 

procedimentos e controles financeiros.  

III - Práticas informais: em geral, assumem a forma de regras sociais, evoluem por 

meio da interação e, ao contrário das práticas formais, não são escritas.  

IV - Temas de conteúdo: podem ser cognitivos, como crenças ou pressuposições 

básicas, ou podem ser comportamentais, como os valores. Geralmente um tema é 

adotado/esposado (quando a administração oferece uma lista de valores, por exemplo) ou 

inferido pelo pesquisador (por dedução daquilo que as pessoas fazem e como interpretam o 

ambiente).  

Ressalta-se que Martin (2002) considera que “formas culturais” não são 

necessariamente mais superficiais ou menos importantes do que pressuposições básicas. 

Podem ser evidenciadas primeiramente na pesquisa. No entanto, os tipos de manifestações 

culturais descritos pela autora não representam níveis variáveis de profundidade. Por 

exemplo, um estudo cultural pode ser superficial ao focar interpretações que refletem valores 

esposados em expressões pré-definidas pela empresa, como a declaração dos “valores 

corporativos” (MARTIN, 2002). 

Os estudos de cultura, para a referida autora, podem ter uma abordagem materialista 

ou idealista. Na abordagem materialista, os estudos de cultura tendem a incluir muitos tipos 

de manifestações culturais que geralmente podem ser descritos em termos objetivos, como 

arranjos físicos, valor do contracheque, entre outros. Na abordagem idealista, a cultura é 

interpretada em termos de significados e entendimentos, referindo-se a aspectos cognitivos da 

cultura, ou seja, em termos subjetivos (MARTIN, 2002).  

 

2.5 CULTURA ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA  

Schein (2009) considera que cultura e liderança estão intimamente ligados, 

argumentando que a cultura resulta de um complexo processo de aprendizado em grupo, em 

que o líder terá influencia, caso o seu comportamento leve ao sucesso de tal grupo, fazendo 

com que as crenças e os valores desse líder sejam confirmados e reforçados e, por sua vez, 

compartilhados. Assim, a liderança cria o conteúdo cultural específico que é assumido pelos 

membros do grupo, em outras palavras, a cultura se dá por meio de experiências 
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compartilhadas, no entanto, é o líder que dá início ao processo de criação da cultura, quando 

impõe suas crenças, seus valores e suas suposições. 

Ainda de acordo com Schein (2009), a cultura organizacional se origina por meio de 

três fontes: (1) das crenças, dos valores e das suposições dos fundadores; (2) das experiências 

de aprendizagem do grupo; e (3) das novas crenças, dos novos valores e das novas suposições 

trazidas por novos membros e novos líderes. 

Dessas três fontes, consoante o pensamento do autor, a mais importante é o papel dos 

fundadores, pois, além de eles definirem a missão primordial e o contexto do ambiente de 

negócios, eles escolhem os membros do grupo e, de certa forma, influenciam as ações 

originais que o grupo adota no objetivo de ser eficiente. Os fundadores, ao terem a ideia 

original, conseguem operacionalizar esta ideia, com base no seu histórico cultural, na sua 

personalidade, na sua autoconfiança e na sua determinação, mas também em função de que 

eles possuem fortes suposições sobre a natureza do mundo, o papel da organização, sobre a 

natureza das relações humanas e como se administra o tempo e o espaço, além de como a 

verdade é alcançada. Desta forma, os líderes fundadores impõem os seus pontos de vista aos 

membros do grupo, que permanecem até que tais pontos de vistas se tornem impraticáveis e o 

grupo fracasse (SCHEIN, 2009).      

O processo de como os líderes fixam suas crenças, seus valores e suas suposições se 

efetiva por meio dos seguintes mecanismos: reação a incidentes críticos e as crises; na 

alocação de recursos; na deliberação sobre a modelagem de papéis, aprendizagem e 

“coaching”; alocação de recompensas e “status”; e recrutamento, seleção, promoção e 

demissão. Além desses mecanismos, o processo é reforçado pelo “design” e pela estrutura 

organizacional, sistemas e procedimentos organizacionais, pelos ritos e rituais na organização, 

pelo desenho do espaço físico, fachadas e edifícios, pelas histórias sobre eventos e pessoas 

importantes, além das declarações formais da filosofia, dos credos e dos códigos da 

organização (SCHEIN, 2009).  

À medida que as organizações vão tendo sucesso e crescimento e, por sua vez, vão 

envelhecendo, o que faz surgir uma nova geração de líderes, haverá a necessidade de uma 

diferenciação organizacional, em unidades funcionais (departamentos ou divisões), 

geográficas, produtos, mercado e níveis hierárquicos. Neste aspecto, uma das principais 

funções da liderança é reconhecer o surgimento de subculturas e compreender as 

consequências disso para a organização, para que o líder possa encontrar meios de coordenar 

e integrar as diferentes subculturas (SCHEIN, 2009).   
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Outro aspecto importante que o líder tem que compreender é a mudança cultural que 

vai ocorrendo na organização com o passar do tempo, a cada estágio da organização. No 

estágio inicial, que seria a formação de base e o crescimento inicial, em que a influência dos 

líderes fundadores é grande, a cultura provavelmente será uma força positiva de crescimento, 

que deve ser bem elaborada, desenvolvida e articulada. Na meia-idade organizacional, em que 

a cultura se torna diversa, gerando subculturas, os líderes possuem mais dificuldade para 

decidirem o que precisa ser mudado ou preservado, mas também é o momento em que os 

líderes possuem mais condições para mudar as suposições básicas. No estágio da maturidade 

e declínio, a cultura torna-se, muitas vezes, parcialmente disfuncional, havendo a necessidade 

de medidas mais drásticas para mudá-la. Dos três estágios de vida organizacional, é na meia 

idade organizacional, com o surgimento da diferenciação e subculturas, em que os líderes 

podem obter vantagem deliberada de tal diversidade: eles podem aumentar a diversidade e 

estimular a formação de subculturas ou podem reduzir a diversidade para manipular a direção 

em que a organização deverá evoluir culturalmente (SCHEIN, 2009).  

Schein (2009) ressalta que, num mundo cada vez mais globalizado, dinâmico e 

complexo, em que as mudanças acontecem rapidamente e não se sabe como será o amanhã, há 

a necessidade de as organizações e seus líderes se tornarem aprendizes permanentes, o que 

denominou de cultura de aprendizagem e líderes de aprendizagem. O desafio para os líderes 

se torna muito grande, pois eles têm que trabalhar a cultura organizacional, que, por sua vez, é 

uma força estabilizadora e conservadora, que gera previsibilidade e segurança. 

Assim, numa organização que está no estágio inicial e de formação da cultura, o líder 

fundador, para Schein (2009), deve ser claro, forte e consistente para articular sua visão de 

negócios e, ao mesmo tempo, deve ficar aberto às mudanças, principalmente quando a sua 

visão se torna deficiente. Numa organização de meia idade, o líder precisa de “insight” e de 

habilidade para que a organização se torne mais efetiva, ora estimulando a diversidade 

cultural, ora diminuindo tal diversidade, com o objetivo de impor novas suposições sobre tais 

diversidades (subculturas). 

Já numa organização madura ou em declínio, os líderes devem ser capazes de estar 

acima da própria cultura organizacional, percebendo e refletindo sobre modos de fazer as 

coisas de maneira diferente das suposições correntes.  Diante disso, o líder de aprendizagem 

precisa ter novos níveis de percepção e “insights” das realidades do mundo e de si próprios, 

precisam ter níveis extraordinários de motivação, força emocional, de novas habilidades para 

analisar e mudar as suposições culturais e de disposição e habilidade para envolver as pessoas 

(SCHEIN, 2009). 
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Outro autor que trabalha com a questão de liderança é Kotter (2000). Para o referido 

autor, a função do líder é gerar mudanças e, para tanto, ele precisa estabelecer uma direção 

para a empresa. Esse direcionamento, por sua vez, produz visões e estratégias. O autor ainda 

destaca que existe também o gerente, que, neste caso, lida com a complexidade e, para tanto, 

elabora planos e orçamentos, definindo objetivos e metas para o futuro, bem como procura 

introduzir ordem e consistência a questões básicas, mas essenciais, como a qualidade. O 

dirigente de uma empresa pode possuir traços de líder e de gerente, onde um complementa o 

outro. Ao mesmo tempo em que lidera a empresa, direcionando as estratégias e a visão de 

futuro, o dirigente também exerce a gestão e o planejamento das atividades da empresa, 

controlando e resolvendo os problemas que vão surgindo (KOTTER, 2000).  
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3 INOVAÇÃO 

Este capítulo objetiva contextualizar o fenômeno inovação, mostrando a sua 

importância para as organizações. Para tanto, serão apresentados alguns conceitos chave de 

inovação, os tipos de inovação, as atividades inovativas das empresas e, por fim, a inovação 

em pequenas e médias empresas.   

 

3.1 O CONTEXTO DE INOVAÇÃO 

Inovação é um fenômeno complexo de ser estudado e analisado. E conforme 

mencionado na introdução, o campo de estudo de inovação é muito amplo (DAMANPOUR, 

1991) e abrange várias disciplinas (OCDE, 2005). Além disso, o termo inovação tem sido 

utilizado nos mais diversos contextos e situações: as organizações usam inovação como um 

termo para descrever muitas coisas, e definições de inovação encontrados na literatura variam 

dependendo do contexto e escopo da análise (DOBNI, 2008). Isso tem feito com que 

apareçam diversos conceitos sobre inovação, cada um com o seu objetivo e propósito.   

A inovação tem sido considerada uma das formas mais importante das empresas 

obterem vantagem competitiva (DOBNI, 2008; OCDE, 2005; MACHADO, 2004; 

TUSHMAN; O’REILLY, 1997; PORTER, 1993). Diante disso, tem havido um grande 

interesse acadêmico e profissional no que diz respeito à inovação e, em particular, os efeitos 

de uma cultura de inovação no desempenho organizacional (DOBNI, 2008). 

Mas não é só no campo organizacional que a inovação tem se destacado, mas 

também tem tido projeção no campo social, pois as inovações e as transformações sociais 

dominam a sociedade contemporânea: mudam significativamente a produção e a vida das 

pessoas. A maioria das inovações melhora a qualidade dos produtos e serviços, aumenta a 

eficiência empresarial, causando uma série de transformações na empresa, implicando em 

muitas mudanças (MOTTA, 1999). 

A inovação pode ocorrer em qualquer setor da economia, incluindo serviços 

governamentais, como saúde e educação (OCDE, 2005).  

 

3.2 CONCEITOS DE INOVAÇÃO 
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A palavra inovar é originária do latim innovare e significa novo, novidade (CUNHA, 

2002). Inovação corresponde ao ato ou efeito de inovar. A princípio, parece claro e simples, 

mas o escopo do que seja inovação tem se ampliado e a palavra tem sido usada a partir de  

diversos aspectos, principalmente no meio organizacional.    

Os estudos de inovação sofreram influência inicial do economista Joseph 

Schumpeter, que, ao desenvolver a Teoria do Desenvolvimento Econômico, publicada pela 1ª 

vez em 1911, propôs que inovação seria a realização de novas combinações, por meio: 

(1) da introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem; (2) da 
introdução de um novo método de produção; (3) da abertura de um novo mercado; 
(4) da conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens semi-
manufaturados; e (5) do estabelecimento de uma nova organização de qualquer 
indústria. (SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

O entendimento de Schumpeter (1997) do que seja inovação aponta para um  aspecto 

essencial do conceito de inovação: é a introdução de algo novo ou aperfeiçoamento de algo 

que já existe. 

Schumpeter (1997) destacou que as novas combinações são oriundas de um 

fenômeno diferente do que pode ser observado no fluxo normal ou na tendência para o 

equilíbrio. Há uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo normal ou circular, 

de forma que o equilíbrio seja afetado, alterando e movendo para sempre o estado de 

equilíbrio previamente existente na empresa até então (SCHUMPETER, 1997).  

Van de Ven (1986) conceitua inovação como o desenvolvimento e implementação de 

novas ideias por pessoas que, ao longo do tempo, se envolvem em transações com os outros 

dentro de um contexto institucional, ou seja, inovações são novas ideias que são 

implementadas. Para o referido autor, o conceito de inovação contempla quatro questões 

centrais em inovação: 1) como gerir um processo de novas ideias; 2) como gerir a atenção das 

pessoas; 3) como gerir as relações entre o todo e as partes; e 4) como desenvolver a liderança 

institucional. Van de Ven (1986) considera esse conceito suficientemente geral para aplicar a 

uma grande variedade de produtos, técnicas, processos e tipos de inovações administrativas.  

Outra perspectiva é apresentada por Damanpour (1991), para o qual a inovação 

contempla a geração, o desenvolvimento e a implementação de novas ideias ou 

comportamentos. Uma inovação pode ser um novo produto ou serviço, uma nova tecnologia 

de processo de produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo, ou um novo plano ou 

programa pertencentes a membros da organização (DAMANPOUR, 1991).  
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A inovação, na visão de Tidd, Bessant e Pavitt (1997), é um processo que transforma 

as oportunidades em novas ideias, que, por sua vez, são colocadas em prática para amplo uso. 

Segundos os autores, as organizações devem abordar a inovação em seu sentido mais amplo, 

incluindo o desenvolvimento tecnológico, as estratégias de marketing e novas as práticas de 

trabalho. Os gestores precisam entender como traduzir as novas tecnologias e oportunidades 

de mercado em produtos e serviços de sucesso. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 1997).   

Afuah (1998) conceitua inovação como “o uso de novo conhecimento para oferecer 

um novo produto ou serviço que os clientes querem” (AFUAH, 1998, p. 13). Para o autor, 

uma nova ideia somente é inovação ser for convertida em produtos ou serviços que os clientes 

precisam, ou seja, inovação implica simultaneamente em invenção e comercialização 

(AFUAH, 1998). Na óptica do referido autor, se o novo produto não for aceito pelos clientes, 

não houve inovação. Esta proposta é o que difere o conceito de Afuah (1998) dos outros 

conceitos.    

O Manual de Oslo, publicado em 2005 (3ª edição), pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), propõe o seguinte conceito de 

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, 2005, p. 
55). 

Trata-se de um conceito abrangente, que compreende um amplo conjunto de 

inovações possíveis. Ainda de acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), o requisito 

mínimo para se definir uma inovação é que o produto, processo, método de marketing ou 

organizacional sejam novos (ou significativamente melhorados) para a empresa. Isso inclui 

produtos, processos e métodos que as empresas são as pioneiras a desenvolver e aqueles que 

foram adotados de outras empresas ou organizações (OCDE, 2005). 

Considerando o conceito proposto pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005), as inovações 

devem conter algum grau de novidade, podendo se dar sob três perspectivas: novo para a 

empresa, novo para o mercado e novo para o mundo. De acordo com a OCDE (2005), o 

requisito mínimo para se considerar uma inovação é que a mudança introduzida tenha sido 

nova para a empresa.    

O Quadro 01, sintetiza os conceitos de inovação apresentados neste tópico.  
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Quadro 01: Conceitos de Inovação. 
AUTOR  CONCEITO DE INOVAÇÃO  

(SCHUMPETER, 
1997, p 76) 

“É a realização de novas combinações, por meio (1) da introdução de 
um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem; (2) introdução de 
um novo método de produção; (3) abertura de um novo mercado; (4) 
conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens semi-
manufaturados; e (5) estabelecimento de uma nova organização de 
qualquer indústria”. 

(VAN DE VEN, 
1986, p. 604) 

“A inovação tem sido definida como o desenvolvimento e 
implementação de novas idéias por pessoas que ao longo do tempo se 
envolvem em transações com os outros dentro de um contexto 
institucional”. 

(DAMANPOUR, 
1991, p. 556) 

“Inovação é definida como a adoção, gerado internamente ou 
adquirido, de dispositivo, sistema, política, programa, processo, 
produto ou serviço que é novo para a organização que adota”. 

(TIDD; BESSANT; 
PAVITT, 1997, p. 
24) 

“Um processo de transformar oportunidades em novas idéias e colocá-
las em amplo uso prático”. 

(AFUAH, 1998, p. 
13) 

“É o uso de novo conhecimento para oferecer um novo produto ou 
serviço que os clientes querem”. 

(OCDE, 2005, p. 
55) 

“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”. 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
 

Analisando os conceitos de inovação apresentados no Quadro 1, embora haja 

algumas diferenças, observa-se que os mesmos possuem características comuns: são novas 

ideias que são implementadas, que geram novos produtos, serviços e processos, ou que 

melhoram substancialmente os mesmos, com o objetivo de atender as necessidades do 

mercado.  

Um aspecto a ser ressaltado é que os conceitos de inovação apontam para uma 

variedade de tipos de inovação, tal como inovação de produto ou processo. No próximo 

tópico será apresentado uma classificação de inovação.  

 

3.3. TIPOS DE INOVAÇÃO 



39 

 

Um dos primeiros autores a especificar uma tipologia de inovação foi Schumpeter 

(1997). Embora não tenha proposto uma classificação específica, ao descrever as novas 

combinações, Schumpeter (1997) introduz o tipo de inovação radical, que é aquela em que há 

mudança total, uma combinação totalmente nova.   

Van de Ven (1986), por sua vez, considera a seguinte tipologia: inovações técnicas, 

diz respeito a novas tecnologias, novos produtos e novos serviços; e inovações 

administrativas, diz respeito a novos procedimentos, novas políticas e novas formas de 

organização.   

Para a OCDE (2005), existem quatro tipos de inovações, as quais proporcionam um 

amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: 

- Inovações de produto: correspondem a mudanças significativas nas potencialidades 

de produtos e de serviços, incluindo bens e serviços totalmente novos e melhorias ou 

aperfeiçoamentos importantes para os produtos já existentes; 

- Inovações de processo: representam a implementação de um método de produção 

ou de distribuição, novo ou significativamente melhorado; 

- Inovações organizacionais: referem-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, abrangendo mudanças em práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas da empresa;  

- Inovações de Marketing: correspondem à implementação de novos métodos de 

marketing, incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na promoção do 

produto e na sua colocação, bem como em métodos de estabelecimento de preços de bens e de 

serviços;  

Chesbrough (2003) introduziu outros dois tipos de inovação, denominado pelo autor 

de paradigmas ou modelos de inovação, quais sejam:  

- Inovação aberta: as empresas utilizam conhecimentos, assim como caminhos, 

internos e externos, para chegar ao mercado, com o objetivo de acelerar o processo interno de 

inovação.  As fronteiras da empresa são permeáveis, porosas, de forma que há interação com 

mercado (clientes, concorrentes, universidades, entre outros).  Isso possibilita que projetos de 

inovação que não sejam adequados para a empresa possam ser aproveitados por outras 

empresas, ou vice-versa, por meio de terceirização, licenciamento ou joint ventures. 
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- Inovação fechada: neste caso, a empresa controla todo o seu conhecimento e seus 

projetos, havendo pouca ou nenhuma interação com o mercado. Os projetos passam por uma 

seleção, sendo levados adiante os mais promissores, aqueles que têm correlação com a 

empresa. Os que não tiverem ficam guardados à espera de uma oportunidade.  

Damanpour (1991), em seu trabalho de revisão da literatura de inovação, observou 

que três tipologias de inovação ganharam mais atenção dos pesquisadores: administrativa e 

técnica, de produto e de processo, e radical e incremental. A seguir detalhadas, conforme 

Damanpour (1991):  

- Inovação administrativa: envolve estrutura organizacional e processos 

administrativos, que estão relacionados indiretamente às atividades de trabalho básico de uma 

organização e estão mais diretamente relacionados à gestão. 

- Inovação técnica: diz respeito a produtos, serviços e tecnologia de processo de 

produção, pois está relacionada às atividades de trabalho de base, inerentes a produtos ou 

processos de produção. 

- Inovação de produto: diz respeito a novos produtos ou serviços introduzidos para 

atender um usuário externo ou necessidade de mercado; 

- Inovação de processo: diz respeito a novos elementos introduzidos na produção ou 

na prestação de serviço, tais como: na entrada de materiais, nas especificações de tarefas, nos 

mecanismos de fluxo de informações e nos equipamentos utilizados para produzir um produto 

ou prestar um serviço. 

- Inovação radical: é aquela que introduz ou produz mudanças fundamentais nas 

atividades de uma organização e representam um rompimento com as práticas existentes, 

também é chamada de inovação de reorientação, não rotineiras ou inovação final. 

- Inovação incremental: é a introdução de melhorias nas práticas existentes, também 

pode ser chamada de inovação de variação, de rotina e instrumentais.   

Destaca-se que inovação radical e incremental são bastante mencionadas na 

literatura. Quanto a esta classificação, verifica-se que elas podem ser cruzadas com outras 

classificações de inovação. Por exemplo, uma inovação de produto ou de processo, pode ser 

radical ou incremental.   
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Garcia e Calantone (2002) tecem uma crítica com relação às várias tipologias de 

inovação. Os autores fizeram uma revisão na literatura sobre inovação na área de engenharia, 

de marketing e de desenvolvimento de novos produtos, totalizando 21 estudos empíricos, e 

encontraram diversas definições para os tipos de inovação: 15 tipos de inovação e pelo menos 

51 descrições distintas em itens de escalas utilizadas nas pesquisas. Por exemplo, os autores 

identificaram inovações radicais, incrementais, inovações realmente novas, descontínua e de 

imitação, bem como inovações arquitetônicas, modular, melhoria e evolução. Assim, diante  

da situação, os autores questionam – “qual é a diferença entre uma inovação radical, uma 

inovação de produto realmente novo e uma inovação descontínua? Qual é a diferença entre 

uma inovação incremental e uma inovação imitativa?” (GARCIA; CALANTONE, 2002, p. 

110). 

Garcia e Calantone (2002) defendem que tal situação gera ambiguidades na forma 

como inovação é pesquisada. Os autores concluem que só é possível avançar no 

conhecimento de inovação se houver uma compreensão dos diferentes tipos de inovação, 

sendo que as inconsistências nas rotulagens têm contribuído para a falta de avanços 

acadêmicos sobre o processo de criação de novos produtos (GARCIA; CALANTONE, 2002). 

O próximo tópico trata das atividades inovativas que são realizadas nas empresas. 

Identificar e conhecer tais atividades possibilita ao pesquisador verificar como os projetos de 

desenvolvimento de produtos inovadores estão sendo conduzidos.    

 

3.4 ATIVIDADES INOVATIVAS 

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) aponta que identificar as atividades inovativas é 

útil por várias razões: fornecem dados sobre o tipo de inovação implementada na empresa; 

verifica se o desenvolvimento e implementação de inovações envolve treinamento de 

funcionários; verifica se as empresas inovadoras realizam P&D ou se elas compram 

conhecimento; e verifica se as empresas estão engajadas em atividades que visam à inovação 

e à mudança. 

As atividades inovativas constituem as etapas que conduzem ao desenvolvimento de 

uma inovação, seja esta etapa de caráter científico, tecnológico, organizacional, financeiro ou 

comercial (OCDE, 2005). A Pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010) adota o seguinte conceito:   
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São atividades representativas dos esforços da empresa voltados para a melhoria do 
seu acervo tecnológico e, consequentemente, para o desenvolvimento e 
implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos ou 
significativamente aperfeiçoados. (IBGE, 2010, p. 20). 

A principal atividade inovativa das empresas é a de pesquisa e desenvolvimento - 

P&D (OCDE, 2005; BERNARD et al., 2010). Atividades de P&D dizem respeito ao trabalho 

criativo, realizado de forma sistemática, com a finalidade de elevar a quantidade de 

conhecimento da empresa, de modo que o mesmo possa ser utilizado para o desenvolvimento 

de inovações, sejam de processo, produtos ou serviços (IBGE, 2010). As atividades de P&D 

podem ser internas (realizadas pela própria empresa) ou externas (realizadas por outras 

empresas ou institutos específicos).  

Além de P&D, são consideradas atividades inovativas (IBGE, 2010): 

- Aquisição de conhecimento e de tecnologias externos: compra de patentes, acordo 

de transferência de tecnologia, aquisição de know how e qualquer outro tipo de conhecimento 

técnico-científicos de terceiros; 

- Aquisição de software: compra de qualquer tipo de programa ou software destinado 

para a implementação de produtos ou processos novos ou substancialmente aperfeiçoados; 

- Aquisição de máquinas e equipamentos: compra de máquinas, equipamentos, 

hardware, destinados para a implementação de produtos ou processos novos ou 

substancialmente aperfeiçoados; 

- Treinamento: realização de treinamento para desenvolver novos produtos, serviços 

ou processos, ou melhorá-los significativamente, bem como os treinamentos relacionados 

com as outras atividades inovativas da empresa; 

- Introdução das inovações no mercado: corresponde às atividades de 

comercialização, tanto internas, quanto externas, de um produto (novo ou aperfeiçoado), tais 

como pesquisa de mercado, publicidade e propaganda, entre outros; 

A inovação é um processo complexo e as atividades necessárias para inovar podem 

variar consideravelmente de uma empresa para outra (OCDE, 2005). Por exemplo, o 

desenvolvimento de um novo produto eletrônico, altamente sofisticado, provavelmente 

envolve muito mais atividades inovativas do que o desenvolvimento de um novo processo de 

fabricação de móveis destinados ao mercado de massa.  
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Importante destacar que, de acordo com Bernard et al. (2010), há uma  relação entre 

as atividades inovativas e a taxa de inovação dos países. Países que possuem empresas que 

investem fortemente em P&D e recursos humanos qualificados apresentam maiores taxas de 

inovação.  

O próximo tópico procura detalhar o processo de inovação nas pequenas e médias 

empresas, pois é o tipo de empresa que será objeto de estudo.  

   

3.5 A IMPORTANCIA E A CAPACIDADE DE INOVAR DAS PEQU ENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS 

As PMEs desempenham um papel relevante em economias de qualquer país. A 

atuação das mesmas tem se ampliado, devido principalmente à prática das grandes empresas 

de reduzir as suas estruturas organizacionais e terceirizar parte de suas atividades. Em tais 

situações, as PMEs assumem um papel importante para os negócios de uma forma geral, 

proporcionando a criação de novos postos de trabalho e o fortalecimento da economia 

(FERRARI; MARTINELLI; JOYAL, 2002).   

De acordo com a classificação do BNDES (2010), são consideradas pequenas 

empresas as que tiveram um faturamento bruto anual maior que R$ 2,4 milhões e menor ou 

igual a R$ 16 milhões. Já a média empresa é a que teve um faturamento maior que R$ 16 

milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões. Em 2009, no Brasil existiam 440.083 PMEs, 

representando 9,08% do total das empresas brasileiras, enquanto que as empresas de grande 

porte correspondiam apenas 0,61% (29.600 empresas). O restante das empresas, ou seja, 

90,31%, representam as micro-empresas. As PMEs do setor industrial totalizam 71.968 

empresas, correspondendo a 12,27% do total de empresas desse setor (IBGE, 2009).     

No que diz respeito à atuação das PMEs no Brasil, os autores Brito e Cândido (2003) 

consideram que este segmento é um dos pilares de sustentação da economia nacional, em 

função da quantidade de empresas, abrangência e capilaridade. 

Observa-se na literatura sobre PMEs, de acordo com Rovere e Medeiros (2002), que 

há um debate sobre o papel inovador de tais empresas. Os autores esclarecem que esse debate 

decorre do fato de que a capacidade de inovar deste segmento depende de vários fatores. 

Como exemplo, os autores fazem uma comparação com grandes empresas: enquanto que tais 
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empresas possuem vantagens materiais para implementar inovações (maior capacidade de 

investir em P&D), as PMEs possuem vantagens no que diz respeito ao comportamento da 

organização (são mais flexíveis e mais capazes de se adaptar ao mercado). Ainda de acordo 

com os autores, apesar de serem mais flexíveis e adaptáveis, as PMEs não têm um potencial 

inovador maior do que as grandes empresas (ROVERE; MEDEIROS, 2002).  

Outro problema destacado por Rovere e Medeiros (2002) é que as PMEs não tem 

consciência dos prováveis ganhos de competitividade provenientes das inovações. Tais 

empresas somente inovam quando percebem claramente a oportunidade de negócio. 

Brito e Cândido (2003) listaram características das PMEs encontradas com maior 

frequência na literatura: gestão centralizada, exercida na maioria das vezes pelo proprietário; 

estrutura leve, sem complexidade; funcionários não são qualificados; há um relacionamento 

próximo entre direção, funcionários, fornecedores e clientes; existe pouca formalidade; 

integrada à comunidade; utilização de mão-de-obra familiar; ausência de planejamento, 

principalmente de longo prazo; baixa utilização dos instrumentos de marketing, recursos 

humanos e informática; baixo poder de negociação. Os autores esclarecem que estas 

características são inerentes a todas as PMEs e o que vai diferenciar uma empresa da outra é a 

intensidade com que tais características são vivenciadas por cada empresa (BRITO; 

CÂNDIDO, 2003). 

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) ressalta que as PMEs têm necessidades mais 

especializadas em suas atividades. Para amenizar esta situação, é preciso haver uma interação 

mais eficiente com outras empresas e com instituições públicas de P&D (Institutos, 

Universidades), visando à troca de conhecimento. Outro aspecto abordado pelo Manual de 

Oslo (OCDE, 2005) diz respeito às fontes de financiamentos, fator determinante para a 

inovação nas PMEs. Tais empresas geralmente carecem de recursos próprios para realizar 

seus projetos de inovação e enfrentam muitas barreiras para obter financiamento externo 

(OCDE, 2005).   
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4 CULTURA DE INOVAÇÃO 

Este tópico tem por objetivo apresentar e analisar os conceitos de cultura de inovação 

encontrados na literatura, bem como identificar os elementos que fazem de um ambiente 

inovador e podem constituir uma cultura de inovação, que propicia inovação nas empresas.     

O termo cultura de inovação é relativamente recente na literatura de estudos 

organizacionais. A pesquisa na literatura mostrou que os estudos de cultura de inovação 

começaram a surgir com mais ênfase a partir de meados da década de 2000. Até então os 

estudos eram escassos e não sistemáticos (JASKYTE; DRESSLER, 2005). Para Jucevicius 

(2010), o tema permanece tratado na literatura acadêmica de forma simplista e está 

claramente sub-representado na pesquisa de gestão moderna "universalista".  Para Janiunaite e 

Petraite (2010), o fenômeno cultura de inovação ainda não foi adequadamente pesquisado. 

Tais autores verificaram que alguns pesquisadores voltaram sua atenção para o conceito de 

cultura de inovação em geral, outros distinguiram elementos e características da cultura de 

inovação em diferentes níveis, e outros descreveram o que as organizações fizeram para 

gerirem suas culturas inovadoras.   

Uma questão a ser ressaltada, quanto à cultura de inovação, são as diversas 

denominações que a mesma tem recebido: “cultura de inovação” (MEISSNER; SPRENGER, 

2011; JANIUNAITE; PETRAITE, 2010; JUCEVICIUS, 2010; HONG; ISMAIL, 2009; 

DOBNI, 2008; DOMBROWSKI et al, 2007; MACHADO, 2004; AGUIAR, 2004; 

CHANDLER; KELLER; LYON, 2000; THUSHMAN; O'REILLY, 1997), “cultura orientada 

para inovação” (GOBARA et al, 2010; CLAVER et al, 1998), “cultura para inovação” 

(GOBARA et al, 2010), “cultura centrada na inovação (TELLIS; PRABHU; CHANDY, 

2009), “cultura de apoio a inovação” (CHANDLER; KELLER; LYON, 2000) e, ainda, 

“cultura da inovação” (GOBARA et al, 2010; GODOY, 2009; MACHADO, 2004). Gobara et 

al. (2010) mencionaram em seu trabalho mais de uma denominação: “cultura orientada para 

inovação”, “cultura para inovação” e “cultura da inovação”. 

Para efeito desta pesquisa, todas as denominações encontrados na revisão da 

literatura serão considerados como sendo termos equivalentes, tendo em vista que os trabalhos 

encontrados tinham o mesmo escopo: estudar a relação de cultura organizacional e inovação. 

Esta pesquisa adotará o termo “cultura de inovação”. 
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4.1 CONCEITO DE CULTURA DE INOVAÇÃO: 

Para Jaskyte e Dressler (2005), embora existam algumas proposições conceituais 

sobre o que constitui uma cultura de inovação e o efeito da força da cultura na inovação, as 

pesquisas empíricas ainda são escassas e não sistemáticas. 

Cultura de inovação é um termo mencionado com frequência na crescente literatura 

de inovação, porém raramente definido (JUCEVICIUS, 2007). Para o autor, é difícil encontrar 

uma definição precisa do conceito, pois o mesmo “consiste em dois componentes complexos 

e abstratos (“inovação” e “cultura”) e são por si só assunto para uma infinidade de 

interpretações” (JUCEVICIUS, 2007, p. 8). 

Um dos primeiros conceitos encontrados na literatura foi proposta pela Associação 

Espanhola de Contabilidade e Administração - AECA (1995, apud CLAVER et al., 1998), 

que definiu a cultura de inovação da seguinte forma: 

É uma maneira de pensar e comportar que cria, desenvolve e estabelece valores e 
atitudes dentro de uma empresa, que por sua vez pode aumentar, aceitar e apoiar 
idéias e mudanças que envolvem uma melhoria do funcionamento e eficiência da 
empresa, mesmo que tais mudanças podem significar um conflito com o 
comportamento convencional e tradicional. (AECA, 1995, apud CLAVER et al, 
1998, p. 9). 
 

Mesmo sendo um conceito embrionário, pode-se considerar como um bom ponto de 

partida, pois aborda a questão do comportamento que cria e desenvolve valores e atitudes na 

empresa, capazes de influenciar as mudanças. Isto, por sua vez, possibilita a introdução de 

inovações. O conceito contempla manifestações da cultura organizacional, como valores e 

atitudes, e aponta algumas características de uma cultura de inovação: estímulo a criatividade, 

tolerância ao risco, participação e responsabilidade compartilhada (CLAVER et al, 1998). O 

conceito também traz um indicativo da existência de um possível paradoxo no conceito de 

cultura de inovação, ao mencionar a possibilidade de conflito entre o comportamento que 

cria/desenvolve e o comportamento convencional/tradicional. Este paradoxo será discutido 

mais à frente. 

Uma outra proposta de conceito é apresentada por Heinderich (2001, apud 

JUCEVICIUS, 2007), que considera cultura de inovação como “modos relativamente estáveis 

de reflexão, comportamento e organização social, direcionados para a modernização e 

desenvolvimento, com base em valores compartilhados” (HEINDERICH, 2001, apud 

JUCEVICIUS, 2007, p. 12). 
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Assim, para Jucevicius (2007), esta é uma definição equilibrada, que combina a 

estabilidade da cultura (valores compartilhados que proporcionam modos estáveis de reflexão, 

comportamento e organização social) e seu dinamismo inovador (modernização e 

desenvolvimento).  

Com o passar do tempo, observa-se que o conceito de cultura de inovação foi sendo 

ampliado, conforme pode ser verificado na proposta de Dobni (2008):  

Uma cultura de inovação tem sido definido como um contexto multi-dimensional, 
que inclui a intenção de ser inovador, a infra-estrutura de apoio à inovação, os 
comportamentos de nível operacional necessário para influenciar uma orientação de 
mercado, e ao meio ambiente para implementar inovação. (DOBNI, 2008, p. 552). 

Trata-se de uma definição mais abrangente, que considera uma visão 

multidimensional (infra-estrutura, comportamentos e meio ambiente), ao invés de uma visão 

unidimensional, que segundo Dobni (2008), remete as abordagens de cultura de inovação 

apenas a uma relação de causa e efeito.  

O conceito mais recente encontrado na literatura é o de Janiunaite e Petraite (2010), 

que definem cultura de inovação como sendo “o conjunto de características da cultura 

organizacional que permite a sua atividade inovadora” (JANIUNAITE; PETRAITE, 2010, p. 

15). No caso, este conceito contempla os objetivos deste trabalho, o qual busca identificar as 

características da cultura organizacional que propiciem inovação.   

Para sintetizar os conceitos de cultura de inovação, apresentados neste tópico, segue 

o Quadro 2.    

Quadro 2: Conceitos de Cultura de Inovação e respectivos autores. 
AUTOR  CONCEITO DE CULTURA DE INOVAÇÃO  

(AECA, 1995, apud 
CLAVER et al, 1998, p. 9). 

“É uma maneira de pensar e comportar que cria, desenvolve e estabelece valores 
e atitudes dentro de uma empresa, que por sua vez pode aumentar, aceitar e 
apoiar idéias e mudanças que envolvem uma melhoria do funcionamento e 
eficiência da empresa, mesmo que tais mudanças podem significar um conflito 
com o comportamento convencional e tradicional” 

(HEINDERICH, 2001, apud 
JUCEVICIUS, 2007, p. 12). 
 

“Modos relativamente estáveis de reflexão, comportamento e organização social, 
direcionados para a modernização e desenvolvimento, com base em valores 
compartilhados” 

(DOBNI, 2008, p. 552). 

 

“Uma cultura de inovação tem sido definido como um contexto multi-
dimensional, que inclui a intenção de ser inovador, a infra-estrutura de apoio à 
inovação, os comportamentos de nível operacional necessário para influenciar 
uma orientação de mercado, e ao meio ambiente para implementar inovação”  

(JANIUNAITE;  
PETRAITE, 2010, p. 15). 

“O conjunto de características da cultura organizacional que permite a sua 
atividade inovadora”  

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
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Embora haja diferenças semânticas em tais conceitos, observa-se que apresentam 

características comuns: referem-se a comportamentos, a valores, a atitudes e a práticas 

compartilhadas, cujas características proporcionam as atividades ou um ambiente inovador na 

organização, fomentando, então, a inovação. Ademais, pode-se inferir que a chave dos 

conceitos é a identificação e compreensão das características, dos elementos que fazem parte 

da cultura de inovação. Compreender a cultura de inovação abre muitas possibilidades para as 

empresas no que diz respeito ao desenvolvimento de inovação.  

Um aspecto implícito aos conceitos de cultura de inovação é a existência de um 

paradoxo. Jucevicius (2007) sustenta que há um paradoxo, relacionado com o dilema inerente 

a estabilidade e à mudança. A cultura organizacional, em particular na perspectiva de 

integração anteriormente discutida, proporciona padrões estáveis de atitudes, de valores e de 

crenças compartilhadas. Já inovação corresponde à introdução de algo novo, que proporciona 

mudanças nas organizações. Para o autor, isso implica que cultura de inovação se caracteriza 

por um “questionamento permanente de seus próprios valores, crenças fundamentais e 

padrões de comportamento, ao mesmo tempo que mantém a capacidade de funcionar e 

produzir resultados inovadores” (JUCEVICIUS, 2007, p. 10). 

O paradoxo acima também é mencionado no trabalho de Gobara et al. (2010), pois a 

cultura organizacional pode estimular ou inibir a criatividade e inovações nas organizações. 

Este paradoxo ainda é analisado por Jaskyte e Dressler (2005), em que uma cultura forte, 

unificada e integrada, exerce um maior grau de controle sobre os comportamentos e as 

crenças dos empregados, e, portanto, têm maior potencial para a coordenação implícita. Isso 

pode gerar dificuldades na implementação de novas formas de funcionamento, em responder 

às mudanças no ambiente externo, na geração de novas soluções para os problemas que 

surgem e na implementação de inovações. 

Voltando aos conceitos de cultura de inovação, apresentados no Quadro 2, permite-se 

inferir que o paradoxo pode ser observado no conceito proposto pela AECA (1995 apud 

CLAVER et al., 1998), ao mencionar a possibilidade de existir um conflito entre as mudanças 

e o comportamento convencional e tradicional. Este conflito também pode ser verificado no 

conceito proposto por Heinderich (2001 apud JUCEVICIUS, 2007), que menciona a questão 

da estabilidade com modernização e com desenvolvimento.   
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No próximo tópico, serão analisados os elementos que são característicos de uma 

cultura de inovação, à luz de diversos autores.    

 

4.2 ELEMENTOS DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO 

A caracterização de uma cultura de inovação, por meio da identificação dos 

elementos que a compõe, tem sido um dos principais focos dos pesquisadores de cultura de 

inovação. Jaskyte e Dressler (2005) fizeram um exame cuidadoso da literatura sobre cultura 

organizacional e inovação e concluíram que os pesquisadores se concentraram em grande 

parte na compreensão de uma cultura organizacional “forte” que fomente inovação e, para 

tanto, procuraram identificar valores organizacionais, normas, crenças e pressupostos que 

caracterizam as organizações inovadoras. Jucevicius (2007) fez uma revisão do mainstream 

da literatura do campo de estudo de cultura de inovação e constatou que os pesquisadores dão 

mais atenção ao que constitui a cultura de inovação. 

A cultura organizacional tem sido considerada como um determinante importante da 

inovação nas empresas e, para compreender se a cultura de uma organização é propulsora para 

desenvolver inovação, é preciso entender os elementos desta cultura (DOMBROWSKI et al., 

2007). No entanto, Jucevicius (2007) ressalta que normalmente os pesquisadores procuram 

diversos aspectos específicos das atividades inovadoras, tais como sistemas de inovação 

nacionais e regionais, estratégias de inovação, padrões de colaboração, competências de 

inovação, gestão de inovação, entre outros. Para o autor, na maioria dos casos, pode-se 

deduzir que os elementos da cultura basicamente se referem a qualquer aspecto da atividade 

inovadora e nem sempre os aspectos culturais são mencionados explicitamente.  

Na revisão da literatura, verificou-se que a maioria dos trabalhos que abordaram 

cultura de inovação tinha como objetivo caracterizar uma cultura de inovação e muitos deles 

elencaram os elementos desta cultura. Mas, conforme argumentou Jucevicius (2007), alguns 

focaram mais em atividades inovativas, ao invés de aspectos da cultura organizacional.  Por 

outro lado, muitas atividades inovativas podem ser consideradas práticas formais ou 

informais, que estão inseridas na cultura organizacional. Ou seja, nem sempre é possível 

separar tais aspectos.    

Um dos primeiros trabalhos a analisar as variáveis que proporcionam inovação nas 

empresas foi o de Damanpour (1991). O autor fez uma revisão na literatura com o objetivo de 
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analisar os efeitos determinantes e moderadores da inovação organizacional. Para tanto, 

identificou e sintetizou os resultados de estudos empíricos de língua inglesa, no período de 

1960 a 1988, que pesquisaram a relação entre variáveis organizacionais e inovação.  

Damanpour (1991) identificou 13 variáveis que influenciam a inovação nas 

organizações, das quais 10 influenciaram positivamente e 3 negativamente. As variáveis que 

influenciaram positivamente foram: especialização; diferenciação funcional; profissionalismo; 

centralização; a atitude gerencial para a mudança técnica; recursos de conhecimento; a 

intensidade administrativa; disponibilidade de recursos; e comunicação interna e externa. As 

variáveis que influenciaram negativamente foram: formalização; centralização e diferenciação 

vertical. 

Embora o trabalho não tenha sido voltado para cultura de inovação e tão pouco diz 

respeito à cultura organizacional, mas sim para inovação, Damanpour (1991) destaca que, 

além de variáveis estruturais, de processo e de recursos, há também variáveis culturais. 

Portanto, mesmo não explicitado pelo autor quais seriam estas variáveis, infere-se que seriam: 

a formalização (que é medida pela existência de normas, regras e descrição de cargos e o grau 

de liberdade que os empregados têm para realizar suas atividades) e a atitude gerencial para a 

mudança (que é medida pela avaliação de itens de valores que favorecem a mudança).    

O trabalho de Tushman e O’Reilly (1997) destaca que as organizações devem buscar 

o equilíbrio entre a estabilidade e a mudança, ou seja, devem ter a capacidade de gerenciar, ao 

mesmo tempo, para o presente e para o futuro. Os autores entendem que tal situação causa um 

choque cultural na organização e, por isso, a cultura é chave tanto para sucesso a curto prazo 

ou para o fracasso a longo prazo da organização. Para atenuar esta questão, os autores 

propõem a criação de uma organização ambidestra, que é justamente a que possui a 

capacidade de gerenciar as inovações no presente e no futuro. No caso, tais organizações 

possuem forte congruência entre estratégia, estruturas existentes, competências e cultura, 

sendo esta última o elemento mais preponderante deste tipo de organização. 

Para os referidos autores, a cultura seriam os valores e normas combinados que 

dirigem o comportamento das pessoas. Por meio de estudos de caso realizados em diversas 

corporações de grande porte dos Estados Unidos, de diversos setores, os autores identificaram 

que as empresas possuidoras de normas que estimulam a criatividade e a implementação de 

novas ideias são mais propensas a inovar. As normas voltadas ao estímulo da criatividade 

encontradas nas empresas pesquisadas são relacionadas ao suporte para assunção de risco e 
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mudança e tolerância ao erro. As normas, para estimular a implementação de novas ideias, 

seriam: trabalho em equipe, velocidade/urgência nas decisões, flexibilidade, adaptabilidade e 

autonomia. Os gestores devem trabalhar a cultura para inovação a fim de obter vantagem 

competitiva para suas empresas (TUSHMAN; O'REILLY, 1997). 

Diversos estudos empíricos e teóricos foram analisados por Claver et al. (1998), os 

quais concluíram que não só os recursos materiais são necessários para atingir um grau 

satisfatório de inovação tecnológica, mas também é necessário uma cultura organizacional 

orientada para inovação, sendo que tal cultura deve estimular o processo de geração de novas 

ideias para aplicá-las internamente ou externamente, com a finalidade de mudar os mercados, 

adaptando a empresa às suas descontinuidades e obtendo vantagens competitivas. Segundo os 

autores, para que a empresa desenvolva tal cultura é preciso que a mesma estimule as 

seguintes variáveis: pesquisa e desenvolvimento de valores (criatividade), gerenciamento de 

recursos humanos, processo de tomada de decisão, orientação para o mercado e estrutura 

organizacional. 

Para os referidos autores, cada uma dessas variáveis depende de algumas condições 

para serem desenvolvidas nas empresas. No caso da pesquisa e desenvolvimento de valores, é 

preciso que a empresa tenha um compromisso com a experimentação, com o estímulo da 

criatividade e apoio as pessoas criativas, sendo importante a qualidade da idéia, seja ela de 

quem for.  No que diz respeito a gestão dos recursos humanos, deve existir uma predisposição 

para um aprendizado constante, deve haver trabalho em equipe, autonomia e iniciativa e os 

empregados são livres para seguir suas idéias inovadoras. Em relação ao processo de tomada 

de decisão,  a empresa precisa agir com rapidez e flexibilidade, há predisposição para aceitar 

riscos e a responsabilidade é compartilhada. 

Quanto à orientação para o mercado, na empresa há uma consciência de que a 

inovação deve satisfazer as necessidades dos clientes, existe uma abordagem de longo prazo 

em relação aos resultados, há fácil adaptação para um novo produto ou mercado e deve existir 

um comportamento ético em pesquisa. Já quanto à estrutura organizacional, a empresa deve 

ter uma estrutura descentralizada, entender que a mudança organizacional é inerente a 

inovação e habitual, existe um ambiente familiar e informal entre os empregados e o 

pensamento sistêmico prevalece sobre o pensamento fragmentado e esporádico. 

Claver et al. (1998) constataram ainda que, sem uma cultura forte e compartilhada, 

claramente orientada para a inovação, uma empresa dificilmente pode ser competitiva devido 
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à falta de inovação. Para os autores, esta cultura deve possuir valores claros e orientações 

compartilhadas por todos os membros da empresa.   

A pesquisa de Chandler, Keller e Lyon (2000), aplicada a uma amostra de 459 

empregados de 23 empresas industriais de pequeno e médio porte, buscou identificar os 

elementos que são favoráveis a uma cultura de inovação. Os resultados da pesquisa mostram 

que, em primeiro lugar, os empregados devem confiar na gestão da empresa e sentir que a 

gestão os apóia, permitindo que as pessoas assumam riscos. Em segundo lugar, o sistema de 

recompensa deve ser visto pelos empregados como um incentivo à inovação. Em terceiro 

lugar, a pressão da carga de trabalho excessiva inibe a criatividade, pois os empregados, sem 

tempo ou recursos para concluir as tarefas atribuídas, são menos propensos a apresentar 

comportamentos inovadores (CHANDLER; KELLER; LYON, 2000). 

A mesma pesquisa também identificou os fatores que dificultam uma cultura de 

inovação. Assim, as empresas que encontram o sucesso tornam-se menos inovadoras quando 

elas se tornam maiores e mais burocráticas, ou seja, o tamanho da empresa tende a inibir uma 

cultura de inovação. Além disso, práticas de recursos humanos bastante formais, que geram 

burocracia, são negativamente relacionadas com a percepção de uma cultura favorável a 

inovação (CHANDLER; KELLER; LYON, 2000). Importante destacar que este é o único 

trabalho que pesquisou especificamente empresas industriais de pequeno e médio porte. 

O Manual de Oslo (OCDE 2005) considera que quanto maior for o grau de 

integração organizacional, maior a possibilidade de melhorar o planejamento, a coordenação e 

a implementação de estratégias de inovação, facilitando a inovação incremental. Já uma 

organização mais livre e flexível, que dá autonomia aos seus empregados, pode ser mais 

efetiva em inovações radicais. 

Dombrowski et al. (2007), pesquisaram os elementos de uma cultura de inovação 

com intuito de compreender a mudança cultural nas empresas. O trabalho constou de duas 

etapas: primeiramente, os autores pesquisaram a literatura acerca de processos de inovação, 

gestão do processo de inovação e inovação aberta, para identificar os elementos de uma 

cultura inovadora. Depois, num segundo momento, fizeram uma pesquisa em 30 empresas 

estadunidense e européias. Foram identificados oito elementos da cultura de inovação: 

- Missão inovadora e declarações de visão: ajudam a concentrar a energia da 

organização, em prol dos seus objetivos. 
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- Comunicação democrática lateral: elimina barreiras à comunicação, tais como 

hierarquias fortes de poder ou de feedback negativo ou inexistente.  

- Espaços seguros: são áreas segregadas, onde os empregados, fora do seu local de 

trabalho normal, podem pensar radicalmente, livres de pressupostos habituais e práticas. 

- Flexibilidade: por meio de rotatividade de cargos e funções, bem como de  

realização de encontros, permite que os empregados tenham acesso a diferentes aspectos do 

negócio, fornecendo-lhes novas perspectivas.  

- Expansão de fronteiras: a colaboração acontece em diversas fronteiras da 

organização, não há barreiras.  

- Colaboração: há incentivo para a colaboração entre os funcionários, entre os 

parceiros, mesmo com pessoas com ponto de vista diferente.  

- Incentivos: a empresa possui sistemas de incentivos, tanto financeiro, como 

qualquer outro tipo de incentivos.  

- Liderança: a alta gestão possui um papel fundamental no apoio as novas ideias. 

Verifica-se que tais elementos estão voltados para práticas de recursos humanos em 

sua maioria (incentivos, colaboração, flexibilidade, criação de espaços seguros, comunicação 

e liderança) e para estratégia organizacional (declaração de missão/visão e expansão de 

fronteiras). 

Os referidos autores concluíram que uma cultura inovadora é específica para cada 

organização. Diante disso, “nem todos os elementos podem ser adequados para uma 

determinada organização e, portanto, as organizações têm de escolher cuidadosamente os 

elementos que irão trabalhar” (DOMBROWSKI et al., 2007, p. 201).  

Dobni (2008) elaborou um questionário com o objetivo de medir a cultura de 

inovação nas empresas. O instrumento foi gerado a partir da análise de trabalhos anteriores, 

sendo finalizado com 86 itens. Depois, o instrumento foi aplicado a uma amostra de 509 

empregados de uma instituição financeira, dois quais 282 responderam. Apoiado na técnica 

estatística multivariada de análise fatorial exploratória, o autor encontrou sete fatores que 

explicam a cultura de inovação: 1) propensão para inovar (o grau que a organização possui 

formalmente estabelecido para desenvolver e sustentar inovação); 2) engajamento 
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organizacional (diz respeito ao nível que os empregados estão engajados na inovação); 3) 

aprendizagem organizacional (o grau em que oportunidades de treinamento aos empregados 

estão alinhadas com objetivos de inovação); 4) criatividade e empoderamento (determinação 

da capacidade criativa dos empregados e o quanto esta capacidade pode ser expressada no 

trabalho); 5) orientação de mercado (diz respeito ao comportamento do empregado para 

consciência e pesquisa de mercado) ; 6) orientação de valor (o grau em que os empregados 

são focados na criação de valor); 7) contexto de implementação (envolve a habilidade da 

organização para executar idéias de valor adicionado). Todos os sete fatores apresentaram alfa 

de Crombach acima de 0,7 (DOBNI, 2008).  

A proposta de Dobni (2008) foi o de medir a cultura de inovação. De acordo com o 

autor, num primeiro momento, a escala poderia ser usada para estabelecer um nível básico de 

cultura de inovação. Depois ela poderia ser usada como uma métrica para traçar os esforços 

da organização em direção à inovação. No entanto, o autor não explica o que é este nível 

básico de cultura.  

Para maior entendimento, tem-se, a seguir, o Quadro 3, que contém os elementos da 

cultura de inovação encontrados por Dobni (2008) e por Dombrowski et al. (2007).   

Quadro 03: Elementos da cultura de inovação, segundo Dobni (2008) e Dombrowski et al. (2007). 
DOBNI, 2008 DOMBROWSKI et al., 2007 

Tipo de pesquisa: Quantitativa Tipo de pesquisa: qualitativa 
ELEMENTOS ENCONTRADOS 

Propensão para inovar Missão inovadora e declarações de visão 
Engajamento organizacional Comunicação democrática lateral 
Aprendizagem organizacional Espaços seguros 
Criatividade e empoderamento Flexibilidade 
Orientação para criação de valor Expansão de fronteiras 
Orientação de mercado Colaboração 
Contexto de implementação Incentivos 
 Liderança 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
 

A análise do Quadro 3 demonstra que os elementos encontrados nas duas pesquisas 

são diferentes. Os elementos encontrados por Dobni (2008) são, mais voltados para 

estratégias organizacionais, enquanto que os elementos encontrados por Dombrowski et al. 

(2007) são mais voltados para práticas de recursos humanos. Esta análise reforça ainda mais a 

conclusão de Dombrowski et al. (2007): a cultura de inovação é específica a cada 

organização, embora alguns elementos de tal cultura possam ser comuns.  
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Tellis, Prabhu e Chandy (2009) realizaram uma pesquisa em 17 países (Estados 

Unidos, China, Japão, Índia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Taiwan, Hong Kong, 

Coréia, Cingapura, Canadá, Suíça, Holanda, Suécia e Austrália), envolvendo 759 grandes 

empresas. Os autores concluíram que os fatores que formam uma cultura de inovação são três 

atitudes (a vontade de canibalizar ativos, orientação para o mercado e tolerância ao risco) e 

três práticas (empoderamento das pessoas, estabelecimento de incentivos e manutenção de 

mercados internos - por meio de autonomia e concorrência interna).   

O passo inicial da pesquisa de Tellis, Prabhu e Chandy (2009) foi uma ampla revisão 

na literatura, onde os autores identificaram quatro dimensões que subjazem a maioria das 

explicações sobre o porquê de certas empresas, em algumas nações, serem mais inovadoras do 

que outras. Estas dimensões são: mão de obra qualificada (trabalho), capital, governo e 

cultura organizacional. Dessas dimensões, os autores concluíram que a cultura organizacional 

é um importante motor de inovação nas empresas em todas as nações. As razões disso seriam: 

1º) evolução e integração do mercado de trabalho e capital, fazendo com que as empresas 

tivessem mais facilidade de acesso aos mesmos, possibilitando o desenvolvimento de mais 

inovações; 2º) nos últimos anos tem havido uma maior convergência entre as nações 

desenvolvidas e emergentes na medida em que o trabalho e o capital são acessíveis às 

empresas, bem como as políticas governamentais estão sendo sincronizada em todas as 

nações; e 3º) a cultura organizacional é um produto exclusivamente humano que se 

desenvolve lentamente dentro das empresas, é tácita, não é facilmente definida e não é 

facilmente transportado entre empresas.  

De fato, a regulamentação do capital, do trabalho e do governo podem ser 

importantes propulsores de inovação radical em empresas. No entanto, num mundo cada vez 

mais globalizado e com economias convergentes, a cultura corporativa pode ser mais 

importante do que as outras dimensões, explicando, assim, a inovação nas empresas através 

das nações (TELLIS; PRABHU; CHANDY, 2009). 

Tellis, Prabhu e Chandy (2009) também concluíram que os pesquisadores de 

inovação que debatem trabalho, capital, e governo podem estar deixando de lado a revolução 

inovadora que acontece nas empresas, por meio das atitudes e práticas que foram encontradas 

na pesquisa e que integram uma cultura de inovação. Nas palavras dos autores “a batalha é 

para a alma da empresa. Empresas inovadoras são aquelas que entendem claramente essa 
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batalha e adotam práticas decisivas para ganhá-la” (TELLIS; PRABHU; CHANDY, 2009, p. 

16). 

Ao examinar a relação entre fracasso e inovação no contexto organizacional, Hong e 

Ismail (2009), por meio de uma revisão na literatura, analisaram algumas práticas de recursos 

humanos e de gestão para alcançar inovação organizacional. Os autores argumentam que a 

inovação nas empresas é incorporada com riscos e fracassos. Além disso, sustentam que os 

riscos de não ser inovador é tão grande quanto os riscos de se implementar uma inovação. 

Uma vez que os riscos e falhas são inevitáveis no processo de uma inovação, as organizações 

devem ter mecanismos para lidar com tal situação, sendo que os autores sugerem duas formas 

para tratar a questão: medir o risco e minimizá-lo; e gerir as indicações de falhas (falsos 

negativos), para tornar um resultado aparentemente desfavorável em oportunidade de negócio 

rentável. Assim, os autores indicam que o aprendizado com as falhas e a tolerância ao risco 

são essenciais para que haja inovação nas empresas. E estes aspectos devem estar presentes na 

cultura da empresa. 

Hong e Ismail (2009) também concluíram pela existencia de duas abordagens de 

pensamento na literatura: uma centrada na cultura de inovação e outra focada em sistemas de 

gestão. A abordagem centrada na cultura de inovação enfatiza o trabalho em equipe, a cultura 

organizacional e a liderança, que promovem a criatividade e inovação. Neste caso, os fatores 

humanos, como trabalho em equipe, criatividade, liderança, comunicação e compartilhamento 

de ideias são elementos essenciais para que haja inovação.  

Já a abordagem focada em sistemas de gestão tem como ênfase a introdução de uma 

variedade de estratégias e ferramentas para gerenciar ideias e conhecimentos a fim de atingir 

inovação. Os referidos autores  defendem que ambas as escolas possuem fatores imperativos 

para que as organizações sejam inovadoras. Entedem que organizações muito focadas em 

fatores humanos, que facilitariam a inspiração de uma grande quantidade de novas ideias, 

teriam dificuldade de materializar essas ideias novas, pela falta de estratégia e mecanismos 

para aproveitá-las. Por outro lado,  as organizações que enfatizarem sistemas de gestão e 

estratégia, podem restringir a inspiração de novas ideias. Portanto, o equilíbrio entre fatores 

humanos e sistemas de gestão é essencial para que haja uma harmonização, possibilitando, 

assim, atingir a inovação organizacional bem sucedida (HONG; ISMAIL, 2009). 

Saran, Servieri e Kalliny (2009) realizaram uma revisão na literatura com o objetivo 

de construir um modelo teórico que contém as variáveis organizacionais que afetam direta ou 
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indiretamente o processo de implementação de inovação nas organizações. Os autores 

concluíram que estas variáveis seriam os elementos da cultura organizacional, os recursos 

organizacionais e a comunicação. 

Dentre os elementos da cultura organizacional, foram apontados: formalização 

(reflete a estrutura de regras e procedimentos para a condução das atividades operacionais); 

descentralização (diz respeito à hierarquia e o grau de participação dos empregados nos 

processos de decisão); diferenciação funcional (refere-se à distribuição de atividades entre as 

diversas unidades diferentes da organização); liderança (capacidade de produzir missão, 

visão, valores e estratégias e influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito); satisfação 

no trabalho (refere-se ao conjunto de sentimento e crenças que afetam a satisfação dos 

empregados e geram atitudes positivas); e empoderamento (diz respeito ao envolvimento no 

trabalho, o grau que o empregado se identifica e participa das decisões). Os recursos 

organizacionais dizem respeito a todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos das empresas, informação, conhecimento, entre outros recursos, que são controlados 

pela organização. A comunicação reflete o grau de integração e comunicação entre unidades 

organizacionais e grupos da organização (SARAN; SERVIERI; KALLINY, 2009). 

A pesquisa desenvolvida por Jucevicius (2009), realizada em 68 empresas da 

Lituânia, por meio da aplicação de um questionário, apontou que, para ser inovador, a 

sociedade e suas organizações devem possuir uma cultura de inovação com as seguintes 

características: (1) alta tolerância ao risco/incerteza e à mudança; (2) ênfase na flexibilidade e 

mobilidade, ativada por estruturas organizacionais planas; (3) confiança baseada em relações 

de cooperação dentro e fora da organização; e (4) ênfase na criatividade e aprendizagem (nos 

níveis individual e coletivo). 

Os resultados da pesquisa de Jucevicius (2009) também mostraram que o aspecto 

mais problemático na cultura de inovação é a tolerância ao risco/incerteza à mudança, que 

geralmente é considerado como de importância fundamental para o sucesso da inovação. A 

mobilidade / flexibilidade é também confrontado com certas restrições. Já relação de 

confiança / redes de cooperação e a aprendizagem são representadas positivamente nas 

organizações pesquisadas, indicando que tais práticas estão consolidadas na cultura de tais 

empresas.   

Janiunaite e Petraite (2010) fizeram um estudo de caso numa empresa de 

telecomunicação da Lituania, com o objetivo de analisar a relação entre os elementos da 



58 

 

cultura e processos inovadores de gestão do conhecimento, em particular como se dá a 

partilha do conhecimento. 

Para os autores há uma falta de estudos detalhado sobre como a cultura inovadora e 

seus elementos se relacionam com processos essenciais da gestão do conhecimento. Com base 

nos oito elementos da cultura de inovação identificados por Dombrowski et al. (2007), os 

autores chegaram a conclusão que três deles refletem as atividades de gestão de 

conhecimento: 1) declaração de missão e visão (proporcionam as  diretrizes para os 

empregados e para as práticas de trabalho); 2) comunicação democrática (comunicação sem 

barreiras na organização); e 3) colaboração (compartilhamento de informações entre 

funcionários e parceiros e nas diversas unidades da organização). Os outros cinco elementos 

não refletiram atividades de gestão de conhecimento nas empresas. Segundo os autores, a 

presença dos três elementos citados seriam uma premissa para o surgimento de inovações nas 

organizações (JANIUNAITE; PETRAITE, 2010).  

Concernente à ligação entre cultura de inovação e gestão da inovação, Meissner e 

Sprenger (2011) pesquisaram este assunto a partir do estudo de um caso único, aplicado em 

uma empresa de Telecomunicações da Suíça. Os autores fizeram uma pesquisa na literatura e 

identificaram que há uma tendência crescente de aceitação de que a cultura de inovação é um 

dos principais motores da inovação nas empresas. Os autores concluíram que três fatores 

influenciam a cultura de inovação: o poder formal (tomada de decisão), aversão a 

experiências, e relacionamentos internos e externos. 

No caso, Meissner e Sprenger (2011) consideraram que o poder formal é o fator mais 

importante, pois sem a aceitação da alta gerência, as inovações não acontecem. Já a aversão a 

experiências é um fator que atua de forma negativa, pois mesmo que haja aceitação da alta 

gerência, a resistência dos empregados em mudar prejudica a inovação. O terceiro fator, 

relacionamentos internos e externos, influenciou de forma positiva a inovação, pois a 

inovação ocorreu devido à necessidade de um cliente externo, que demandou um novo 

serviço. E isso somente ocorreu porque havia um relacionamento com o cliente (MEISSNER; 

SPRENGER, 2011). 

A seguir, serão detalhados os trabalhos de autores brasileiros que estudaram a relação 

entre cultura organizacional e inovação e procuraram identificar os elementos que fazem parte 

desta cultura.  
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Machado (2004) estudou a relação entre inovação e cultura organizacional, mais 

especificamente como se constitui um ambiente de inovação e de que forma os elementos de 

uma cultura organizacional se relacionam com a inovação. A pesquisa foi aplicada em 7 

empresas de diversos ramos, porte e regiões do Brasil. Para a autora os elementos da cultura 

organizacional relacionados à inovação são: os valores; as crenças e pressupostos; os ritos, 

rituais e cerimônias; as estórias e mitos; os tabus; os heróis; a comunicação; e os artefatos e 

símbolos. Esses elementos, na visão da autora, podem propiciar e incentivar o 

desenvolvimento de inovação nas organizações pesquisadas. Os conceitos de cada um desses 

elementos da cultura organizacional identificados por Machado (2004), estão descritos no 

Quadro 4.  

Quadro 4: Conceitos dos elementos da cultura organizacional segundo Machado (2004). 
ELEMENTOS CONCEITUAÇÃO 

Valores Sentimentos pessoais de sucesso acerca de uma inovação, sentimento de 
pressão e stress sobre o trabalho que envolve a inovação e o quanto cada 
um poderá dispensar de tempo sobre a mesma, sentimento de quão 
importante é a inovação para a organização; 
 

Crenças e pressupostos Crença de que são os maiores inovadores do setor, ou que estão entre eles, 
avaliados através de verdades sobre a inovação; 
 

Ritos, rituais e 
cerimônias 

Rituais que envolvam uma inovação ou o processo de inovação em 
produto, processos e/ou gestão; 
 

Estórias e mitos Descrições verbais de fatos que contribuíram ou que devem ser evitados 
sobre a inovação; 
 

Tabus Demarcam áreas de proibições, a fim de orientar o comportamento 
organizacional e manter a disciplina, enfatizando o não-permitido, o que 
se relaciona à inovação ou processo de inovação em produto, processo 
e/ou gestão; 
 

Heróis Personalidades que são identificadas com a inovação ou processo de 
inovação em produto, processo e/ou gestão; 
 

Normas Regras escritas que direcionam o comportamento das pessoas na 
organização, em direção à inovação ou ao processo de inovação; 
 

Comunicação Conteúdos escritos ou não que direcionam o comportamento das pessoas 
na organização, em direção à inovação;  
 

Artefato e símbolo Qualquer objeto, flâmula, bandeira, peso de papel, cortador, quadro ou 
outros, que sirvam de veículo de um significado da inovação em processo, 
produto ou gestão.  
 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Uma das etapas da pesquisa de Machado (2004) foi identificar os fatores que 

compõem um ambiente inovador nas empresas pesquisadas. Como resultado desta etapa, a 

autora identificou os seguintes fatores: eficiência percebida com a inovação (como as pessoas 

perceberam os resultados da inovação), incerteza sobre a inovação (dificuldade e dúvidas 

advindas das ideias inovadoras), escassez de recursos (muita carga de trabalho e recursos 

escassos), padronização de procedimentos (regras), grau de influência nas decisões (grau de 

controle), expectativas de prêmios e sanções (percepção de quanto o grupo será reconhecido), 

liderança do time de inovação (como as pessoas percebem a atuação do líder), liberdade para 

expressar dúvidas (pressões para estar em conformidade com as normas e o grupo) e 

aprendizagem encorajada (como as pessoas percebem que o aprendizado e os riscos tomados 

são valorizados). 

Destaca-se que o estudo de Machado (2004) contemplou as manifestações da cultura 

organizacional que fazem parte da cultura de inovação e, também, os fatores que 

proporcionam um ambiente inovador. 

 Aguiar (2004), por sua vez, realizou o seu trabalho em três organizações de grande 

porte, tidas como inovadoras, com o objetivo de identificar os fatores que estão presentes em 

organizações que inovam sistematicamente, bem como a inter-relação entre estes fatores, 

utilizando o Modelo da dinâmica de cultura de Hatch. 

A referida autora concluiu que 18 fatores estão presentes nas organizações que 

inovam, quais sejam: inovar é pressuposto (serve de mola propulsora do processo de 

realização de inovação); cultura forte (pressupostos e valores bem sedimentados); liberdade e 

autonomia; auto-interpretação positiva (capacidade de superar obstáculos e identificar 

oportunidades); vínculo forte (compromisso com a organização); interpretação de fracasso, 

erro e risco (o risco é interpretado como fazendo parte da inovação); interpretação do 

ambiente (como a organização percebe o ambiente e como atua sobre ele); adição de 

pressupostos (grau de capacidade de aprendizagem); coerência e fluência no discurso 

(proporciona alinhamento do grupo); sustentação da cultura (atividades mantidas pela 

organização para alimentar, fortalecer e disseminar sua cultura); organização e gestão 

(organização simples, flexível e com poucos níveis); processo de inovação (fase de geração de 

ideias e fase de desenvolvimento e implantação); potencial de transformação (define a 

envergadura daquilo que a inovação pode ser ou vir a ser); mobilização (nível de 

engajamento); mecanismo anti-inércia (provoca contínua mobilidade e renovação do sistema); 
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comunicação intensiva e extensiva; artefatos simbolizados (líderes como símbolos e espaços 

físicos); inovação como um símbolo (a inovação é aceita). A autora ressalta que todos estes 

fatores se relacionam entre si. 

Já Godoy (2009) pesquisou as relações entre cultura organizacional e processos de 

inovação em 15 empresas de base tecnológica. O objetivo da pesquisa foi identificar e 

compreender aspectos da cultura organizacional que facilitam ou dificultam os processos de 

inovação. Os resultados da pesquisa mostraram que os fatores que favorecem o processo de 

inovação são: tolerância à ambiguidade e ao erro; trabalho desafiante e em equipe; suporte das 

lideranças quanto aos aspectos técnicos; comunicação clara; coesão; reconhecimento de 

esforços; autonomia; disseminação da importância estratégica da inovação por toda a 

organização; e sistematização de análise de risco de cada projeto. 

 O trabalho de Gobara et al. (2010) teve por objetivo verificar como as dimensões da 

cultura organizacional impactam a inovação das empresas de serviços. A pesquisa foi 

realizada em 57 empresas do setor de serviços hoteleiros da cidade de Curitiba (PR). Os 

resultados mostraram que os fatores que afetam significamente a inovação nas empresas 

pesquisadas foram: suporte à inovação; propensão ao risco; e propensão à geração de ideias.  

O trabalho de Hirata (2007) teve como objetivo investigar as demandas empresariais 

de políticas em Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil a partir de 1990. O autor fez um 

levantamento de dados e informações da ANAPEI, ANPROTEC e ABIPTI e realizou 

entrevistas com o principal dirigente das três instituições. 

O autor constatou que a falta de uma cultura de inovação do setor empresarial seria 

um dos motivos para que não haja políticas eficazes de inovação no Brasil, bem como 

apontou os fatores culturais de empresas brasileiras que impedem uma cultura de inovação: o 

imediatismo, a aversão a risco e o baixo nível colaborativo entre as empresas (HIRATA, 

2007). Esclarece-se que o trabalho não teve como foco a pesquisa da relação de cultura 

organizacional e inovação, mas apresentou alguns elementos da cultura que apóia inovação e, 

por isso, foi relacionado.  

Muitos outros trabalhos foram encontrados na literatura, que especificamente não 

abordaram cultura organizacional e inovação ou cultura de inovação, mas que estudaram as 

determinantes ou fatores organizacionais que proporcionam inovação. Tais trabalhos são 

oriundos da área de desenvolvimento e estratégias organizacionais. É o caso do trabalho de 
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Zilber et al. (2008). Tais autores pesquisaram os fatores organizacionais determinantes para 

que uma empresa seja inovadora, por meio de uma pesquisa quantitativa (questionário) 

aplicada em 46 fabricantes de equipamentos eletromédicos. Foram identificados seis fatores, 

sendo que “liberdade e compromentimento” e “reconhecimento e interação” foram os fatores 

mais determinantes para que a empresa fosse inovadora. 

A pesquisa na literatura específica de cultura de inovação apresentou um total de 106 

itens citados pelos autores, como impulsionadores de inovações nas empresas. Os mesmos 

foram agrupados em 20 elementos (também chamado de fatores), conforme Quadro 5. O 

agrupamento foi feito de acordo com a semelhança da descrição desses elementos, de acordo 

com cada autor pesquisado. Quando houve dúvida ou a definição do autor era muito ampla, 

optou-se por não agrupar, mantendo-o separado.  

Quadro 5: Fatores que impulsionam inovação, quantidade de citações e autores. 

SEQ. ELEMENTOS OU FATORES QUANT. 
CITAÇÕES AUTORES / ANO 

01 

Aceitação do risco e 
incertezas; tolerância ao erro; 
espaços seguros 

13 

THUSHIMAN e O'REILLY (1997); 
CHANDLER, KELLER e LYON (2000); 
AGUIAR (2004); MACHADO (2004); 
DOMBROWSKI et al (2007); TELLIS, 
PRABHU e CHANDY  (2009); HONG e 
ISMAIL (2009); JUCEVICIUS (2010); 
MEISSNER e SPRENGER (2011); GOBARA et 
al (2010); CLAVER et al (1998); JANIUNAITE 
e PETRAITE (2010); GODOY (2009);  

02 

Trabalho em equipe / 
colaboração / engajamento 

8 

THUSHIMAN e O'REILLY (1997); HONG e 
ISMAIL (2009); CLAVER et al (1998); 
AGUIAR (2004); JANIUNAITE e PETRAITE 
(2010); DOBNI (2008); DOMBROWSKI et al 
(2007); GODOY (2009); 

03 

Comunicação 

6 

SARAN, SERVIERI, KALLINY (2009); 
DAMANPOUR (1991); AGUIAR (2004); 
JANIUNAITE e PETRAITE (2010); 
DOMBROWSKI et al (2007); GODOY (2009);  

04 

Autonomia 

6 

THUSHIMAN e O'REILLY (1997); AGUIAR 
(2004); MACHADO (2004); OCDE (2005); 
TELLIS, PRABHU e CHANDY  (2009); 
GODOY (2009);  

05 
Criatividade e geração de 
ideias 5 

DOBNI (2008); THUSHIMAN e O'REILLY 
(1997); GOBARA et al (2010); CLAVER et al 
(1998); JANIUNAITE e PETRAITE (2010);  

06 

Sistemas de recompensas ou 
punições; reconhecimento de 
esforços 

5 

CHANDLER, KELLER e LYON (2000); 
TELLIS, PRABHU e CHANDY  (2009); 
GODOY (2009); DOMBROWSKI et al (2007); 
MACHADO (2004); 

07 
Flexibilidade e adaptabilidade 

5 
THUSHIMAN e O'REILLY (1997); AGUIAR 
(2004); JUCEVICIUS (2010); JANIUNAITE e 
PETRAITE (2010); DOMBROWSKI et al 



63 

 

(2007); 

08 

Alinhamento organizacional 
(declaração de missão e visão 
inovadores; disseminação da 
importância de se inovar; 
integração organizacional) 

5 AGUIAR (2004); JANIUNAITE e PETRAITE 
(2010); DOMBROWSKI et al (2007); OCDE 
(2005); GODOY (2009); 

09 
Aprendizagem (organizacional, 
individual, coletiva, 
aprendizado com as falhas) 

5 
AGUIAR (2004); MACHADO (2004); DOBNI 
(2008); HONG e ISMAIL (2009); JUCEVICIUS 
(2010) 

10 
Liderança  

4 
MACHADO (2004); AGUIAR (2004); SARAN, 
SERVIERI, KALLINY (2009); DOMBROWSKI 
et al (2007);  

11 
Atitude gerencial frente às 
mudanças, decisões rápidas, 
interpretação do ambiente 

4 
DAMANPOUR (1991); THUSHIMAN e 
O'REILLY (1997); AGUIAR (2004); 
JANIUNAITE e PETRAITE (2010);  

12 
Propensão para inovar; suporte 
e apoio da liderança 

3 
DOBNI (2008); GOBARA et al (2010); GODOY 
(2009); 

13 
Recursos Financeiros 

3 
SARAN, SERVIERI, KALLINY (2009); 
DAMANPOUR (1991); MACHADO (2004);  

14 
Empoderamento; 
responsabilidade 
compartilhada 

3 
CLAVER et al (1998); DOBNI (2008); TELLIS, 
PRABHU e CHANDY  (2009);  

15 
Sistemas de gestão; 
padronização de 
procedimentos 

3 
HONG e ISMAIL (2009); MACHADO (2004); 
DAMANPOUR (1991);  

16 
Poder formal; grau de 
influencia na decisão 

3 
MACHADO (2004); MEISSNER e SPRENGER 
(2011);  DAMANPOUR (1991);  

17 

Orientação para o mercado, 
orientação para o futuro e auto-
interpretação positiva 
(identificar oportunidades de 
negócios) 

3 

AGUIAR (2004); DOBNI (2008); TELLIS, 
PRABHU e CHANDY (2009) 

18 
Relacionamentos transacionais 
(internos e externos); ampliar 
fronteiras 

2 
DOMBROWSKI et al (2007); MEISSNER e 
SPRENGER (2011);  

19 
Relacionamentos baseado na 
confiança 

2 
JUCEVICIUS (2010); JANIUNAITE e 
PETRAITE (2010);  

20 

Outros elementos (que tiveram 
apenas uma citação) 
 

18 

DAMANPOUR (1991); CHANDLER, KELLER 
e LYON (2000); MACHADO (2004); AGUIAR 
(2004); DOBNI (2008); TELLIS, PRABHU e 
CHANDY  (2009) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

Conforme pode ser observado no Quadro 5, dos 20 elementos, os que apresentaram 

mais citações na literatura pesquisada foram: aceitação do risco/tolerância ao erro (13); 

trabalho em equipe, colaboração e engajamento (08); comunicação (06); autonomia (06); 

criatividade e geração de ideias (05); sistemas de recompensas/punição e reconhecimento de 

esforços (05); flexibilidade (05), alinhamento organizacional (05) e aprendizagem (05).  
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Ressalta-se que o Quadro 5 foi elaborado contendo apenas os trabalhos que 

abordavam o tema inovação e cultura de inovação de uma forma mais específica, ou seja, os 

trabalhos que procuraram identificar os elementos de uma cultura de inovação que propicia 

inovação nas empresas. No entanto, tais elementos podem ser encontrados em trabalhos que 

não abordaram inovação, cultura organizacional e cultura de inovação. Trabalhos de outras 

áreas das ciências organizacionais, como por exemplo, Naver e Slater (1990), que estudaram 

os efeitos da orientação de mercado nos resultados da empresa, identificaram a atitude de 

orientação para o futuro como fator inerente à organização. Da mesma forma, Howell e 

Higgins (1990), que estudaram os indivíduos campeões em tecnologia, identificaram o 

empoderamento das pessoas; Shane (1994), que estudou a aversão a incerteza e os papéis de 

funcionários campeões, identificou também o empoderamento das pessoas; Makri, Lane e 

Gomez-Merjia (2006), que estudaram a relação entre resultados financeiros, inovação e 

tecnologia e sistemas de incentivos, identificaram o fator remuneração/incentivos; Zenger e 

Lazzarini (2004), que estudaram sistemas incentivos para que haja esforços de inovação, 

também identificaram o fator de incentivos; Aiken e Jerald (1968), que estudaram estrutura 

organizacional, identificaram o fator autonomia; Olson, Eric, Walker e Ruekert (1995), que 

estudaram o desenvolvimento de produtos, identificaram a participação e autonomia.   

Importante destacar que o Quadro 5 apresenta sinteticamente os elementos que 

propiciam inovação nas empresas. Mas será que tais elementos estão inseridos na realidade 

das pequenas e médias empresas brasileiras inovadoras? É possível fazer comparações entre 

empresas em contextos totalmente diferentes?  

Concernente a isso, Machado (2004) fez algumas ponderações no seu trabalho, visto 

que a autora entende que, se os contextos das pesquisas de inovação não forem observados, se 

não forem visualizadas as diferenças de cada realidade, as comparações ficam prejudicadas, 

pois a literatura pesquisada aborda principalmente os aspectos implícitos dos países 

desenvolvidos e fortemente industrializados, que possuem grande investimento em P&D. No 

caso, uma comparação com o Brasil, onde há pouco investimento em P&D, supõe-se que a 

inovação possa ser algo que não ocorra de forma sistemática, mas de forma eventual e isolada 

em algumas organizações (MACHADO, 2004).  

Por outro lado, de acordo com os dados da Pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010), o 

Brasil tem aumentado o seu grau de inovação. Embora a pesquisa Pintec considere todo tipo 

de inovação, observou-se que as empresas brasileiras têm desenvolvido mais inovações, tem 
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sido mais inovadoras. Para Machado (2004), é possível que a inovação possa “estar ocorrendo 

por um caminho totalmente diferente daqueles vistos até hoje na literatura originária de países 

desenvolvidos” (MACHADO, 2004, p.2).  

Mas que caminhos são esses? E especificamente nas pequenas e médias empresas 

brasileiras, como elas têm sido inovadoras? Será que passa por uma cultura de inovação 

diferenciada? Se sim, quais seriam os elementos dessa cultura?  

Este trabalho pretende, portanto, investigar estas e outras questões que dizem 

respeito à cultura de inovação, um fenômeno importante e atual que carece de mais estudos e 

aprofundamento. Assim, no próximo capítulo serão apresentados os procedimentos 

metodológicos desta pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo tem por objetivo justificar a opção pelo método qualitativo e a 

utilização de estudo de casos múltiplos, bem como explicitar as fontes de inferências a serem 

utilizadas, os instrumentos de coleta de dados, a técnica de análise de dados e a qualidade dos 

dados qualitativos.  

 

5.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

Conforme já mencionado anteriormente, a pesquisa na literatura mostrou que cultura 

de inovação é um tema complexo, recente e que carece de mais estudos. Jucevicius (2010), 

após analisar os resultados de sua pesquisa quantitativa sobre cultura de inovação, realizada 

em 68 empresas, concluiu que “abordagem sobre cultura de inovação só pode ser 

devidamente representada pelo emprego de uma agenda de pesquisa mais qualitativa, tal 

como observação e entrevistas” (JUCEVICIUS, 2010, p. 242). 

Um aspecto a ser considerado na opção pelo método de pesquisa é que este trabalho 

começará pesquisando a cultura organizacional por meio da identificação e compreensão das 

manifestações culturais presentes nas empresas pesquisadas. Depois será verificado quais os 

elementos que propiciam a inovação, de forma a depreender uma cultura de inovação.  

Conforme mencionado no referencial teórico, Hofstede et al. (1993), ressalta que a 

cultura organizacional é uma característica assumida de uma organização inteira, ou seja, de 

um sistema social, e não dos sujeitos que a compõem individualmente. No entanto, a cultura 

manifesta-se e é estudada a partir do comportamento verbal e/ou não verbal de seus membros, 

agregados ao nível da sua unidade organizacional.  

Nesse contexto, optou-se por um estudo de caso exploratório (YIN, 2001), pois 

pretende-se explorar um tema relativamente recente que precisa de melhor compreensão e 

entendimento, em que determinadas questões precisam ser exploradas, sendo que dificilmente 

a metodologia quantitativa consegue abordar (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008).  

A pesquisa qualitativa se preocupa especialmente no significado que os participantes 

atribuem as suas práticas e às situações que ocorrem (FLORES, 1994). Segundo Creswell 

(2007), a pesquisa qualitativa possui as seguintes características: ocorre num cenário natural; 

utiliza métodos múltiplos de coleta de dados; é emergente em vez de estritamente pré-
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configurada; o pesquisador interpreta os dados; é reflexiva; emprega uma estratégia de 

investigação; usa processos de raciocínio dedutivo e indutivo. O papel do pesquisador na 

pesquisa qualitativa basicamente é interpretar.  

De acordo com Gama (2009), os pesquisadores qualitativos se posicionam melhor 

para entender os pontos de vista dos atores envolvidos no estudo, tendo em vista que é 

possível utilizar múltiplas fontes de dados, como observação e entrevistas. Também a  

investigação qualitativa possibilita examinar restrições dos contextos de investigação e, por  

isso, proporciona uma riqueza descritiva (GAMA, 2009). 

Outro ponto que reforça a opção pela pesquisa qualitativa é a posição da OCDE 

(2005), quanto às pesquisas que envolvem inovação em países em desenvolvimento. Segundo 

a OCDE (2005), em tais países, as respostas procuradas nas pesquisas que envolvem inovação 

referem-se menos ao número de empresas inovadoras ou mesmo aos números sobre a 

inovação. Referem-se mais às informações que permitirão aos pesquisadores “analisar as 

várias estratégias de inovação presentes no sistema de inovação em análise, bem como avaliar 

e compreender como esses padrões contribuem para fortalecer a competitividade das 

empresas (OCDE, 2005, p. 159). 

 

5.2 – O ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é “uma investigação empírica que estuda um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). É particularmente 

apropriado onde a pesquisa e a teoria estão em seus estágios iniciais e de formação 

(BENBASAT et al., 1987). É uma estratégia em que o pesquisador ganha rica compreensão 

do contexto da pesquisa (SAUNDERS et al., 2007) e  pretende-se explorar, com 

profundidade, o assunto (CRESSWEL, 2007). 

As condições propostas pelos autores acima, para se optar por um estudo de caso, são 

pertinentes ao fenômeno a ser investigado nesta pesquisa: a teoria e a pesquisa estão em 

estágios iniciais (o fenômeno é recente) e carece de uma análise mais profunda. Além disso, o 

contexto é essencial no entendimento do fenômeno, visto que se trata de um estudo de cultura 

de inovação, em que a essência é a compreensão das práticas, das atitudes, dos valores e das 

crenças que são compartilhados no grupo. 
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Outro aspecto que justifica a utilização do estudo de caso é a conclusão do trabalho 

de Drombrowski et al. (2007), que pesquisaram os elementos de uma cultura de inovação e 

concluíram que tal cultura é específica para cada organização, diferem de uma organização 

para outra.  

Yin (2001) afirma que o estudo de caso tem sido utilizado de forma extensiva em 

pesquisas nas ciências sociais e em áreas voltadas para a prática, como administração. É 

também um modelo frequente em teses e dissertações de todas as disciplinas e áreas.  

O estudo de caso tem sido muito usado no Brasil em estudos organizacionais 

(GODOY, 2006). Quanto a este método, Hartley (1995 apud GODOY, 2006) ressalta que o 

estudo de caso é bastante utilizado na área de comportamento organizacional, principalmente 

quando se quer compreender processos de inovação e mudança, pois permite rastrear os 

processos de mudança, identificando e analisando as forças históricas, pressões contextuais e 

as dinâmicas dos vários grupos de stakeholders.  

Além disso, Gama (2009) identificou que muitos autores (BONOMA, 1985; 

EISENHARDT, 1989; MCCUTCHEON; MEREDITH, 1993; JOHNSTON et al., 1999; YIN, 

2003; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007 apud GAMA 2009) consideram o estudo de caso, 

sob determinadas exigências processuais e em determinados contextos, como um dos mais 

apropriados métodos para o estudo das organizações empresariais, bem como dos seus 

processos e dos contextos em que se inserem, devido à riqueza de informação possível de 

obter e ao elevado grau de realismo presente. 

O estudo de caso, como modalidade de pesquisa, para Ventura (2007), é 

compreendido como uma metodologia que visa à investigação de um caso específico, bem 

delimitado, contextualizado no tempo e no espaço, para que se possa realizar uma busca 

circunstanciada de informações. A autora também considera que o estudo de caso possui 

muitas aplicações. São de grande utilidade em pesquisas exploratórias.  Como toda pesquisa 

apresenta vantagens e limitações na sua aplicação, merece o cuidado necessário quando 

buscar generalizações. Ressalta que, em nenhum momento, o pesquisador deverá desprezar, 

em busca da simplificação, o rigor científico necessário para sua validação (VENTURA, 

2007). 
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5.3 – FONTES DE INFERÊNCIAS  

A metodologia qualitativa permite a utilização de várias técnicas de coleta de dados 

(CRESWELL, 2007). O objetivo de ser ter múltiplas fontes é obter um rico conjunto de dados 

que cercam a questão de pesquisa específica, bem como captar a complexidade contextual 

(BENBASAT et al., 1987). Yin (2001) enfatiza a importância de se ter múltiplas fontes de 

dados para compreender profundamente o fenômeno pesquisado, sendo este um dos 

princípios fundamentais para se obter as evidências no estudo de caso. Para tanto, o autor cita 

seis fontes de evidencias: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e os artefatos físicos. 

A documentação diz respeito a correspondências, a relatórios administrativos, a 

estudos e avaliações, a reportagens, a recorte de jornais e a artigos publicados pela mídia, 

entre muitos outros. O registro em arquivos diz respeito a registros diversos de serviços, 

mapas e tabelas, registros organizacionais e pessoais (diários, anotações e agendas). As 

entrevistas podem assumir formas diversas: aberta, semi-estruturada, face-a-face ou por 

telefone. A observação direta diz respeito a observação passiva (não participante) pelo 

pesquisador de todos os fatos e situações que ocorrem na empresa. A observação participante, 

o pesquisador não é apenas um observador passivo, mas participa de alguns eventos ou 

situações. Por último, os artefatos físicos, tal como lay-out das salas, tipo de equipamentos, 

arquitetura, decoração, entre outros, que podem ser coletados ou apenas observados, visam 

apoiar as outras evidências.  

Além das fontes de evidências, Yin (2001) destaca a necessidade de um banco de 

dados, onde será reunido formalmente as evidências, bem como o encadeamento das mesmas 

– as ligações claras entre o problema de pesquisa, os dados coletados e as conclusões do 

trabalho. Segundo o autor, um estudo de caso que adota estes princípios aumentará 

substancialmente a sua qualidade.  

Um ponto a ser considerado nas pesquisas de cultura organizacional são as 

dificuldades e os riscos inerentes às informações sobre as empresas pesquisadas. Schein 

(2009) considera que existem riscos, que são frequentemente sutis e desconhecidos. O autor 

aponta que uma organização pode se tornar vulnerável ao ter a sua cultura revelada, fazendo 

com que a mesma restrinja bastante a pesquisa ou, até mesmo, não autorize os procedimentos. 

Uma organização, ao ter a sua análise cultural corretamente conhecida pelo mercado, pode 
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fazer com que a mesma, ou algum de seus membros, fique em desvantagem, pois informações 

que permaneciam restritas podem se tornar públicas (SCHEIN, 2009). 

Quando se pretende pesquisar cultura de inovação, a situação acima, exposta por 

Schein (2009), pode ficar mais complexa ainda, pois a inovação é considerada como uma das 

formas para obtenção de vantagem competitiva (DOBNI, 2008; OCDE, 2005; MACHADO, 

2004; TUSHMAN; O’REILLY, 1997; PORTER, 1993), fazendo com que muitas 

organizações fiquem receosas em autorizar a realização da pesquisa.      

A pesquisa contemplou as seguintes técnicas de coleta de dados: entrevista semi-

estruturada, a observação não participante, a análise documental e os artefatos físicos.   

 

5.3.1 Entrevista semi-estruturada 

A finalidade da entrevista semi-estruturada é entender os significados, as crenças, os 

valores que os sujeitos da pesquisa dão às questões referentes ao tema pesquisado, sendo 

adequada quando se quer apreender o entendimento do mundo do entrevistado. São 

pertinentes quando o assunto a ser pesquisado é complexo, ainda não é muito explorado ou é 

confidencial e delicado (GODOY, 2006). 

Schein (2009) ressalta que uma grande dificuldade no levantamento de dados 

culturais é que as pessoas tendem a resistir ou ocultar dados, mantendo-se na defensiva ou 

exagerando para impressionar o pesquisador, mas também podem utilizar o momento da 

entrevista para desabafar, assim o pesquisador pode ficar ouvindo histórias de aflições e 

sofrimento. Neste aspecto, o pesquisador deve ter habilidade para contornar as situações e 

procurar formas do respondente expor a realidade.  

Outro fator ressaltado por Schein (2009), na pesquisa cultural, é que a utilização de 

questionários e entrevistas individuais possuem algumas limitações que devem ser 

consideradas pelo pesquisador. No entanto, especificamente no caso das entrevistas, o autor 

considera que não há limitações em relação às dimensões culturais a serem examinadas. 

Podem-se fazer perguntas amplas e obter muito mais informações, que podem ser 

aproveitadas ou não. Além disso, o autor também considera que, para entender sentimentos e 

percepções que surgem em situações críticas, as entrevistas e observações conseguem obter, 
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num nível mais profundo, um senso correto das suposições compartilhadas pelo grupo 

(SCHEIN, 2009).      

As entrevistas são umas das fontes mais importantes do estudo de caso (YIN, 2001). 

As entrevistas foram conduzidas face-a-face e utilizado um roteiro com 12 questões, 

conforme Apêndice I. Foram elaborados quatro roteiros, sendo um destinado ao sócio 

dirigente, um destinado aos gestores, um destinado especificamente ao gestor de RH e o outro 

destinado aos empregados. Das 12 questões formuladas, 08 eram comuns aos quatro roteiros. 

As questões propostas visaram obter o máximo de informações dos entrevistados, sem 

direcioná-lo para aspectos específicos da inovação. O objetivo foi fazer com que surgisse a 

maior quantidade de informações possíveis, com o objetivo de extrair visões e opiniões dos 

participantes (CRESWELL, 2007). 

Diante disso, em cada visita/reunião, as entrevistas foram devidamente gravadas no 

formato MP3, com a permissão dos respondentes. Além disso, outras informações 

importantes obtidas junto aos entrevistados durante a visita as unidades/locais de trabalho, no 

horário do almoço ou lanche, bem como no período que antecedia as entrevistas, foram 

registradas no bloco de notas. 

Informados que as entrevistas gravadas seriam transcritas para que fosse feita a 

análise, três entrevistados solicitaram que as transcrições fossem enviadas por e-mail para 

verificação, o que foi feito. Tais entrevistados depois devolveram as entrevistas por e-mail, 

com pequenos ajustes na escrita, sem que fosse alterado o conteúdo.   

A agenda das visitas e entrevistas foi acertada diretamente com o Presidente ou 

Diretor das empresas pesquisadas. Os empregados escalados para as entrevistas foram 

definidos por tais dirigentes. A liberdade do pesquisador foi apenas no sentido de solicitar que 

fosse feita uma entrevista com um empregado com mais tempo de caso, com um novato 

(recém contratado), um empregado do sexo feminino, um líder de projeto, entre outros.  

Para cada pessoa entrevistada, foram explicados os objetivos da pesquisa e os 

assuntos que seriam tratados. Inicialmente, a maioria dos entrevistados ficava um pouco mais 

contida, mas, com o decorrer da conversa, eles ficavam mais a vontade. Um quadro com o 

perfil dos entrevistados (cargo/função, formação profissional, escolaridade e tempo de 

empresa), consta no início do tópico da análise dos resultados de cada caso pesquisado.       
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5.3.2 Observação não participante 

A observação teve por objetivo complementar as informações das entrevistas e 

análise dos documentos. No caso, foi utilizada a observação não-participante, onde o papel do 

pesquisador é passivo, invisível, sendo útil para anotar as informações na medida que elas 

forem surgindo (CRESWELL, 2007). 

No que diz respeito à observação na pesquisa cultural, Schein (2009) também 

ressalta que a presença do pesquisador, mesmo que seja de forma silenciosa, não participante, 

pode haver algum tipo de perturbação. O empregado pode ver o pesquisador como um 

transtorno, um perturbador ou uma espécie de platéia, em que o empregado vai exercer um 

tipo de papel. O pesquisador não tem como saber, de fato, quais os resultados que sua ação 

está gerando, se tais resultados são desejáveis ou não. Diante disso, o pesquisador deve 

analisar cuidadosamente as intervenções possíveis na busca dos melhores resultados 

(SCHEIN, 2009).   

Procurou-se observar os artefatos físicos, especialmente aqueles que evidenciavam 

aspectos da cultura de inovação. Também foram observados comportamentos dos 

empregados. As observações consideradas na pesquisa, após a realização das visitas as 

empresas pesquisadas, foram registradas num relatório próprio.  

 

5.3.3 Análise de documentos 

A análise dos documentos foi feita para corroborar e valorizar as evidências de outras 

fontes (YIN, 2001). A proposta inicial foi analisar os documentos públicos da empresa, 

visando obter as impressões, as falas, a linguagem, em fim, fazer inferências quanto à 

empresa. Muitos documentos e informações estavam disponíveis nos sites das empresas, bem 

como em outros sites obtidos por meio de sistema de busca. 

Desta forma, foram obtidos entrevistas, clippings, revistas e informativos internos, 

reportagens, apresentações e outros, referente aos casos estudados. Alguns documentos 

privados foram obtidos, com a autorização da empresa. 

Procurou-se estudar todos os documentos obtidos por meio de buscas na internet, 

antes das visitas às empresas, com a finalidade de conhecer antecipadamente o caso estudado 

e buscar uma ou outra informação específica e importante. 
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No Apêndice 02 consta a relação das informações e documentos obtidos, referente a 

cada empresa pesquisada, que serviram para subsidiar as análises.  

 

5.3.4 Artefatos físicos 

Os artefatos físicos foram observados durante as visitas, para apoiar ou 

complementar as informações obtidas nas entrevistas e demais fontes de evidências. 

Procurou-se observar os artefatos que diziam respeito ao desenvolvimento de inovação. Por 

ser norma das empresas pesquisadas, não foi possível fotografar ou filmar qualquer área 

interna. No entanto, algumas imagens e fotografias foram obtidas em material cedido pelas 

empresas (vídeo institucional, apresentações e reportagens).   

 

5.4 – CASOS PESQUISADOS  

A pesquisa na literatura mostrou que o tipo de organização (setor, ramo de atuação, 

tamanho, entre outros) é uma variável de contingência primária que deve ser considerada no 

estudo, sendo que os diferentes tipos de organizações podem influenciar o grau de inovação 

(OCDE, 2005; JASKYTE; DRESSLER, 2005; DAMANPOUR, 1991). Nesse sentido, 

identificar o porte (tamanho), setor de atividade e ramo de atuação, foi considerada como 

sendo uma questão essencial para a efetiva consecução do objetivo da pesquisa. Considerando 

este aspecto, optou-se por realizar a pesquisa em empresas do ramo industrial, de pequeno 

e/ou médio porte (PME), que desenvolveram inovação em produto, seja na forma incremental 

ou radical. 

A opção por empresas industriais de pequeno e médio porte se justifica, pois não foi 

encontrada, no Brasil, nenhuma pesquisa de cultura de inovação direcionada especificamente 

para este segmento de empresas, até a data do levantamento, em março de 2012. Foram 

encontradas pesquisas que não diferenciaram porte e segmento, as quais a maioria foi 

desenvolvida em empresas de grande porte. A única pesquisa realizada em empresas 

industriais de pequeno e médio porte foi a de Chandler, Keller e Lyon (2000), cuja pesquisa 

foi realizada em 23 empresas industriais no estado Utah, nos EUA, que procurou identificar 

elementos favoráveis a uma cultura de inovação. Ressalta-se que grande parte das pesquisas 

de inovação e cultura de inovação são realizadas em empresas de grande porte. 
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Assim, para a realização da pesquisa, buscou-se três empresas industriais inovadoras, 

que tenham desenvolvido e fabricado produtos inovadores (inovação de produto). Nisso 

reside uma questão muito importante para a pesquisa: a certificação de que a empresa é 

efetivamente inovadora. 

Este ponto é fundamental para o desenvolvimento do trabalho, não pode haver 

dúvidas quanto à empresa ser inovadora ou não. Para tanto, as empresas foram selecionadas a 

partir da relação das empresas ganhadoras do Prêmio FINEP de inovação. A FINEP - Agência 

Brasileira da Inovação - é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovação. Tem como missão “promover o desenvolvimento econômico e social 

do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, 

universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas” (FINEP, 

2012).  

O Prêmio FINEP é dividido em categorias (grande empresa, média empresa e 

pequena empresa) e ocorre em duas etapas. Primeiramente, é selecionado um vencedor em 

cada região do Brasil (etapa regional). Depois, cada vencedor regional, concorre na etapa 

nacional. Para ser o vencedor nacional, a empresa tem que ser uma das ganhadoras no âmbito 

regional. Nesta pesquisa, foram consideradas as empresas ganhadoras na etapa regional ou 

nacional. Importante destacar que o prêmio FINEP de inovação está na sua 15ª edição e tem 

por objetivo reconhecer empresas brasileiras inovadoras. Basicamente o regulamento do 

prêmio (Anexo 01), considera os seguintes aspectos para avaliar as empresas que concorrem 

ao prêmio:  

- As empresas tenham desenvolvido soluções em forma de produtos, processos, 

metodologias e/ou serviços novos ou significativamente modificados nos últimos três anos; 

- As empresas precisam obter uma nota máxima, que vai de 1 a 5, por meio da média 

aritmética simples obtida na avaliação dos seguintes critérios: I – Dados quantitativos dos 

últimos três anos: informações financeiras, propriedade intelectual, recursos humanos, fontes 

de recursos e investimentos para P, D & I; II - Gestão da inovação na empresa; III - Inovação 

e internacionalização; e IV - Parcerias para o desenvolvimento da inovação. 

- As empresas ganhadoras regionais, que concorrem ao prêmio nacional, tem que 

fazer uma apresentação da empresa para um júri definido pela FINEP. 
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Portanto, foram identificadas as empresas ganhadoras nos últimos cinco anos (2008 a 

2012), nas categorias pequenas e médias empresa, totalizando 42 empresas localizadas em 

todas as regiões do Brasil e de todos os setores (indústria, comércio e prestação de serviços). 

Desse total, foram selecionadas somente as empresas industriais, o que reduziu a quantidade 

para 13 empresas. 

Assim, das 13 empresas industriais de pequeno e médio porte pré-selecionadas, 

foram feitos contatos com as empresas a partir das informações fornecidas pela FINEP (nome 

do responsável pela empresa, endereço, e-mail e telefone). Os contatos foram estabelecidos 

preferencialmente da empresa ganhadora mais recente para a menos recente. O contato inicial 

foi feito por telefone, seguido por um e-mail com o resumo do projeto de pesquisa. Chegou-se 

a fazer contato com 06 empresas, até que se conseguiu, de fato, as três empresas. 

Por se tratar de mais de um caso a ser analisado, esta pesquisa se caracteriza como 

estudo de casos múltiplos (YIN, 2001). 

Quanto à classificação do porte da empresa, foi utilizada a classificação do BNDES, 

o mesmo utilizado pela FINEP, que considera o faturamento bruto anual por faixa de 

faturamento. No caso, enquadra-se como pequena empresa quem teve faturamento anual no 

último exercício (2011) de R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões; enquadra-se como média 

empresa quem teve faturamento anual no último exercício acima de R$ 16 milhões e até R$ 

90 milhões (BNDES, 2010).  

Outra classificação de porte existente, adotada pelo IBGE (2010), utiliza o número 

de pessoal ocupado para determinar o porte da empresa. Pessoal ocupado, além de considerar 

os trabalhadores devidamente registrados, também considera os proprietários/dirigentes. No 

caso, para empresas industriais, o IBGE (2010), utiliza a seguinte classificação: 00 a 19 

pessoal ocupado – micro empresa;  20 a 99 – pequena empresa; 100 a 499 – média empresa; e 

acima de 500 – grande empresa. 

Considerando os dois critérios de classificação de porte de empresas usualmente 

adotados no Brasil, o do IBGE e o do BNDES, verificou-se que, nas empresas pesquisadas, o 

enquadramento foi o mesmo, utilizando-se os dois critérios.     

Para a obtenção de dados demográficos, identificação da empresa (tipo, atividade, 

porte e setor) e informações sobre patentes e os produtos inovadores foi utilizado o 

Formulário de Qualificação da Empresa (Apêndice 3). 
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O Formulário foi adaptado da Pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010) e é composto por 

quatro seções. A primeira seção diz respeito aos dados demográficos da empresa, inclusive o 

registro da atividade e da quantidade de pessoal ocupado, para confirmar o porte e o setor de 

atividade. A segunda seção contém informações sobre premiação, número de patentes e 

capital controlador. A terceira seção contém questões sobre inovação e os tipos de inovação 

implementados na empresa. A quarta seção descreve as atividades inovativas para que o 

respondente assinale quais as atividades que a empresa executa. Todas as definições utilizadas 

na pesquisa estão inseridas no Formulário para que não haja nenhuma dúvida por parte do 

respondente.  

A seguir, tem-se o Quadro 06, com informações e características de cada empresa 

que aceitou participar da pesquisa.     

Quadro 6: Identificação das empresas participantes da pesquisa. 
ITENS EMPRESA 

A 
EMPRESA 

B 
EMPRESA 

C 
Porte1   Pequeno Médio Médio 

Ramo de atuação Aeroespacial Médico, filmes finos 
e defesa/aeroespacial 

Radio comunicação e 
rádio navegação para 

controle aéreo e 
marítimo 

Prêmio FINEP2 Regional Sudeste (02 
vezes) 

Regional Sudeste e 
Nacional  

Regional Sudeste e 
Nacional  

Localização São José dos Campos 
– SP 

São Carlos - SP São José dos Campos 
- SP 

Idade 11 anos 26 anos 26 anos 

Quantidade de pessoal 
ocupado3  

30 400 134 

Quantidade de entrevistas 
realizadas 

7 9 9 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

Em cada empresa buscou-se entrevistar o proprietário ou presidente da empresa, o 

gestor da área de P&D ou o gestor da área de produção, caso não houvesse o P&D; o gestor 

de recursos humanos e empregados que atuam em áreas envolvidas com o processo de 

inovação (P&D e produção). O Manual de Oslo (OCDE, 2005) ressalta que a escolha do 

respondente apropriado é importante em pesquisas sobre inovação, pois as questões são muito 

                                                           
1 De acordo com a classificação do BNDES (2010).  
2 O ano não será informado para manter o anonimato das empresas pesquisadas. 
3 De acordo com a classificação do IBGE (2010). 
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especializadas e podem ser respondidas por apenas poucas pessoas na empresa. Considera que 

em empresas de menor porte, os gerentes são frequentemente bons respondentes.  

Para a identificação dos sujeitos da pesquisa, no início da entrevista foi solicitado 

que o entrevistado informasse o seu nome, função na empresa, formação acadêmica e tempo 

de casa.   

As visitas as empresas foram realizadas no período de junho de 2012 a março de 

2013. Foram realizadas duas visitas de um dia em cada empresa (horário comercial), ocasião 

em que foram feitas as entrevistas, as observações e a coleta de documentos. Durante este 

período também foram realizados diversos contatos por telefone, e-mail e skype, visando 

complemento de informação e validação de dados. 

Importante ressaltar que foi garantido aos dirigentes o anonimato das empresas e das 

pessoas envolvidas na pesquisa. Para tanto, foi assinado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) entre o pesquisador e as empresas, mencionando as questões éticas da 

pesquisa. Diante disso, algumas referências não serão registradas para garantir o anonimato 

das pessoas envolvidas e das empresas.     

 

5.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise e interpretação dos dados é um aspecto fundamental no estudo de caso. 

Para Yin (2001), uma análise de dados de qualidade deve seguir quatro princípios: deixar 

claro que se baseou em todas as evidências relevantes; deve abranger todas as principais 

interpretações concorrentes; deve se dedicar aos aspectos mais significativos do estudo de 

caso; e deve utilizar o conhecimento prévio do pesquisador. 

De acordo com Flores (1994), a análise de dados qualitativos consiste precisamente 

em interpretar e extrair significados dos dados recolhidos e representa um conjunto de 

manipulações, transformações, reflexões e comprovações realizadas a partir de tais dados. 

Assim, a análise dos dados foi feita por meio do processo de categorização, de 

acordo com a proposta de Flores (1994). O Autor destaca que uma categoria suporta um 

significado: podem referir-se a situações, atividades e acontecimentos, comportamentos, 

opiniões, métodos, processos, entre outros.  
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As categorias podem ser estabelecidas a priori  ou a posteriori, esta também chamada 

de categorização aberta. O processo de categorização a priori  é quando o pesquisador já 

define as categorias previamente, de acordo com o referencial teórico, objetivos específicos 

ou outras categorias usadas em outros estudos. Já o processo de categorização aberta ou 

posteriori é definido à medida que os dados vão sendo livremente analisados. 

No que diz respeito a esta pesquisa, optou-se por uma categorização aberta, de forma 

que os dados analisados revelassem as manifestações culturais de modo mais livre possível, 

visando ampliar ao máximo a análise. Ressalta-se que a opção pela categorização aberta teve 

por objetivo deixar livre o surgimento das categorias e subcategorias, ou seja, as categorias e 

subcategorias foram emergindo a partir dos dados de cada caso pesquisado, inclusive 

procurou-se evitar que a mesma estrutura de análise de dados (planilha) de um caso fosse 

utilizada no outro caso. O Objetivo foi evitar qualquer tipo de viés. 

Nesse sentido, as entrevistas gravadas foram uma a uma literalmente transcritas. Foi 

feito uma leitura flutuante, sendo que, em cada entrevista, foram analisadas frase por frase, 

parágrafo por parágrafo, de forma que se identificassem os temas de conteúdos centrais a 

pesquisa, considerando o contexto de cada fala. Assim, cada frase representativa era copiada e 

inserida numa estrutura contendo linhas e colunas (planilha). Nas linhas registrou-se o nome 

de cada entrevistado, função na empresa, formação acadêmica e data da entrevista. Nas 

colunas foram inseridas as frases que indicavam inicialmente uma possível categoria ou 

subcategoria. No início de cada frase constava o número da linha da entrevista onde foi 

retirada a mesma. No final da frase, procurou-se dar um título que resumisse a mesma, de 

forma a especificar o tema ou assunto que a frase dizia respeito.  

Como já informado, não foi definido previamente o nome de nenhuma categoria. À 

medida que se analisava cada coluna e as frases inseridas nas mesmas, foi-se criado um nome 

pertinente para a categoria, o que nem sempre era fácil. Com isso foram surgindo diversas 

categorias iniciais. Dependendo do contexto, uma mesma frase serviu para compor mais de 

uma categoria. Portanto, nesta primeira etapa surgiram livremente dezenas de categorias. 

Finalizado a etapa inicial de categorização, passou-se a verificar as frases e temas em 

cada categoria, de forma a analisar a consistência de cada categoria. Não havendo 

consistência, era verificada a semelhança com outras categorias para uma possível fusão de 

categorias. Caso não houvesse esta possibilidade, a pretensa categoria era descartada. Os 
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dados, então, foram rearranjados, visando o melhor agrupamento, num processo contínuo de 

análise e rearranjo (FLORES, 1994), gerando uma série de versões de planilhas de análise. 

Assim, emergiram diversas categorias, que foram constantemente modificadas e 

reagrupadas, seguindo a orientação de Flores (1994), conforme segue: fusão de categorias 

afins ou de escassa representação; subdivisão de categorias excessivamente amplas ou com 

conteúdo heterogêneo; e re-nomeação de categorias com terminologias mais adequadas ao 

conteúdo da categoria. 

Em paralelo ao trabalho de categorização, também iam sendo analisadas as 

informações obtidas nos documentos fornecidos pelas empresas, nas informações registradas 

durante as observações e nas informações disponibilizadas nos sites das empresas, de forma a 

ajudar no processo de formulação e consolidação das categorias, bem como proceder a 

verificação da qualidade dos dados, por meio da confrontação de informações obtidas em 

múltipla fontes de dados. Quando permanecia alguma dúvida, foi feito contato direto com o 

entrevistado, por telefone ou e-mail, visando os esclarecimentos necessários e validação do 

entendimento.       

Feito todo este procedimento, chegou-se a uma categorização final para cada 

empresa pesquisada, sendo que a estrutura de análise/categoria de uma empresa não foi 

aplicada em outra, com o objetivo de evitar qualquer viés e deixar a análise o mais livre 

possível.   

 

5.6 QUALIDADE DOS DADOS 

Uma das etapas da pesquisa qualitativa é a verificação da qualidade dos dados. Esta 

etapa consiste em verificar se os resultados encontrados pelo pesquisador correspondem à 

realidade, ou seja, aos significados e interpretações que os participantes atribuem à realidade.   

De acordo com Flick (2004, p. 287), a qualidade dos dados pode ser alcançada da 

seguinte forma: 

- Definição de metas a serem atingidas e padrões a serem mantidos; 

- Documentar o processo e os problemas e fazer uma reflexão conjunta sobre o processo 

e os problemas; 



 

- Transparência do julgamento;

- Avaliação constante do processo de pesquisa, de forma que se tenha uma 

circularidade, conforme Figura 

análise dos mesmos, de forma que os dados coletados possam ser criticados e 

procedidos os ajustes necessários. 

Figura 1: Circularidade do processo de qualidade dos dados
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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análise dos mesmos, de forma que os dados coletados possam ser criticados e 

procedidos os ajustes necessários.  

Circularidade do processo de qualidade dos dados de acordo com Flick (2004)
pelo Autor. 

da com relação a qualidade dos dados, Flores (1994) apresenta estratégias para

dados, em que o pesquisador: 

rovoca o participante referente alguma conduta ou situação ocorrida;

ealiza intercâmbio de opiniões com outros pesquisadores; 

com os participantes, as interpretações realizadas pelo pesquisador;

Assegura a coerência estrutural dos dados e análises. 

az uma triangulação, que consiste num procedimento onde 

fontes de dados, pesquisas, perspectivas ou metodologias para contrastar os dados e 

, conforme Figura 2. 

desta pesquisa, foi dado ênfase a proposta de Flores (1994) para a 

verificação da qualidade dos dados. Assim, muitas vezes, o pesquisador provocava o 
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Avaliação constante do processo de pesquisa, de forma que se tenha uma 

, onde os dados são coletados, depois é feita uma  

análise dos mesmos, de forma que os dados coletados possam ser criticados e 

 

de acordo com Flick (2004). 

Flores (1994) apresenta estratégias para 

rovoca o participante referente alguma conduta ou situação ocorrida; 

as interpretações realizadas pelo pesquisador; 

az uma triangulação, que consiste num procedimento onde são usadas diferentes 

perspectivas ou metodologias para contrastar os dados e 

proposta de Flores (1994) para a 

o pesquisador provocava o 



 

entrevistado sobre uma situação ou fato específico, fato este observado na própria fala do 

entrevistado, ou na fala de outros entrevistados

disponibilizadas pela empresa.

Além disso, as interpretações do pesquisador foram con

principalmente no que diz respeito ao processo de inovação. Procurou

coerência na estrutura de análise dos dados, por meio da análise detalhada 

conjunto com o orientador 

que uma fonte de dados, como 

com a análise documental. Da mesma forma, uma observação foi contrastada com a 

entrevista.   

Figura 2: Triangulação intra
Flores (1994). 
Fonte: Elaborado pelo Autor.

 

5.7 – CONCEITOS UTILIZADOS

A seguir serão apresentados as principais definições e conceitos utilizados na 

pesquisa, para que não haja nenhuma 

 

Análise de 
documentos

stado sobre uma situação ou fato específico, fato este observado na própria fala do 

entrevistado, ou na fala de outros entrevistados, ou ainda em documentos e informações 

disponibilizadas pela empresa. 

nterpretações do pesquisador foram confirmadas pelos entrevistados, 

principalmente no que diz respeito ao processo de inovação. Procurou

coerência na estrutura de análise dos dados, por meio da análise detalhada 

 da pesquisa. Também foi utilizado a triangulação intra

como por exemplo, a entrevista, foi contrastada com 

com a análise documental. Da mesma forma, uma observação foi contrastada com a 

ação intra-método para verificar a qualidade dos dados

pelo Autor. 

CONCEITOS UTILIZADOS  

A seguir serão apresentados as principais definições e conceitos utilizados na 

pesquisa, para que não haja nenhuma dúvida quanto aos conceitos utilizados.   

Entrevista

Observação

Artefatos 
Físicos

Análise de 
documentos
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stado sobre uma situação ou fato específico, fato este observado na própria fala do 

em documentos e informações 

firmadas pelos entrevistados, 

principalmente no que diz respeito ao processo de inovação. Procurou-se assegurar uma 

coerência na estrutura de análise dos dados, por meio da análise detalhada do pesquisador em 

triangulação intra-método, em 

ontrastada com a observação ou 

com a análise documental. Da mesma forma, uma observação foi contrastada com a 

 

método para verificar a qualidade dos dados de acordo com 

A seguir serão apresentados as principais definições e conceitos utilizados na 

dúvida quanto aos conceitos utilizados.    

Observação
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5.7.1 Inovação   

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) afirma que inovação é um processo contínuo e, 

portanto, de difícil mensuração. Isto acontece principalmente em empresas em que a inovação 

é caracterizada por mudanças pequenas e incrementais, ao contrário de projetos de inovação 

isolados e bem definidos, onde é perceptível a inovação. Uma forma de amenizar esta questão 

é adotar um conceito de inovação que é familiar às empresas pesquisadas. Neste caso, a 

adotou-se a mesma definição utilizada na Pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010), baseada na 

definição do Manual de Oslo (OCDE, 2005), conforme referencial teórico.  

Para não haver dúvidas quanto ao que é novo ou significativamente melhorado, no 

Formulário de Qualificação da Empresa, consta a descrição do que seja “novo” ou 

“significativamente melhorado”, conforme a Pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010).  

Justifica-se a adoção dos termos utilizados pela Pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010), 

pois os mesmos são mundialmente conhecidos e foram utilizados pela Pesquisa Pintec do 

IBGE, já aplicada as empresas industriais em três triênios. Tem por objetivo a maior clareza 

possível, para que não haja dúvidas quanto às respostas que serão dadas pelas empresas 

pesquisadas. 

 

5.7.2 Tipos de Inovação 

De acordo com Damanpour (1991), as pesquisas de inovação apontam que distinguir 

tipos de inovação é necessário para a compreensão do comportamento das organizações e 

identificar os determinantes da adoção de inovação.  

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) reconhece que são necessários métodos para 

identificar diferentes tipos de empresas inovadoras, com base nos tipos de inovações que tais 

empresas implementaram, bem como nas suas capacidades e atividades inovadoras (OCDE, 

2005).  

Nesse sentido, é importante, para uma pesquisa que envolva inovação, a definição do 

tipo de inovação e tipo de empresas que serão pesquisadas, para que os resultados não sejam 

instáveis. Assim, em cada empresa foi pesquisada a inovação de produtos, tanto na forma 

radical (novo) como incremental (significativamente melhorado). 
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Para a identificação das inovações de produtos desenvolvidas pelas empresas 

pesquisadas, foi utilizado o Formulário de Qualificação da Empresa (Apêndice 3), bem como 

foi perguntado ao dirigente principal, nas entrevistas, quais eram os produtos inovadores da 

empresa.  

 

5.7.3 Empresa inovadora 

A condição de empresa inovadora pode ser definida de várias formas. De acordo com 

o Manual de Oslo (OCDE, 2005), a definição básica de uma empresa inovadora é a empresa 

que implementou ao menos uma inovação. A FINEP considera uma empresa inovadora a que 

desenvolveu uma inovação nos últimos três anos, conforme consta no Regulamento do 

Prêmio FINEP de Inovação (Anexo 1). Para a caracterização da empresa inovadora 

pesquisada foi utilizado o Formulário de Qualificação da Empresa (Apêndice 3).  

 

5.7.4 Manifestação cultural  

A pesquisa de cultura organizacional foi realizada por meio das manifestações 

culturais, conforme proposta de Martin (2002), na qual normalmente um estudo de cultura 

organizacional descreve uma manifestação em um contexto e dá interpretações de seus 

significados nesse contexto. Os quatro tipos de manifestações culturais de acordo com a 

referida Autora, quais sejam, “formas culturais”, “práticas formais”, “práticas informais” e 

“temas de conteúdo”, já foram descritos no capítulo 2.  

 

5.7.5 Cultura de inovação 

Para efeito desta pesquisa considerou-se a definição de cultura de inovação proposta 

por Janiunaite e Petraite (2010): “O conjunto de características da cultura organizacional que 

permite a sua atividade inovadora” (JANIUNAITE; PETRAITE, 2010, p. 15). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo se destina a análise e discussão dos resultados, com base nos dados 

obtidos por meio das entrevistas, da observação direta quando das visitas, dos relatórios e das 

informações cedidas pelas empresas, bem como de informações disponibilizadas nos sites das 

empresas pesquisadas e informações obtidas no mercado, conforme descrito detalhadamente 

no capítulo anterior. 

Cada empresa pesquisada será apresentada separadamente, como empresa “A”, “B” e 

“C”. Foi assumido o compromisso com as empresas pesquisadas a não identificação das 

mesmas, nem da divulgação dos nomes das pessoas envolvidas (dirigentes e entrevistados). 

Na apresentação de cada empresa, primeiramente será feito uma descrição da mesma. Na 

sequência, será feita a análise dos dados, destacando as categorias e subcategorias 

evidenciadas. Depois será feita a discussão do caso. 

A discussão de cada caso se dará com base no esquema contido na Figura 03, que 

reflete o objetivo geral da pesquisa.  

CULTURA
ORGANIZA-

CIONAL

MANIFESTA-
ÇÕES

CULTURAIS

CULTURA 
DE 

INOVAÇÃO

Artefatos, Formas 
culturais, práticas 

formais e  
informais, temas de 

conteúdo

PEQUENA E 
MÉDIA EMPRESA 

INDUSTRIAL
INOVADORA

IDENTIFICAR  AS 
MANIFESTAÇÕES 
QUE PROPICIAM 

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO? 

 

Figura 03: Esquematização da proposta de pesquisa.  
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Desta forma, inicialmente, será discutida a cultura organizacional, de acordo com as 

manifestações culturais propostas por Martin (2002). Conforme mencionado no capítulo 2, a 

autora propõe que a pesquisa cultural seja feita por meio das manifestações culturais, que 

podem ser de quatro tipos: “formas culturais”, “práticas formais”, “práticas informais” e 
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“temas de conteúdo”. Nas manifestações culturais, encontradas em cada empresa, serão 

depreendidas as que fomentem a inovação, ou seja, que fazem parte de uma cultura de 

inovação. Em seguida, será feita uma discussão no que diz respeito às oportunidades ou às 

condições que levaram a empresa ser inovadora, bem como a percepção dos empregados 

quanto à cultura de inovação, conforme proposto nos objetivos específicos 3 e 4.  

As manifestações serão apresentadas na sequência proposta por Martin (2002).  

Importante destacar que a autora considera que “formas culturais” não são necessariamente 

mais superficiais ou menos importantes do que pressuposições básicas, ou seja, não 

representam necessariamente níveis variáveis de profundidade. Por exemplo, uma 

manifestação tipo “arranjos físicos” que está dentro de “formas culturais” pode ser 

evidenciada primeiramente na pesquisa, mas não quer dizer que tenha menos profundidade. 

Por outro lado, um estudo cultural pode ser superficial ao focar interpretações que refletem 

valores esposados em expressões pré-definidas pela empresa, como a declaração dos “valores 

e princípios corporativos” (MARTIN, 2002). 

Ressalta-se que as falas dos entrevistados dizem respeito mais às áreas e às 

atividades nas quais os mesmos atuam, no caso, de P&D e produção. Não necessariamente 

refletem as demais áreas das empresas pesquisadas.   

 

6.1 APRESENTAÇÃO DO CASO “A” 

Na apresentação do caso, primeiramente será feita a descrição da empresa, contendo 

o histórico, a estrutura funcional, o processo de inovação e os produtos inovadores. Depois 

será procedida a análise dos dados, com o detalhamento de cada categoria e subcategoria 

encontrada. Na sequência, tem-se a discussão do caso.     

A seguir, tem-se o Quadro 7 com a descrição de cada entrevistado na empresa 

(cargo/função, setor/área de atuação, formação e tempo de empresa).   
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Quadro 07: Descrição dos entrevistados empresa “A”. 
ENTREVI
STADO 

CARGO 
FUNÇÃO 

SETOR / 
ÁREA 

FORMAÇÃO TEMPO DE 
EMPRESA4 

AE1 Fundador e Sócio - 
Diretor 

Direção Geral Engenheiro Mecânico, 
Mestre e Doutor 

11 anos 

AE2 Gerente de Projeto Produção Engenheiro Mecânico, 
Mestre 

5 anos 

AE3 Gerente de Projeto Produção Engenheiro Mecânico, 
Mestre 

5 anos 

AE4 Gerente 
Administrativo 

Administrativa Engenheiro Mecânico 1 ano e 6 
meses 

AE5 Técnico Produção Técnico Mecânico 2 anos e 6 
meses 

AE6 Engenheiro Produção Engenheiro Elétrico 1 ano e 3 
meses 

AE7 Engenheiro Produção Engenheiro Civil 7 meses 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

6.1.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA “A” 

A empresa “A”, localizada na região de São José dos Campos (SP), foi fundada em 

01 de março de 2001 e enquadra-se na categoria de pequena-empresa, de acordo com o 

critério utilizado pelo BNDES (2010), tendo em vista que o faturamento anual ficou na faixa 

de R$ 2,4 milhões a R$ 16 milhões no último exercício disponibilizado (31/12/2011). A 

principal atividade é engenharia aeroespacial, fabricando produtos voltados para atividades 

espaciais. A quantidade de pessoal ocupado, que considera empregados contratados e 

sócios/dirigentes (IBGE, 2010) é de 30 pessoas, dos quais 16 são engenheiros. A empresa foi 

ganhadora do Prêmio FINEP de Inovação por dois anos5, na etapa regional (Região Sudeste) – 

categoria pequena empresa. O capital controlador é de origem nacional, possui uma patente 

registrada e não tem um departamento de P&D. 

Os principais produtos desenvolvidos e fabricados pela empresa são: geradores 

fotovoltaicos (painéis de energia solar) para uso espacial, plataforma suborbital de 

microgravidade (PSM), motor foguete de propelente líquido, sistema pressurizado de 

alimentação de motor-foguete, simulador solar de baixo custo e o dispositivo passivo de 

rádio-frequência. A empresa considera todos estes produtos inovadores no Brasil, sendo a 

única empresa do hemisfério sul a fabricar os painéis solares para satélites.  

                                                           
4 Tempo de empresa na data da entrevista. 
5 Não será informado os anos para manter o sigilo da empresa. 
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O setor aeroespacial brasileiro é fomentado exclusivamente pelo Governo Federal, 

por meio do Programa Espacial Brasileiro, coordenado pela Agência Espacial Brasileira 

(AEB), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT).  O objetivo do Programa 

Espacial Brasileiro é desenvolver tecnologias espaciais em áreas de grande impacto 

econômico e social, como telecomunicações, meteorologia e fornecimento de imagens do 

planeta. Os investimentos no Programa, além de trazer vantagens estratégicas para o Brasil e 

para as empresas do setor aeroespacial, permitirá que o Brasil seja um dos grandes lançadores 

de satélite, mercado hoje dominado pelos EUA, Rússia e China, cujo faturamento é na ordem 

de US$ 175 bilhões de dólares por ano. No entanto, os investimentos brasileiros nesse setor 

ainda estão longe de se equiparar aos principais países concorrentes. Enquanto, no Brasil, em 

2011 foram investidos em torno US$ 170 milhões, os Estados Unidos investiram US$ 36,6 

bilhões, a França US$ 2,07 bilhões, o Japão US$ 2,04 bilhões e a China US$ 1,52 bilhões 

(CARVALHO, 2012).   

A empresa “A’ tem como Fundador, principal sócio e dirigente, um engenheiro 

mecânico, denominado aqui de AE1. De acordo com o seu curriculum lattes6, obteve o  

doutorado em engenharia aeronáutica e mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA) em 2000, é egresso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), onde atuou de 

1982 a 2000 como engenheiro de desenvolvimento tecnológico, na Divisão de Eletrônica 

Espacial, responsável pela área de geração de energia de bordo, especificamente em geradores 

fotovoltaicos para satélites artificiais – os painéis solares. Esta experiência no INPE foi 

fundamental para o início do negócio. Quando perguntado o que mais ajudou na fundação da 

empresa, AE1 foi categórico ao afirmar que foi:    

a experiência no INPE de anos, sem dúvida [...] o que me deu, assim, segurança de 
sair, de pedir demissão do serviço público. [...] Muita gente, na época, me chamou 
de louco. Mas eu tinha um impulso assim muito forte de querer trabalhar por conta 
própria e então eu fui movido por esse impulso e resolvi assim cortar o umbigo de 
vez, [...]. Então eu preferi fazer assim, assumir um risco total. (AE1 – Fundador). 

 

Assim, em 2001, movido pelo impulso de trabalhar por conta própria e aproveitando 

a demanda do Programa Espacial Brasileiro, o fundador deixou a carreira no INPE e criou a 

empresa com o apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas – PIPE da 

FAPESP, um programa instituído em 1997 destinado a apoiar a execução de pesquisa 

científica e/ou tecnológica em pequenas empresas sediadas no Estado de São Paulo (FAPESP, 

                                                           
6 O curriculum lattes não constará nas referencias bibliográficas para preservar o anonimato. 
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2012). Os projetos de pesquisa selecionados para apoio do referido programa devem ser 

desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo empregatício com micro ou pequenas 

empresas ou que estejam associados a elas para sua realização. Os objetivos do programa 

PIPE são (FAPESP, 2012): 

a) Apoiar a pesquisa em ciência e tecnologia como instrumento para promover a 

inovação tecnológica, promover o desenvolvimento empresarial e aumentar a competitividade 

das micro ou pequenas empresas; 

b) Criar condições para incrementar a contribuição da pesquisa para o 

desenvolvimento econômico e social; 

c) Induzir o aumento do investimento privado em pesquisa tecnológica; 

d) Possibilitar que micro ou pequenas empresas se associem a pesquisadores do 

ambiente acadêmico em projetos de pesquisa visando à inovação tecnológica; 

e) Contribuir para a formação e o desenvolvimento de núcleos de desenvolvimento 

tecnológico nas micro ou pequenas empresas e para a colocação de pesquisadores no mercado 

de trabalho empresarial. 

Nesse aspecto, o incentivo da FAPESP, por meio do programa PIPE, foi o que 

proporcionou as condições financeiras para a criação da empresa: 

[...] a gente não existiria se não fosse isso. Foi mais do que fundamental, foi o que 
originou a nossa empresa, foi o que possibilitou eu criar a empresa, porque eu não 
tinha recursos próprios. Não tinha meios outros assim, disponíveis. O único recurso 
que eu achei na época e que realmente me deu apoio foi a FAPESP [...]. Foi a 
FAPESP mesmo, assim, do estado de São Paulo com recursos próprios dela, através 
do PIPE que nos possibilitou criar essa empresa. (AE1 – Fundador).  

 

Portanto, com o apoio do Programa PIPE, entre 2001 e 2005, a empresa desenvolveu 

e fabricou os painéis solares (geradores fotovoltaicos) para o satélite CBERS-2b (China-

Brazil Earth Resources Satellite), que foi lançado em 2007 e ficou em órbita até 2010. Aqui 

tem-se um aspecto importante para a sobrevivência da empresa, pois possibilitou a 

comprovação de horas de vôo e a qualidade de seu produto, essencial para que a mesma 

continuasse participando das licitações e programas voltados para o setor aeroespacial. Se 

tivesse ocorrido alguma falha ou problema com os painéis solares, provavelmente seria o fim 

da empresa, já que não seria possível a certificação e, consequentemente, a possibilidade de a 
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empresa continuar participando do fornecimento de tais painéis para o Programa Espacial 

Brasileiro. 

Segundo AE1, poucos países dominam o ciclo completo de fabricação de painéis 

solares para satélites espaciais, dentre os quais Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, 

Rússia e China. No hemisfério sul, somente o Brasil conseguiu fabricar tais painéis. Além de 

fabricar os painéis solares, a empresa teve que desenvolver os equipamentos e as ferramentas 

para o processo de fabricação, já que os mesmos não existem no mercado. Quem tem 

disponível não vende os equipamentos, apenas vendem os serviços do equipamento. Além de 

ser uma inovação para o Brasil, o desenvolvimento e fabricação de painéis solares para 

satélites artificiais é importante, pois atinge os objetivos do Programa Espacial Brasileiro, que 

é nacionalizar totalmente a fabricação e o lançamento de satélites espaciais, fazendo com o 

Brasil deixe de depender de outros países.    

Após o apoio inicial do programa PIPE/FAPESP, em 2006 a empresa conseguiu 

diversificar a sua capacidade de produção, por meio do surgimento de oportunidades de 

subvenção econômica da FINEP, com a aprovação de dois projetos: o motor foguete de 

propelente líquido e a plataforma suborbital de microgravidade (PSM). O motor foguete foi 

desenvolvido em parceria com o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE). É movido por 

oxigênio e álcool etílico, sendo que a tecnologia de propulsão líquida é pioneira no Brasil. Já 

a PSM, também está sendo desenvolvida em parceria com o IAE, com o objetivo de realizar 

pesquisas em ambiente de microgravidade. Visualmente a PSM é um “foguete” de menor 

porte, mas com as mesmas complexidades de um foguete de grande porte.    

No ano seguinte, em 2007, a empresa teve mais um projeto apoiado pela FINEP, o 

sistema pressurizado de alimentação de motor-foguete à propulsão líquida.  No caso, a 

empresa desenvolveu um produto completo, composto por válvulas, reguladores de pressão, 

sensores e tanques de armazenamento de combustível e oxidante.   

Entre 2007 e 2009 a empresa desenvolveu outro produto inovador, o simulador solar 

de baixo custo, destinado ao Instituto de Química da UNICAMP. Serve para produzir 

radiação solar simulada de forma contínua para a realização de testes e de experiências.  

Além das oportunidades de apoio e subvenção de agências como FAPESP e FINEP, 

em 2007 a empresa também conseguiu aprovar um projeto colaborativo internacional entre 

Canadá e Brasil, por meio de um convênio firmado entre as instituições FAPESP (Brasil) e 
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ISTP (Canadá). No caso, a empresa prestava (e atualmente ainda presta) serviços para uma 

empresa canadense que atua na área de telecomunicações e, aproveitado a oportunidade, 

segundo AE3, o Fundador:    

sugeriu à empresa parceira (canadense), que já tem experiência nesse setor, se nós 
não poderíamos propor um projeto inovador para o desenvolvimento de um 
dispositivo nessa área. A nossa empresa parceira fez uma avaliação de um produto 
que é crítico para eles e eles poderiam projetar e fabricar melhor junto conosco. [...] 
A proposta foi submetida às instituições e foi aceita. (AE3 – Gestor de Projeto). 
 

 
O projeto consiste em desenvolver e produzir um divisor de potência de 

radiofrequência para telecomunicações via satélite. 

Até aqui, pode-se observar duas qualidades importantes do fundador no que diz 

respeito ao desenvolvimento do negócio: a sua experiência no setor aeroespacial, adquirida 

durante a sua atuação como Engenheiro do INPE, e a sua capacidade de se relacionar e 

prospectar negócios (enxergar as oportunidades). Foram qualidades essenciais para que a 

empresa fosse criada e desenvolvesse produtos inovadores, como será visto com detalhes mais 

à frente.    

No que diz respeito à estrutura organizacional, trata-se de uma empresa familiar. 

Contratualmente o fundador exerce a função de Diretor Geral e a esposa exerce a função de 

Diretora Administrativa Financeira. Há ainda a participação de um filho, duas filhas e dois 

genros, que atuam em áreas específicas. O filho mais novo atua na gestão administrativa 

(denominado aqui de AE2), a filha mais velha atua na área de engenharia e a outra filha atua 

no controle dos contratos, na área administrativa. Os genros trabalham na engenharia dos 

produtos.  

Por ser uma empresa pequena, criada há 12 anos, estando na fase de crescimento, 

percebe-se que há a necessidade da mesma se estruturar melhor no aspecto organizacional, 

fato este inclusive, reconhecido pelo Fundador, quando aduz que:   

[...] a parte de engenharia, eu sempre tomei conta e estruturei tudo de acordo com 
todas as normas espaciais sem problemas. A minha maior dificuldade, sem dúvida, 
foi a empresa crescer e estruturar essa parte de administração e gerenciamento da 
empresa. [...] Essa área de gestão administrativa, de contabilidade, de pessoal se 
tornou um problema sério, para mim. Então, felizmente o AE2 veio aí ajudar, junto 
com a minha esposa e toma conta também da parte administrativa com a minha filha 
do meio. Eles agora estão estruturando direitinho essa área aí. Mas enquanto estava 
tudo comigo, começou a bagunçar essa parte aí, porque eu me preocupava muito 
mais com a engenharia para não sair coisa errada daqui [...]. Na parte de engenharia, 
passa quase reto nessas certificações. Mas a parte administrativa e gestão não, então 
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é onde estamos tendo trabalho para arrumar a casa para certificações. (AE1 – 
Fundador) 

 

Nesta fala do Fundador, observa-se a atuação da família, atuação esta direcionada 

para a área administrativa. O Fundador centralizava tudo, tanto a área de engenharia 

(desenvolvimento e fabricação dos produtos), quanto a área administrativa. A área de 

engenharia é bem estruturada, com um bom nível de organização e formalização, 

principalmente no aspecto de especificações técnicas (documentação), essencial para a 

qualificação dos produtos e, até mesmo, para a obtenção da certificação ISO 9000. No 

entanto, a área administrativa carece de organização e estruturação. Depreende-se que os 

processos eram informais, sem regras estabelecidas formalmente e não havia procedimentos 

rotineiros, como o processo de seleção e contratação, por exemplo, que era feito com base em 

critérios subjetivos, sem um procedimento padronizado. E tal situação estava se tornando um 

“problema sério” para o Fundador, conforme ressaltado na sua fala acima. 

Diante desta situação, a gestão administrativa está sendo delegada para o filho mais 

novo, AE2, formado recentemente em Engenharia Mecânica (2010), com apoio da esposa e 

da filha do meio. Ficou sob a sua responsabilidade principalmente a área de recursos humanos 

e o programa de qualidade, além de comunicação e marketing. Percebe-se que AE2 tem a 

intenção de organizar melhor a empresa:   

A gente quer que a empresa tenha um bom material de marketing, que tenha a 
política dela bem estabelecida, que tenha um livro de RH explicando como é que 
funciona a empresa, que tem um treinamento. Que tem um crachá dela que seja 
entregue rapidamente, que tenha um bom cartão de visitas dela, que tenha um bom 
canal de comunicação de intranet, um site bom, que os vídeos da empresa sejam 
publicados, que ela seja bem relacionada com a imprensa. Que o convênio médico 
seja bem estabelecido. Que tenha um bom relacionamento também com parceiros, 
universidades, escolas. (AE2 – Gestor Administrativo). 

 

De certa forma, as ações propostas por AE2 são muito simples, mas que já 

proporcionam avanços na organização da empresa. Inclusive, constatou-se que algumas das  

práticas citadas por AE2 já foram implementadas, como o processo de seleção e de 

contratação. Os entrevistados AE5 (técnico mecânico), AE6 (Engenheiro elétrico) e AE7 

(Engenheiro civil), contratados recentemente, passaram por um processo de seleção 

estruturado e formalizado, que envolveu análise de currículo, testes e entrevistas com 

psicóloga e entrevista técnica. Também tem sido trabalhado a comunicação visual, com a 

produção de um vídeo institucional, banners espalhados pela empresa, implementação de um 

canal informativo por meio de uma TV na recepção da empresa e melhoria no site.  
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Outro ponto que tem sido trabalhado pelo gestor administrativo AE2 é o programa de 

qualidade, considerado fundamental para o sucesso da empresa. O programa de qualidade 

(certificações) é importante, pois os projetos são inovadores e únicos, de longa duração e alto 

risco, e não permitem que haja qualquer erro ou falha. Então há uma efetiva busca pela 

perfeição no desenvolvimento dos produtos e esta questão é essencial para a sobrevivência do 

negócio. Por isso, o programa de qualidade é bastante reforçado e está exposto em diversos 

locais na sede, bem como no site da empresa, além de ser um discurso enfatizado por todos os 

entrevistados. Este ponto será mais detalhado à frente. 

Ainda sob o escopo de trabalho do gestor administrativo AE2, a empresa trabalhou o 

desenvolvimento de sua “missão” e “visão”, que estão expostos no site e em quadros afixados 

na recepção. Neste aspecto, a empresa tem como missão “ser uma organização de excelência 

na concepção de projetos, no desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços e 

setores de alta tecnologia, assegurando elevada qualidade e alto valor agregado, de forma a 

ampliar conhecimento e obter satisfação de seus clientes”. Como visão “ser reconhecida na 

abrangência de setores de alta tecnologia em que atua como uma organização inovadora e 

capaz de prover soluções tecnológicas complexas e diversificadas conduzindo a estabilidade 

financeira e a evolução da empresa, apoiada em sua cultura empreendedora”. De certa forma, 

a “missão” e a “visão” definidas estão coerentes com o “ser” da empresa.   

Com relação à estrutura operacional, a Direção efetiva é exercida por AE1, o 

Fundador da empresa, cabendo ao mesmo a prospecção e o desenvolvimento dos negócios. 

Também fica sob a sua responsabilidade direta a área de engenharia, em que ele “toma conta 

de tudo”, como ele próprio diz. Isso significa estruturar o projeto, formar e organizar as 

equipes, designar o gestor do projeto e, ainda, direcionar as etapas do projeto. Além disso, 

AE1 tem uma participação direta na resolução de problemas específicos de cada projeto. Este 

fato pôde ser observado quando da primeira visita realizada na empresa, pois, no momento da 

chegada do pesquisador, AE1 estava tentando resolver um problema de circuito invertido em 

um equipamento da PSM. Depois de alguns minutos esperando, AE1 chegou e, ao apertar a  

mão do pesquisador, dando as boas vindas, percebeu-se que sua mão estava com resíduos de 

fuligem, devido a sua atuação direta no problema.  

Ainda com relação à estrutura operacional da empresa, verificou-se que é uma 

estrutura organizada por projetos específicos, existindo um núcleo comum de mecânica, 

eletrônica e configuração técnica que atende a todos os projetos. Trata-se de uma estrutura 
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informal e dinâmica. O funcionamento desta estrutura será melhor descrita adiante, no 

detalhamento do processo de inovação. 

Desde a sua fundação, em 2001, a empresa passou por dois momentos críticos em 

relação à sua sobrevivência. O primeiro, logo no início, quando a mesma desenvolveu e 

fabricou os painéis solares. Como comentado anteriormente, se os corpos de prova fabricados 

não tivessem passados nos testes de qualificação, a empresa não teria a certificação e, 

consequentemente, não poderia participar das licitações para fornecimento de painéis solares 

para o satélite do programa CBERS-2B e isso provavelmente seria o fim da empresa. Esta 

situação foi enfrentada pela empresa com a adoção de um efetivo controle de qualidade (testes 

e procedimentos), supervisionado pessoalmente pelo Fundador, que “tomava conta de tudo” e, 

por sua vez, gerava uma “grande carga de trabalho” para o mesmo.   

O segundo momento crítico foi em 2006, quando a empresa teve aprovado dois 

projetos de subvenção na FINEP ao mesmo tempo: o projeto do motor foguete de propelente 

líquido e a plataforma suborbital de microgravidade (PSM). A grande dificuldade de 

desenvolver, simultaneamente, dois projetos altamente complexos era obter fornecedores e 

pessoal qualificado numa área pouco explorada no Brasil, tendo que cumprir os prazos 

pactuados. 

Diante desta situação, para superar estes dois momentos críticos, o Fundador teve 

que contratar empregados, engenheiros novos, recém formados e com pouca experiência na 

área espacial. Assim, além do trabalho do dia-a-dia, ele tinha que treinar os “novatos” e 

coordená-los. Também teve que identificar e contratar fornecedores qualificados. Isto gerou 

uma carga muito grande para AE1, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto de trabalho, 

como se pode observar:     

É, foi uma carga, eu subestimei um pouco a carga para a empresa. [...] E a empresa 
para subsistir tem que ter contratos outros, além da subvenção, até para poder dar a 
contrapartida da subvenção. E a equipe que estava trabalhando, em parte foi 
composta para trabalhar no projeto FINEP, ela foi composta por pessoas que foram 
contratadas para esse projeto, mas em parte não. Então isso trouxe uma sobrecarga 
para a empresa e principalmente para mim, pessoalmente, de trabalho. Porque uma 
garotada nova, aí, entendeu? Precisando de coordenação diária, trabalhando em 
projetos desafiadores, [...] projetos complicados, complexos, não é? Que 
demandaram muito tempo, muita exigência para poder a gente conseguir evoluir 
nisso, tocar esses projetos a contento. [...] Nós superamos as dificuldades com base 
no esforço mesmo, não tem outra... Trabalhamos sábado, domingo, dia e noite. 
Dedicação total, o esforço quase que sobre-humano para poder dar conta das coisas, 
mas essa fase, graças a Deus, passou, não é? (AE1 – Fundador).  
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Mais uma vez, percebe-se a participação intensa do Fundador, que atuou de forma 

direta nos momentos críticos de sobrevivência da empresa, se esforçando de forma “quase 

sobre-humana”, centralizando todas as ações para si, tendo que trabalhar dia e noite, sábado e 

domingo. Teve que contratar pessoas sem qualquer estrutura de apoio de recursos humanos. 

Mas, como ele próprio diz, foi um aprendizado e necessário para o crescimento da empresa. 

Um fato a ser ressaltado é que os dois engenheiros “novatos” contratados na época estão na 

empresa até hoje e são atualmente gestores de projetos, no caso, AE3 (Engenheiro eletrônico) 

e AE4 (Engenheiro mecânico). 

A sede da empresa funciona num prédio de três pavimentos: no 3º pavimento fica a 

sala da diretoria, uma ampla sala de reunião e o setor administrativo; no 2º pavimento ficam 

os escritórios das equipes de projetos e a sala de arquivo da documentação técnica; e no térreo 

fica a recepção e a “sala limpa”. Observando a estrutura física, depreende-se a existência de 

alguns arranjos físicos ou artefatos de cultura organizacional, quais sejam, a “sala limpa”, a 

“sala de documentação técnica” e a “vestimenta”. 

A “sala limpa” é um espaço físico restrito, extremamente limpo, totalmente na cor 

branca, onde há o controle de partículas e de temperatura. Os empregados que trabalham neste 

espaço tem que vestir-se com um jaleco branco, utilizar uma toca na cabeça, máscara para o 

nariz e boca e proteção para os sapatos. Neste espaço são pesquisados e desenvolvidos os 

produtos aeroespaciais. Na recepção, há uma parede de vidro transparente para que os 

visitantes possam ver as pessoas trabalhando e os produtos que estão sendo fabricados na 

“sala limpa”. Para que um visitante possa entrar na “sala limpa”, é preciso usar os mesmos 

aparatos dos empregados, só que na cor azul. De certa forma a “sala limpa” impressiona os 

visitantes, demonstrando que a empresa desenvolve e fabrica produtos de alta complexidade.  

A sala de documentação técnica é um espaço onde ficam guardadas, de forma muito 

organizada, as pastas com todas as especificações técnicas dos produtos desenvolvidos. Esta 

documentação técnica é essencial para que a empresa tenha seus produtos certificados e 

homologados. Demonstra a importância que a mesma dá para a questão da organização e da 

qualidade, da busca pela perfeição ou erro zero, visando à sobrevivência do negócio, já que 

atua num setor de alto risco, risco este inerente à atividade, mas onde não pode haver falha ou 

erro, pois nas palavras do Fundador, AE1, “um erro pode ser fatal”.     

Um aspecto fundamental para compreendermos a cultura da empresa é a descrição 

do processo de inovação, ou seja, como a empresa cria, desenvolve e fabrica produtos 



95 

 

inovadores. Por meio das entrevistas e observações, pode-se depreender que o processo é 

centralizado no Fundador. E ele mesmo afirma isso: 

as ideias de inovação aqui na empresa, até então, elas têm partido da minha pessoa. 
(AE1 – Fundador).   
 

É o Fundador quem traz as ideias, que tem a iniciativa de buscar os projetos 

inovadores. Ele tem o papel efetivo de prospectar as oportunidades de desenvolvimento de 

inovações na área de atuação da empresa, conforme destacado por AE3: 

O Sr. AE1, está sempre atento também às oportunidades e ele atentou para uma 
chamada internacional para um projeto colaborativo de desenvolvimento na área de 
telecomunicações. E as instituições que estavam promovendo essa chamada 
internacional eram a FAPESP, em São Paulo e a ESCP, no Canadá. (AE3 – Gestor 
de Projeto).  

Observa-se que o Fundador tem sob sua exclusiva responsabilidade ficar atento às 

oportunidades de desenvolvimento de produtos inovadores, prospectando negócios junto às 

agências de fomento, como FAPESP e FINEP, bem como verificando os programas e 

licitações governamentais no setor aeroespacial. 

Após analisar que a oportunidade de inovação é viável, o Fundador inicia a 

estruturação do projeto de desenvolvimento do produto, formando a equipe de engenheiros e 

técnicos, bem como designando um gestor para o projeto. A partir deste ponto, o processo de 

inovação deixa de ser centralizado somente no Fundador:  

Olha, como eu já expliquei, dentro da área de projetos que nós definimos aqui para 
serem feitos, a solução de projetos, eles têm total autonomia para falar: “-Eu vou 
fazer desse jeito, eu vou fazer daquele.” A gente simplesmente direciona: “-Olha, 
isso aqui não funciona. Isso não vai funcionar, procura outro caminho”. (AE1 – 
Fundador) 

Portanto, com a equipe do projeto definida e estruturada, inicia-se o projeto de 

engenharia, havendo discussões para troca de experiências, visando encontrar as soluções para 

o desenvolvimento dos projetos:  

A gente faz muita reunião, faz muito debate de conversa. A cada etapa nova de um 
projeto, nós discutimos, vemos quem já trabalhou, quem conhece, quem tem... Essa 
dinâmica é muito utilizada, pelo menos, na nossa equipe e faz uma diferença. (AE5 
– Técnico). 

A parte da engenharia é mais ou menos dividida assim, cada um fica responsável por 
um projeto e essa pessoa tem certa autonomia de dar ideia, que deve ser discutida e, 
com a aprovação do grupo, fique para a frente. (AE4 – Gestor de Projeto).  
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Nesta etapa a equipe participa com ideias e sugestões. No entanto, pode-se observar 

na fala anterior do Fundador, que é ele quem dá a palavra final nas soluções dos projetos. E 

ele também é chamado quando acontece algum problema pontual: 

Mas ainda depende de mim quando surgem alguns pepinos, travam os processos, 
algum processo dá errado ou não funciona, ou dá algum problema inesperado, ou 
tem alguma inovação para ser feita, coisa que a gente nunca fez. (AE1 – Fundador).  

Realmente, observou-se que o Fundador é chamado para resolver os problemas 

pontuais, fato este verificado quando da 1ª visita da empresa, quando o pesquisador teve que 

esperar alguns minutos, pois ele estava na “sala limpa” tentando resolver um problema de 

circuito invertido em um aparelho eletrônico da PSM, conforme já relatado anteriormente. 

Finalizado o projeto de engenharia, passa-se à etapa de produção do protótipo e, na 

sequência, são realizados diversos testes, também chamado de “corpos de prova”, etapa 

essencial para a qualificação e certificação do produto. Sendo aprovado nos testes realizados, 

é produzida a documentação técnica do produto. Na seqüência, o produto final é apresentado 

ou lançado pela empresa. A Figura 4 ilustra o processo de inovação na empresa. 

PRODUTO 
INOVADOR 

Fundador: 
prospecta as 

Oportunidades

Pipe/Fapesp,
Subvenção/Finep
Licitações

Congressos, feiras 
e parcerias

Inicia e direciona 
os projetos de 

inovação

Montagem 
da equipe

Projetos de 
Engenharia

Produz o 
protótipo

Participação:
Reuniões 
debates

Soluções de 
problemas

Testes 
Qualificação

Documentação 
Técnica

Produção 
Final

Figura:  Processo de inovação

Etapa centralizado no 
Líder

Etapa comum / operacional

 

Figura 4: Processo de inovação empresa “A” 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Conforme assinalado na Figura 4, verificou-se que há duas etapas distintas no 

processo de inovação: a etapa inicial, de prospecção das oportunidades de inovação, de 

responsabilidade exclusiva e totalmente dependente do Fundador; e uma segunda etapa, a 

operacional (etapa de engenharia e fabricação), em que as equipes atuam na “solução de 

projetos”, na qual há espaço para ideias e sugestões. No entanto, esta etapa depende ainda do  

direcionamento do Fundador.   

Ao analisarmos todo o processo de inovação, ficou evidente que o projeto inovador 

vem da habilidade do Fundador de prospectar as oportunidades de negócios proporcionadas 

pelos incentivos governamentais, como a FAPESP e FINEP. Ressalta-se que ele é essencial 

em todo processo de inovação, desde o início ao fim. Com base nesta percepção, foi 

perguntado ao Fundador se as equipes atuam sozinhas na empresa:   

Não, precisam de mim. Fortemente dependentes ainda da minha orientação. Ainda 
não tem condições de largar sozinhos. (AE1 – Fundador).  

Os detalhes do processo de inovação serão aprofundados quando estiverem sendo 

analisadas as categorias encontradas, no tópico a seguir.  

 

6.1.2 – A ANÁLISE DOS DADOS CASO “A” 

Com base nos dados obtidos e após um trabalho minucioso de análise, chegou-se às 

seguintes categorias na empresa “A”: “liderança”; “aprendizagem”, “práticas de recursos 

humanos”; “sobrevivência do negócio” e “fontes de inovação”. A seguir, cada categoria será 

detalhadamente analisada.  

 

6.1.2.1 Liderança 

A liderança foi a categoria mais evidente que emergiu dos dados. Nesta categoria 

foram agrupados todos os aspectos ligados ao Fundador e principal dirigente da empresa 

(AE1) e que são relevantes para a formação da cultura organizacional. A importância do 

Fundador pode ser percebida ao longo do tópico anterior, na descrição e no histórico da 

empresa. Por se tratar de uma pequena empresa e com pouca idade, a figura do Fundador está 

bastante presente no dia-a-dia da empresa, sendo ele a principal referência para decisões 

estratégicas e, eventualmente, operacionais. A categoria liderança é composta pelas seguintes 
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subcategorias: “características pessoais do Fundador”; “papel do Fundador na empresa”; 

“habilidade do Fundador”; e “estilo de gestão do Fundador” 

Destaca-se, neste ponto, que a liderança está sendo atribuída exclusivamente ao 

Fundador da empresa. Segundo Kotter (2000), a função do líder é gerar mudanças e, para 

tanto, estabelece uma direção, que, por sua vez, produz visões e estratégias. O referido autor 

ainda destaca que existe também o gerente, que neste caso, lida com a complexidade e, para 

tanto, elabora planos e orçamentos, definindo objetivos e metas para o futuro, bem como 

procura introduzir ordem e consistência a questões básicas, mas essenciais, como a qualidade. 

Baseado nas considerações de Kotter (2000), depreende-se que o Fundador da empresa “A” 

possui os traços de líder e de gerente, sendo que, ao mesmo tempo em que lidera a empresa 

direcionando as estratégias e a visão de futuro, o Fundador também exerce a gestão e o 

planejamento das atividades, controlando e resolvendo todas as situações que ocorrem na 

empresa.   

Assim, na subcategoria “características pessoais do Fundador”, estão inseridos todos 

os aspectos relevantes acerca das características pessoais de AE1 e que estão contribuindo 

para a formação da cultura da empresa. Dentro desta subcategoria, estão contidas as seguintes 

características do Fundador: “empreendedor”, “audácia (assume riscos)”, “paixão”, “vocação” 

e “visão de futuro”.    

A característica “empreendedor” é um aspecto importante do Fundador, pois, 

provavelmente, sem essa característica, ele não teria deixado um emprego estável de 

pesquisador no INPE, com uma série de privilégios que um funcionário público na condição 

dele tinha (estabilidade, aposentadoria integral, 14º salário, licença não remunerada de 05 

anos, entre outros).  Apesar disso, o Fundador tinha o sonho de trabalhar por conta própria: 

Mas eu tinha um impulso assim muito forte de querer trabalhar por conta própria e 
então eu fui movido por esse impulso e resolvi assim cortar o umbigo de vez, porque 
se eu pedisse o afastamento não remunerado, por exemplo, por cinco anos, que eu 
tinha direito a fazer isso, eu ia sempre ter um vínculo, uma válvula de escape, onde 
na primeira dificuldade que surgisse, eu iria correr para debaixo do guarda-chuva 
novamente e não ia sair dali mais. Então eu preferi fazer assim, assumir um risco 
total. (AE1 - Fundador). 

Por ser uma decisão que afetava toda a família, o Fundador consultou a esposa, 

ajustando a questão: 

A minha esposa me deu apoio, concordou, então: ‘-Mas fique sabendo que a gente 
pode passar muitas dificuldades por causa dessa decisão’. [...] Então, falei: ‘-Ah! 
vou sair.’ E saí. (AE1 – Fundador).  
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Observa-se, nessas duas últimas falas do Fundador, que ele foi audacioso ao decidir 

se desligar do INPE, colocando em risco a sobrevivência de sua família. Ao invés disso, 

poderia ter pedido uma licença não remunerada, mas entendeu que isto poderia contaminar 

sua vontade de ter um próprio negócio. Então ele abriu mão do emprego e da estabilidade, a 

ponto de ser chamado de louco: 

Eu era funcionário público concursado, [...], eu abri mão de tudo isso. Muita gente, 
na época, me chamou de louco. (AE1 – Fundador). 

Neste ponto, verifica-se mais uma característica importante do Fundador: a audácia.  

No caso, ele foi audacioso não somente por deixar um emprego estável para iniciar o negócio 

próprio, mas também em função de atuar numa atividade de alta complexidade e risco 

(atividade aeroespacial), que exige uma tecnologia específica dominada por poucas empresas 

no mundo, bem como profissionais extremamente qualificadas, exigindo a formação da 

equipe. A sua fala abaixo ressalta este aspecto:     

Eu acho que é a audácia de não ter medo de fazer, de encarar os desenvolvimentos 
como sendo possíveis e viáveis de serem feitos. Acreditar que nós temos 
competência de fazer. (AE1 – Fundador). 

Um aspecto importante para a cultura da empresa é que estas características 

(empreendedor e audácia) são reconhecidas e contadas pelos empregados, como fundamentais 

para a criação e desenvolvimento da empresa:  

Ele foi quem começou, ele já trabalhava com isso, ele fez um projeto em cima disso 
aí quando ele ainda era pesquisador do INPE. Então ele saiu, montou a empresa, 
trabalhando nisso aí, porque ele percebeu que ele podia ir mais longe do que só lá 
como pesquisador do INPE. Ele abriu uma empresa, hoje ele é um prestador de 
serviços para o INPE e acho que isso foi uma... Ele teve essa visão de mercado que 
ele poderia atender muito bem. (AE5 – Técnico). 

Outra característica destacada no Fundador, que, de certa forma está ligada com às 

características “empreendedor” e “audácia” é a “paixão” pela área do espaço:  

Essa área de espaço, ela é extremamente contagiante [...] essa área de espaço 
empolga, não é? (AE1 – Fundador). 

No contato com o Fundador, percebe-se a sua empolgação ao falar sobre o espaço. 

Quando perguntado ao mesmo de onde veio essa paixão de trabalhar na área, a resposta foi a 

seguinte: 

Ah, acho que... [risos] Isso aí é igual aquele... Você já assistiu aquele filme lá, Céu 
de outubro? (Não, não.) Então, assista October sky. [risos] É tipo aquilo, acho que é 
vocação assim, que veio de criança, não é? Assista esse filme, que é uma história 
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real, isso aí é a história de um cientista da NASA que eu, assim, faço muita 
similaridade comigo, sabe? (AE1 – Fundador).  

O filme conta a história de um garoto do interior que ouve falar do lançamento do 

primeiro foguete lançado pela Rússia, em 1958, o “Sputnick” e sonha fazer algo parecido. 

Mesmo com a desconfiança do pai e de muitas dificuldades enfrentadas, o garoto, juntamente 

com mais três amigos e com o incentivo da professora de matemática, decide fabricar um 

foguete e lançá-lo no espaço. Depois de muitos fracassos e persistência, eles conseguem um 

lançamento bem sucedido e se tornam cientistas da NASA, a agência espacial norte americana 

(MARQUES, 2012).  A despeito de todas as dificuldades e reveses, eles conseguiram realizar 

o sonho de lançar um foguete. De certa forma, é uma história similar a do Fundador da 

empresa, conforme podemos verificar na fala acima.   

Depreende-se que estas três características do Fundador – empreendedor, audácia e 

paixão – foram elementos importantes para a criação e o desenvolvimento da empresa, bem 

como para a formação da cultura organizacional. No entanto, duas condições também foram 

fundamentais para o início do negócio: a experiência anterior do Fundador na área 

aeroespacial (no INPE) e a oportunidade de incentivo governamental, no caso, a FAPESP, por 

meio do programa PIPE.  Provavelmente sem estas duas condições, não seria possível a 

criação da empresa.  

A atuação na área espacial também vem da vontade do Fundador de “querer fazer as 

coisas não convencionais”, conforme ele mesmo afirma: 

[...] é mais uma característica mais pessoal, vamos dizer assim, está no sangue já, de 
querer fazer, de querer fazer as coisas não convencionais, de querer fazer alguma 
coisa que contribua para essa área de espaço, que é a nossa vocação aqui. (AE1 – 
Fundador). 

Querer fazer as coisas diferentes é um indicativo da “vocação” do Fundador de 

trabalhar na área espacial. E esta “vocação” está no seu sangue, ou seja, é uma característica 

pessoal do líder.  Aqui, novamente, depreende-se que esta vocação é mais um dos fatores que 

contribuíram para o desenvolvimento de produtos inovadores.  

Finalmente, ainda integrando a subcategoria “características pessoais do Fundador”, 

tem-se a “visão de futuro”, que complementa as outras características presentes até agora. No 

caso, esta “visão de futuro” dá direcionamento ao negócio e guia os empregados no caminho 

que devem seguir para o desenvolvimento da inovação, conforme ressaltado pelo Gestor de 

Projeto AE3, em relação a atuação do Fundador, que ele está chamando de “gerência”:   
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Realmente a gerência tem uma visão do que precisa ser trabalhado, de que a 
inovação é necessária para que a empresa se torne competitiva. Ela influencia os 
funcionários a trabalharem com essa mentalidade. Então, realmente, o papel da 
gerência é importante nesse aspecto. A gerência guia os funcionários, o barco como 
um todo, na direção da inovação e da melhoria constante e do sucesso. (AE3 – 
Gestor de Projeto).  

Observa-se, nesta fala, que basicamente o Fundador é quem tem uma visão do que 

precisa ser trabalhado e desenvolvido, onde deve estar o foco, a visão de futuro, sempre na 

busca de se fazer algo diferente, visando à criação de um produto inovador.   

Em síntese, os elementos que compõem a subcategoria “características pessoais do 

Fundador”, isto é, “empreendedor”, “audácia”, “paixão”, “vocação” e “visão de futuro”, 

reforçam o papel central e essencial do Fundador no negócio, conforme pode ser visto na 

descrição do processo de inovação no tópico 6.1.1. Percebe-se que, sem o Fundador, a 

empresa fica sem direcionamento, sem saber para onde ir, daí a importância do mesmo para a 

sobrevivência do negócio. 

Ainda dentro da categoria “liderança”, tem-se também a subcategoria “papel do 

Fundador na empresa”, que engloba as tarefas ou atividades exercidas pelo Fundador na 

empresa. Esta subcategoria é composta pelos seguintes elementos: “prospectar 

oportunidades”, “centraliza o início e direção dos projetos” e “foco na atuação”.   

Nesse sentido, o principal aspecto levantado no papel do Fundador é prospectar as 

oportunidades junto ao mercado, agências de fomento, parceiros e governo, papel este 

centralizado no Fundador e essencial no processo de inovação. Ressalta-se que este é o 

primeiro passo em busca de um projeto inovador. Assim, esse papel passa por identificar, na 

sua área de atuação, a necessidade de desenvolvimento de alguns produtos, como: 

por exemplo, nós não temos domínio sobre controle de altitude de satélite, poderiam 
estar sendo colocadas aí, pelo governo, encomendas tecnológicas para as empresas 
no sentido de desenvolver sensores, emuladores, equipamentos, softwares, entendeu, 
para controle de altitude. (AE1 – Fundador). 

E esse papel de prospectar as oportunidades é percebido pelos empregados como 
essencial: 

Ele está sempre atento também às oportunidades e ele atentou para uma chamada 
internacional. (AE3 – Gestor de Projeto). 

Essa parte é de pesquisa que é do AE1 mesmo [....] É, a gente vê muito isso. Fica 
sabendo que ele vai em congresso, ele vai em congresso. (AE5 – Técnico). 

No geral, o AE1 é quem propõe alguma coisa porque ele deve visualizar alguma 
coisa que está sendo necessária no mercado, por alguma empresa ou alguma 
empresa pede a solicitação de alguma coisa. (AE6 – Engenheiro).  
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Como se pode observar, o papel do Fundador de prospectar negócios, de verificar o 

mercado em busca de projetos inovadores é muito evidente. Mas até que ponto este processo 

de inovação totalmente dependente do Fundador é sustentável? Percebe-se que, sem a 

presença do Fundador, a empresa não teria como buscar estes projetos inovadores, pois ela 

ainda não possui condições e recursos para realizar tal tarefa sozinha.   

Na sequência ao papel de “prospectar oportunidades”, se concluir tais oportunidades 

são viáveis, o Fundador inicia e direciona os projetos.  Para tanto, ele estrutura a equipe e 

designa o gestor do projeto “que nós definimos aqui para serem feitos”. (AE1 – Fundador),  

ou seja, é um papel também centralizado exclusivamente no Fundador: a empresa não possui 

um comitê de projetos e não há a participação dos empregados na decisão de se iniciar um 

projeto inovador. Tudo fica centralizado no Fundador, é ele quem define os projetos. 

Um ponto importante a ser ressaltado aqui é a percepção de que os empregados 

aceitam esta centralização. E por que ninguém comentou esta situação? Poderia haver 

diversas respostas a esta questão, principalmente por se tratar de uma pequena empresa, onde 

tudo ainda está nas mãos do Fundador. Mas o que se pode inferir é o reconhecimento dos 

empregados de que o Fundador possui conhecimento e bagagem profissional para atuar numa 

área de alta tecnologia e complexidade o que, de certa forma, gera segurança para os 

empregados. Provavelmente é por isso que eles aceitam esta centralização.   

Outro aspecto assinalado nas entrevistas, no que diz respeito ao papel do Fundador 

na empresa, é o “foco na atuação”, essencial para que a mesma conseguisse sobreviver até o 

momento. Ao focar sua atuação na área espacial, o Fundador sinaliza para os empregados 

aonde se quer chegar.  E o importante é que os empregados percebem isto:  

A gerência guia os funcionários, o barco como um todo, na direção da inovação e da 
melhoria constante e do sucesso. (AE3 – Gestor de Projeto).  

Bom, acho que sempre com esse foco em desenvolvimento, a ideia é fazer sempre 
um... A empresa busca sempre um produto... De inovação e da área espacial. (AE4 – 
Gestor de Projeto).  

Eu acho que ela se manteve aí com a tecnologia dela, com o mercado em que ela 
está, acreditando, se mantendo focada no dela. (AE5 – Técnico).  

Também dentro da categoria “liderança”, existe ainda a subcategoria “habilidades do 

Fundador”, que engloba as habilidades de “criar e manter uma rede de relacionamentos” e as 

habilidades “técnicas”.   
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A habilidade de “criar e manter uma rede de relacionamentos” possui grande 

importância no que diz respeito a “prospectar as oportunidades” de inovação, um dos papéis 

exercidos pelo Fundador. É com esta habilidade que ele consegue manter um bom 

relacionamento com institutos de pesquisa, governo, agências de fomento e empresas 

parceiras, onde ele vislumbra uma oportunidade de inovação:  

Então, eu consigo, talvez devido à minha vivência na área e também devido aos 
relacionamentos que a gente tem com os institutos, a gente percebe com mais 
clareza, com mais foco, onde concentrar os esforços. (AE1 – Fundador).  

O exemplo aqui é o bom relacionamento que o Fundador mantém com institutos de 

pesquisa. Neste ponto, aparece também outro aspecto essencial no processo de inovação, que 

são as parcerias com institutos de pesquisa e universidades, que, na visão do Fundador, é um 

dos fatores que mais ajudam na inovação, conforme pode ser verificado na fala abaixo: 

O que eu acho que é mais importante, você quer saber a verdade? É ter projetos em 
parceria com instituto de pesquisa, isso é o que realmente trás capacitação, é você ter 
um contrato de desenvolvimento em parceria com uma instituição de renome, um 
instituto de pesquisa de renome: USP, INPE, o IAE aqui, [...] Então, essa, para mim 
é a principal fonte de know how, de conhecimento para você poder avançar. (AE1 – 
Fundador). 

  Mais uma vez, esta habilidade do Fundador também é percebida pelos empregados: 

Ele sugeriu à empresa parceira, que já tem experiência nesse setor, se nós não 
poderíamos propor um projeto inovador para o desenvolvimento de um dispositivo 
nessa área. (AE3 – Gestor de Projeto).  

Eu acho que essa ideia surgiu do AE1 com alguns parceiros de dentro do IAE, 
surgiu essa oportunidade e, vendo as possibilidades de ter uma subvenção 
econômica da FINEP. (AE4 – Gestor de Projeto).  

A capacidade do Fundador de prospectar as oportunidades, de enxergar o mercado, 

de criar e manter redes de relacionamento, indica que ele possui uma forte orientação para o 

mercado.  

Destaca-se que a atividade de se relacionar com parceiros (empresas, institutos de 

pesquisa e universidades) é centralizada no Fundador, conforme já foi descrito no processo de 

inovação. Se, por um lado, esta situação tem proporcionado a prospecção de 

negócios/produtos inovadores, por outro lado, pode ser uma situação temerária, pois, na 

ausência do Fundador, provavelmente não haveria outra pessoa na empresa que pudesse 

preencher esta lacuna.   

Ainda dentro da subcategoria “habilidades do Fundador”, têm-se a habilidade 

“técnica”, habilidade esta adquirida ao longo dos anos como pesquisador do INPE. Percebe-se 
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que esta habilidade técnica deu suporte às inovações, principalmente no início da empresa, 

quando a mão de obra ainda era pequena e o Fundador tinha que literalmente por a “mão-na-

massa”. Esta habilidade é exaltada pelo próprio Fundador, que a chama de “bagagem 

profissional”:  

As ideias da inovação aqui na empresa, até então, elas têm partido da minha pessoa, 
[...], porque é uma questão de bagagem profissional. (AE1 – Fundador).  

Portanto, a habilidade técnica do Fundador é importante para dar estabilidade aos 

projetos desenvolvidos pela empresa. Além de direcionar tecnicamente os projetos, ele 

sempre é chamado a resolver os problemas pontuais, quando ninguém consegue resolver. Esta 

“bagagem profissional” do Fundador também é reconhecida pelos empregados, conforme 

ressaltado pelo Engenheiro AE6:  

Ele trabalhou, trabalhou muitos anos no INPE. [...] Então eu acho que ele também já 
tem uma bagagem e tem muita qualificação também. (AE6 – Engenheiro).  

Embora a habilidade técnica seja importante, ela por si só não daria condições para 

que a empresa fosse criada e desenvolvesse os produtos inovadores. Sem dúvida, a habilidade 

do Fundador de “criar e manter redes de relacionamentos” foi o que proporcionou as 

condições essenciais para a criação e desenvolvimento da empresa, pois possibilitou o acesso 

as oportunidades de inovação.   

Finalmente, ainda na categoria “liderança”, existe a subcategoria “estilo de gestão”, 

que diz respeito à forma que o Fundador dirige a empresa. Analisando as características 

pessoais do Fundador e o papel que ele exerce na empresa, fica evidente um estilo de gestão 

centralizador. Ressalta-se que este estilo de gestão é condizente com uma pequena empresa, 

em que há muita informalidade. No caso, a centralização aqui é mais no sentido de 

direcionamento, não sendo uma burocracia que impede a dinâmica e a flexibilidade da 

empresa, mesmo porque o Fundador está sempre presente no dia-a-dia da empresa, junto com 

as equipes de projetos.   

Se, por um lado, este estilo de gestão proporcionou a criação e o desenvolvimento da 

empresa, por outro lado, demonstra a total dependência da empresa para com o Fundador. 

Conforme já mencionado anteriormente, a empresa não possui condições ou recursos que 

suporte a atividade fundamental do processo de inovação, que é a prospecção dos negócios e 

o direcionamento das equipes. A sobrevivência da empresa ainda depende totalmente do 

Fundador, com poucas expectativas de mudança desse cenário.  
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O Quadro 08 sintetiza a categoria liderança na empresa “A”.  

Quadro 08: Categoria Liderança empresa “A” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Liderança 

Características pessoais do 
Fundador 

Empreendedorismo 
Audácia (assumir riscos) 
Paixão 
Vocação 
Visão de futuro 

Papel do Fundador na empresa 

Prospectar as oportunidades 
Centraliza o início e a direção 
dos projetos 
Foco na atuação 

Habilidades do Fundador 
Criar e manter redes de 
relacionamento 
Técnica 

Estilo de Gestão do Fundador Centralizador  
Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.1.2.2 Aprendizagem 

A segunda categoria que emergiu dos dados foi a “aprendizagem”, composta pelas 

subcategorias: “aprendizagem formal” e “aprendizagem informal”. Nesta categoria, foram 

agrupados todos os aspectos que dizem respeito acerca da aprendizagem que acontece no 

ambiente organizacional, tanto no aspecto formal, quanto no informal, e que, por sua vez, 

sustentam uma base de conhecimento, proporcionando que a empresa desenvolvesse produtos 

inovadores. 

Ressalta-se que a aprendizagem mencionada aqui se refere ao nível individual, que é 

onde o processo de aprendizagem se inicia, tendo em vista que a empresa é composta por 

pessoas e que a capacidade de aprender é inerente ao ser humano (ELKJAER; WAHLGREN, 

2006). Quanto ao conceito de aprendizagem, este trabalho se apoiará numa das definições 

propostas por Coelho Junior e Borges-Andrade (2008), os quais aduzem que a aprendizagem 

diz respeito à aquisição, à retenção e à organização do conhecimento e acontece a partir de 

estruturas ou redes construídas por meio da ativa interação do indivíduo em seu meio, no 

caso, o ambiente organizacional.  

No que diz respeito ao que é aprendizagem formal e informal, Malcolm, Hodkinson e 

Colley (2003), destacam que diferenciar as duas nem sempre é tarefa fácil, pois a própria 

aprendizagem informal pode ocorrer a partir de uma estratégia de aprendizagem estruturada, 
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formal. Mas, para efeito desta pesquisa, será considerada a proposta dos referidos autores, que 

consideram a aprendizagem formal como aquela que acontece num ambiente específico para 

tal, com a participação de um professor, que é o responsável pelo conteúdo que será passado e 

que tem por objetivo a aquisição de um novo conhecimento. Já a aprendizagem informal é a 

que acontece na atividade diária do empregado, no seu ambiente de trabalho, que ocorre 

naturalmente, sem a participação de um professor e sem um roteiro de ensino estruturado, mas 

que possibilita o desenvolvimento de competências e aquisição de novos conhecimentos 

(MALCOLM; HODKINSON; COLLEY, 2003).  

Assim, na subcategoria “aprendizagem formal” foram inseridos os elementos 

relativos à aprendizagem que são formalmente disponibilizados pela empresa, quais sejam, 

“cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado)”, os “cursos técnicos” e a “participação em 

congressos e seminários no Brasil e no exterior”. 

Um aspecto muito reforçado na “aprendizagem formal” foram os cursos de pós-

graduação (mestrado e doutorado). Eles foram considerados como de fundamental 

importância para o aprendizado no processo de inovação, já que proporciona uma visão mais 

abrangente, proporciona conhecimentos que podem ser aplicados ao processo de inovação.  É 

claro que algumas condições são importantes: o curso deve ser feito em instituições de ponta e 

aplicado a um projeto em desenvolvimento da empresa (pesquisa aplicada).  O gestor de 

projeto AE4 destaca este aspecto: 

O que eu vejo assim o que fomenta a inovação é mais a liberdade dos funcionários 
poderem fazer um mestrado, um doutorado. Então, além de poder fazer, a empresa 
incentiva o funcionário a fazer esse curso de pós-graduação. E claro que sempre que 
a gente está fazendo um mestrado, um doutorado em uma instituição como o ITA, o 
INPE. Então, isso aí, essa parte que eu acho a mais importante do ponto de vista do 
desenvolvimento (AE4 – Gestor de Projeto). 

Ressalta-se que o principal incentivo e apoio a cursos de pós-graduação não é um 

incentivo financeiro direto, mas sim a liberdade dos empregados para cursarem tais cursos, ou 

seja, o que está institucionalizado na empresa é a cessão de parte do horário de trabalho para 

que empregado possa cursar um mestrado ou doutorado:   

Nós cedemos até 10% do tempo semanal para cursar pós-graduação, para 
aprimoramento profissional. (AE1 – Fundador). 

E existe uma política de incentivar os funcionários a seguirem com curso de pós-
graduação. (AE3 – Gestor de Projeto).  

Então, usa, às vezes, alguns horários do expediente para poder fazer o curso e tem 
esse incentivo aqui dentro. (AE4 – Gestor de Projeto). 
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A empresa considera que esta liberdade para os empregados cursarem mestrado e 

doutorado, serve não somente para o aprendizado, mas também é uma forma de motivar os 

empregados e reter os mesmos na empresa.  

Também dentro da subcategoria “aprendizagem formal”, apareceram os cursos 

técnicos, destinados a suprir alguma necessidade específica de conhecimento. De certa forma, 

este tipo de capacitação é normal em qualquer tipo de organização. Servem para ampliar a 

base de conhecimento da empresa, qualificando empregados que atuam em projetos 

específicos, principalmente projetos de alta tecnologia. São cursos mais instrumentais e 

ferramentais, voltados para a obtenção de um conhecimento específico.    

Ainda dentro da aprendizagem formal, a participação em congressos e seminários, no 

Brasil e no exterior, foi considerado pelos entrevistados como uma forma da empresa 

acompanhar o mercado e, também, vislumbrar alguma oportunidade de inovação: 

Teve até o meu gerente que foi num congresso que teve na Europa lá, ele foi e ficou 
dez dias lá. Foi um congresso voltado para a área espacial, para área de energia 
solar, para satélite. Então, você vê que a empresa está buscando ter conhecimento. O 
que o mercado está oferecendo e é nessas feiras, nesses congressos que você 
descobre o que está tendo. (AE5 – Técnico).  

De fato, para a empresa, a participação em congressos e eventos nacionais e 

internacionais possui muitos benefícios: aprendizado, relacionamento, conhecimento das 

novidades do mercado e vislumbre de alguma oportunidade de inovação.   

Na subcategoria “aprendizagem informal”, estão presentes os aspectos relativos a 

aprendizagem que acontece no dia-a-dia da empresa, no ambiente organizacional, ou seja, 

sem que haja um processo ou rotina formalmente estruturado e estabelecido. Nesta 

subcategoria, estão inseridos as “parcerias com instituições de renome”, “mobilidade 

internacional”, “participação com ideias e sugestões” e “formação de equipes colaborativas”.   

O aspecto “parcerias com institutos de renome”, foi muito enfatizado pelo Fundador 

como uma das principais bases de conhecimento para a inovação. Segundo o Fundador, é 

neste espaço de intercâmbio de conhecimento que se obtém capacitação, onde se adquire 

know how para avançar nos projetos inovadores e em que é possível trabalhar a 

complementaridade da teoria e a prática:  

O que eu acho que é mais importante, você quer saber a verdade? É ter projetos em 
parceria com instituto de pesquisa, isso é o que realmente tráz capacitação, é você 
ter um contrato de desenvolvimento em parceria com uma instituição de renome, um 
instituto de pesquisa de renome: USP, INPE, o IAE aqui, [...] Então, essa, para mim 
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é a principal fonte de know how, de conhecimento para você poder avançar”. [...] é 
aí que você aprende, trabalhando em conjunto com os pesquisadores, porque eles te 
complementam na sua fragilidade e a empresa também complementa a eles nas 
fragilidades deles. [...] Então, uma coisa complementa a outra, eu acho que é uma 
boa junção essa daí. (AE1 – Fundador).  

Neste aspecto, dois fatores importantes precisam ser considerados: provavelmente 

esta visão do Fundador vem de sua vivência, ao longo de 18 anos, como pesquisador do 

INPE; e as parcerias com os institutos de pesquisa são conseguidas pela habilidade do 

Fundador de “criar e manter redes de relacionamentos”, conforme relatado no tópico anterior. 

Percebe-se que ele é o único na empresa que mantém contatos e consegue firmar as parcerias 

com tais institutos. Mais uma vez o papel do Fundador aparece como de fundamental 

importância.   

Outro aspecto que apareceu na subcategoria “aprendizagem informal” é a 

“mobilidade internacional”, em que a empresa recebe visitas de engenheiros do exterior, 

como também envia engenheiros para o exterior. Seria uma espécie de estágio, onde há um 

intercâmbio de informação, que possibilita a inovação a partir da ampliação da base de 

conhecimento. Na fala abaixo, pode-se observar a importância deste aspecto: 

Gente de fora vindo para cá também, engenheiros experientes internacionais vieram 
fornecer treinamento para nós. Existe um intercâmbio. [...] Não só vamos para lá, 
como também vem pessoas do exterior para cá. Tem um investimento em 
capacitação do pessoal. É importante para inovar a partir de uma base de 
conhecimento. (AE3 – Gestor de Projeto). 

Destaca-se que esta é uma forma de troca de experiência muito informal, mas que é 

efetivo na visão dos empregados.  Depreende-se que esta mobilidade é fruto das parcerias que 

a empresa tem com institutos de pesquisa e empresas no exterior. De certa forma, este aspecto 

está ligado ao anterior (parcerias com institutos de renome), já que esta mobilidade somente é 

conseguida por meio das parcerias.   

Também dentro da subcategoria “aprendizagem informal”, está a participação dos 

empregados no processo de inovação com ideias e sugestões. Quando os empregados 

participam do processo de inovação, com troca de informações e de experiências, há espaço 

para aprendizado e crescimento, principalmente quando tais empregados atuam em projetos 

diferentes. No entanto, esta participação é limitada, estando restrita à etapa de engenharia e 

fabricação dos produtos inovadores (operacional), nas quais é possível dar ideias e sugestões 

quanto ao desenvolvimento do projeto. Na empresa, não há autonomia para os empregados 

“criarem” ou, até mesmo, proporem um produto inovador. A fala do Gestor Administrativo 

AE2 demonstra o tipo de participação possível na empresa: 
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Durante a PSM (Plataforma Suborbital de Microgravidade), por exemplo, algumas 
sugestões técnicas de engenheiros novos. Ou então, de mudança operacional, de 
mudar layout, comprar um equipamento que vai nos ajudar muito. Às vezes, você 
não enxerga, o pessoal dá sugestão. [...] A gente fica muito feliz de ouvir as coisas 
boas. (AE2 – Gestor Administrativo).  

Ressalta-se que há duas etapas distintas no processo de inovação, conforme descrito 

na Figura 04. Tem-se a etapa inicial do processo, que seria a da “criação”, a que define o 

desenvolvimento do produto inovador, etapa esta centralizada no Fundador, que é o 

responsável por prospectar as oportunidades e iniciar/direcionar os projetos. 

Nesta etapa, não se evidenciou a participação dos empregados, tudo fica por conta do 

Fundador, centralizado nele e, por sua vez, é de onde vêm os projetos inovadores. 

Diferentemente, na etapa de engenharia e fabricação (etapa operacional), há a participação de 

empregados na geração de ideias e de sugestões, participação que contribui no 

desenvolvimento do projeto. No entanto, contatou-se que, nesta etapa, a possibilidade de 

surgir um produto inovador é remota, pois a criação fica inibida.   

Assim, como a participação dos empregados é restrita à etapa operacional, a 

aprendizagem neste aspecto fica limitada a esta etapa. Ao contrário, se houvesse liberdade e 

autonomia para a proposição e criação de produtos inovadores, havendo inclusive a 

possibilidade de se errar, provavelmente a aprendizagem seria mais intensa. No entanto, por 

se tratar de uma pequena empresa, onde os recursos são limitados e a dependência do 

Fundador/proprietário é muito elevada, esta liberdade ou autonomia praticamente não existe. 

Por outro lado, nas empresas inovadoras de grande porte, a questão da autonomia e tolerância 

ao erro são fatores importantes para o processo de inovação.   

Finalmente, o último aspecto que integra a subcategoria “aprendizagem informal” é a 

“formação de equipes colaborativas”, que facilita o trabalho em equipe e a interação e, 

consequentemente, contribuem para a aprendizagem informal dos empregados:  

Acredito que é uma das coisas que colabora bastante para inovação dos produtos e 
até aqui dentro da empresa, de interação com os funcionários. (AE6 – Engenheiro). 

Como eles dispõem as equipes, fazem as pessoas conversar para a coisa funcionar. 
(AE7 – Engenheiro).   

O pessoal da mecânica, o pessoal da elétrica, o pessoal do controle, assim, está 
sempre interagindo, trocando ideias. Se a gente tem uma dúvida, já dá para tirar 
rapidinho, você não perde tanto tempo. (AE7 – Engenheiro).  

Evidencia-se que a “interação”, a “conversa” e a “troca de ideias” entre as equipes de 

projetos ajudam bastante na aprendizagem e, consequentemente, no processo de inovação. O 
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que facilita esta questão, conforme mencionado por AE7, é como a empresa dispõe as 

equipes. 

Neste caso, a estrutura é horizontal, com poucos níveis hierárquicos. As equipes são 

organizadas por projetos, comandadas por um gestor, subordinado diretamente ao Fundador. 

Existe um núcleo comum de mecânica, eletrônica e documentação técnica que atende todos os 

projetos. As equipes ficam num espaço físico próximas umas das outras, facilitando o acesso 

e o contato. Assim, depreende-se que esta disposição proporciona interação e, 

consequentemente, a troca de ideias e experiências. Com isso o conhecimento é 

compartilhado informalmente na empresa e reconhecido pelos empregados como algo que 

“faz a diferença”. A fala de AE5 descreve detalhadamente como isto acontece:  

Todo o mundo trabalha com um pouquinho de conhecimento de cada um. Ninguém 
é detentor de todo conhecimento. Sempre tem alguém que sabe um pouco mais que 
outros, mas todos têm conhecimentos. Já trabalhou em outros projetos, outras áreas 
e tem sempre algum valor a agregar ali. A gente faz muita reunião, faz muito debate 
de conversa. A cada etapa nova de um projeto, nós discutimos, vemos quem já 
trabalhou, quem conhece, quem tem... Essa dinâmica é muito utilizada, pelo menos, 
na nossa equipe e faz uma diferença. (AE5 – Técnico). 

A aprendizagem informal também pôde ser observada no processo de treinamento de 

um engenheiro contratado recentemente. Quando perguntado sobre como é feito o 

treinamento de um empregado novato, o Fundador deu a seguinte resposta: 

Põe para trabalhar em um projeto aí. Dou responsabilidade para ele e mando se 
virar. Claro, ele está coordenando. Ele tem que sair fazendo as coisas e aprendendo, 
se virando com o pessoal que está mais evoluído. É botando a mão na massa: 
atribuir responsabilidade, mandando fazer, errando, corrigindo. (AE1 – Fundador).  

Percebe-se que não existe na empresa um processo formal para aprendizagem dos 

empregados novatos. O novato tem que “se virar”, por a “mão na massa” e buscar a 

experiência dos mais velhos, do “pessoal que está mais evoluído”. Importante esclarecer que o 

Fundador ressaltou que o projeto a ser trabalhado possui menor complexidade, já existe uma 

documentação técnica produzida, estando sedimentado na empresa.   

O Quadro 09 sintetiza a categoria aprendizagem.   

 

 

 

 



111 

 

Quadro 09: Categoria Aprendizagem – Empresa “A”. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Aprendizagem 

Formal 

Incentivo e apoio a Pós-graduação 
(mestrado e doutorado) 
Cursos técnicos 
Congressos e Seminários no Brasil e 
Exterior 

Informal 

Parcerias com instituições de renome 
Mobilidade internacional  
Participação com ideias e sugestões  
Formação de equipes colaborativas 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.1.2.3 Práticas de Recursos Humanos 

Nesta categoria, estão contempladas as práticas de recursos humanos evidenciadas na  

empresa. Dentro desta categoria estão inseridas as subcategorias “capacitação e formação” e  

“seleção e contratação”.     

Assim, na subcategoria “formação e capacitação” foram contemplados os elementos 

relativos à formação, à qualificação dos empregados, sendo eles: “cursos de pós-graduação 

(mestrado e doutorado)”, “participação em congressos e seminários (Brasil e exterior)”, 

“mobilidade internacional” e “cursos técnicos/operacionais”.  Todos os elementos que 

compõem esta subcategoria já foram abordados no tópico anterior, que descreveu a categoria 

aprendizagem. 

Percebe-se que a questão da formação e capacitação tem sido crucial para o 

desenvolvimento de inovação na empresa. A mão de obra qualificada tem sido um desafio 

presente na empresa desde a sua criação, em 2001, pois, no Brasil, são poucos os profissionais 

que atuam no setor aeroespacial. Mesmo diante desta situação, observou-se que não há uma 

política formal na empresa em relação a este aspecto. Por exemplo, a participação em 

congressos, seminários, cursos e em treinamentos dos empregados se dá na medida da 

necessidade, dentro da conveniência de cada projeto e de acordo com os recursos financeiros 

disponíveis:  

Sempre que é possível, a gente envia pessoas para congresso. Por exemplo, tem duas 
semanas que dois engenheiros retornaram da Lituânia. (AE1 – Fundador).  

Outra subcategoria que surgiu dentro das práticas de RH foi o “processo de seleção e 

contratação”. Até três anos atrás, este processo era todo informal, executado pessoalmente 

pelo Fundador, quando o mesmo contratava as pessoas de acordo com o seu “feeling”:  
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No passado, eu chamava aqui as pessoas, analisava o currículo e decidia por 
contratar ou não contratar, não tinha nenhuma assessoria para esse processo. (AE1 – 
Fundador). 

Por ser um processo “meio amador”, conforme o próprio Fundador reconhece, 

aconteceram algumas contratações equivocadas, sem o perfil adequado para atividade que a 

empresa atua. Uma destas situações foi a contratação de pessoas muito novas, que não se 

adaptaram a rotina da empresa e pediram para sair. Provavelmente isto ocorreu por se tratar 

da “geração Y”, uma geração muito ativa, que gosta de resultados rápidos e fazem muitas 

coisas ao mesmo tempo. Como a atividade da empresa requer uma rotina sistemática de testes 

e procedimentos, e os resultados dos projetos são de longo prazo, não foi possível uma 

adaptação dos mesmos ao estilo da empresa.   

Conforme já mencionado no início do capítulo, com a vinda do Gestor 

Administrativo AE2, houve esforços para estruturar a área de RH, principalmente o processo 

de seleção e contratação que passou a ser formal e sistematizado, como se pode observar na 

fala do Fundador:   

E aí AE2 contratou psicóloga para fazer entrevista, criou um processo de avaliação 
de pessoal, banco de currículo, etc e tal, que melhorou significativamente esse 
processo de contratação de gente. [...] Então, essa parte melhorou significativamente 
com as iniciativas que o AE2 tomou no sentido de dar um processo mais formal, 
mais técnico e profissional [...]. Nessa área de contratação de Recursos Humanos. 
Porque, antes, era assim, meio amador. (AE1 – Fundador).  

Os entrevistados percebem que houve uma evolução no processo de seleção e 

contratação na empresa, o que tem contribuído para a formação de uma equipe mais 

qualificada, como afirma AE5: 

Quando eu entrei foi quando começou mesmo essa parte, a ter essa estruturação. 
Hoje a gente tem um banco de dados, hoje a gente tem uma pessoa que vem aqui e 
faz a seleção, faz a entrevista, faz o... A minha equipe mesmo, todo mundo passou 
por psicólogo, passou por entrevistas. Eu fui o primeiro da equipe, depois entrou o 
pessoal que foi entrando, eu fui entrevistando, depois tendo entrevista com o AE1, 
com a psicóloga. Fizeram dinâmica... Você vê que hoje a exigência é maior, a 
qualificação é maior, [...]. Mudou bastante, já, essa área. (AE5 – Técnico).  

Observa-se que a empresa está procurando melhorar a sua estrutura e as condições, 

não só de práticas de RH, mas também de outros aspectos, conforme pode ser observado na 

fala do Gestor Administrativo AE2:  

A gente quer que a empresa tenha um bom material de marketing, que tenha a 
política dela bem estabelecida, que tenha um livro de RH explicando como é que 
funciona a empresa, que tem um treinamento. Que tem um crachá dela que seja 
entregue rapidamente, que tenha um bom cartão de visitas dela, que tenha um bom 
canal de comunicação de intranet, um site bom, que os vídeos da empresa sejam 
publicados, que ela seja bem relacionada com a imprensa. Que o convênio médico 
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seja bem estabelecido. Que tenha um bom relacionamento também com parceiros, 
universidades, escolas. (AE2 – Gestor Administrativo). 
 

Apesar de estarem ainda no âmbito das intenções, observa-se que algumas ações já 

estão sendo realizadas, como por exemplo, a comunicação visual na empresa e a criação de 

um vídeo institucional.  

O Quadro 10 sintetiza a categoria práticas de Recursos Humanos.   

Quadro 10: Categoria Práticas de RH – Empresa “A”. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Práticas de Recursos 
Humanos 

Formação e capacitação 

Pós-graduação (mestrado e 
doutorado) 
Congressos e Seminários no Brasil e 
Exterior 
Mobilidade Internacional 
Cursos Técnicos 

Seleção e contratação 
Banco de currículo 
Entrevista com psicóloga 
Entrevista técnica 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.1.2.4 Sobrevivência do Negócio 

A categoria denominada “sobrevivência do negócio” é composta pelas subcategorias 

“busca pela perfeição” e “risco do negócio”. Foram considerados os aspectos ligados a 

sobrevivência da empresa em relação a sua atividade fim, o setor aeroespacial. Por se tratar de 

um setor de alta complexidade, que exige conhecimentos específicos e tecnologias avançadas, 

onde há muita coisa desconhecida ainda e a necessidade de elevado investimento de tempo e 

recursos financeiros, o risco é inerente a atividade. Para mitigar este risco ao máximo, a 

empresa adota uma série de procedimentos de controle, testes e homologações, visando errar 

o mínimo possível, chegando próximo a perfeição.    

Assim, na subcategoria “risco do negócio” foram inseridos os aspectos “risco 

inerente a atividade” e “setor de alta complexidade”, que geram um risco elevado para o 

negócio. No caso, qualquer falha num produto aeroespacial pode levar a empresa à falência. 

Ressalta-se que o “risco inerente a atividade” é específico do negócio da empresa, ou seja, 

relativo ao setor em que atua. É diferente do risco assumido para a criação de produtos 

inovadores, onde as empresas toleram as falhas ou erros como forma de incentivar a criação e 
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que, de acordo com a literatura pesquisada, é um dos elementos de cultura de inovação mais 

presentes nas empresas inovadoras. 

Portanto, mesmo que a empresa atue num negócio de alto risco e trabalhe a inovação, 

não se pode errar, pois uma falha pode ser fatal:   

O risco é inerente a atividade da empresa [...]. A gente tem que ter medo do risco e 
estar sempre ciente de que o risco pode ser fatal, o erro pode ser fatal. Na nossa área 
um erro significa a perda de uma missão. E para uma empresa do nosso porte, um 
erro pode nos tirar do mercado, porque o mercado é restrito. (AE1 – Fundador).  

Nesse sentido, a subcategoria “busca pela perfeição” surgiu com intensidade nas 

falas dos entrevistados:  

Então, você errar em um desenvolvimento desse é tempo, custa caro e pode botar a 
empresa em situações adversas. [...] Não podemos errar, não temos chance de errar. 
(AE1 – Fundador). 

A tolerância a falha é bem menor. Não pode. Não tem como o equipamento voltar 
para ser consertado. [...] A gente não aceita ter uma pequena margem de erro. A 
gente não aceita. (AE2 – Gestor Administrativo).  

Não pode errar. A gente não pode se dar ao luxo de errar. Não existe isso. Nós 
somos seres humanos, nós erramos, mas tentamos seguir uma metodologia que nos 
propicia errar o mínimo possível. (AE3 – Gestor de Projeto).  

Se não pode errar, é preciso buscar mecanismos e procedimentos para que não haja 

nenhum erro. Desta forma, a empresa adota um conjunto de práticas formais visando reduzir 

ao máximo a possibilidade de erro. Então, para suportar toda esta questão da busca pela 

perfeição, trabalha-se bastante na empresa a qualidade, por meio de programas e certificações. 

E percebe-se que a qualidade é um valor bem presente na empresa. Os empregados estão 

cientes dos requisitos técnicos, da necessidade de seguir um protocolo de documentação 

técnica, de trabalhar a conformidade dos processos e de seguir uma rotina de testes de 

qualificação extremamente rigorosa:  

Tudo tem que ser testado, tem que ser metódico, tem que ser testado e retestado, 
qualificado. (E3 – Gestor de Projeto).  

Tudo tem que ser exaustivamente testado e homologado. Assim, agindo desta forma, 

desde o início, a empresa conseguiu passar pelo seu primeiro momento crítico, conforme já 

relatado no início do capítulo. Ela conseguiu qualificar o seu primeiro produto, os painéis 

solares, que tiveram histórico de vôo e permitiu que a empresa tivesse acesso ao mercado 

aeroespacial. Neste caso, a produção da documentação técnica foi essencial para que isto 

ocorresse. É esta documentação que contém todas as especificações e homologações, 
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necessários para que a empresa participasse do fornecimento dos painéis solares para o 

programa espacial brasileiro.     

Ressalta-se que, se os painéis solares não tivessem passado nos testes, provavelmente 

a empresa não existiria hoje. Imagine um satélite, que custa milhares de dólares, ao ser 

lançado no espaço, quando chega lá na órbita do planeta terra, os painéis solares não 

funcionam. É praticamente o fim, não tem como trazer o equipamento de volta para consertar. 

Percebe-se que a dimensão do problema é enorme. Diante disso, a constante busca pela 

perfeição faz sentido.    

O Quadro 11 sintetiza a categoria “sobrevivência do negócio”.  

Quadro 11 – Categoria Sobrevivência do Negócio – Empresa “A”. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Sobrevivência do 
negócio 

Riscos do Negócio  
Risco inerente a atividade  
Alta tecnologia e complexidade  

Busca pela perfeição  

Erro zero  
Conformidade dos processos e 
homologação  
Documentação técnica 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.1.2.5 Fontes de Inovação 

A categoria “fontes de inovação” diz respeito aos aspectos que proporcionaram a 

empresa a iniciar o desenvolvimento dos produtos inovadores. Contempla todos os recursos e 

as condições para que a empresa desenvolvesse inovação. Integram esta categoria as 

subcategorias “incentivos governamentais” e o “setor de atuação”.    

Desta forma, os “incentivos governamentais” apareceram como sendo essencial para 

a empresa:   

A empresa começou em 2001, através de um projeto PIPE da FAPESP [...]. 
Sobrevivemos com a bolsa FAPESP. (AE1 – Fundador). 

A empresa foi fundada em 2001. [...] E aí surgiu a ideia então de entrar num 
programa PIPE da FAPESP. (AE2 – Gestor Administrativo).  

Se a gente for ver os produtos que a FINEP financiou aí, que teve subvenção 
econômica, o motor de foguete a propelente líquido, no país, ninguém fabrica ainda. 
(AE4 – Gestor de Projeto).  
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As falas dos entrevistados ressaltam que os incentivos governamentais 

proporcionaram as condições para que a empresa fosse criada e desenvolvesse produtos 

inovadores. Esses incentivos se dão por meio de subvenção econômica de agências 

governamentais como a FAPESP e FINEP, bem como por meio de licitações, pelo programa 

espacial brasileiro e por acordos de cooperação internacionais. Sem esses incentivos não 

haveria como a empresa ser criada. Veja a resposta do Fundador quando perguntado sobre o 

apoio recebido da FAPESP, em 2001:  

Olha, a gente não existiria se não fosse isso. Foi mais do que fundamental, foi o que 
originou a nossa empresa, foi o que possibilitou eu criar a empresa, porque eu não 
tinha recursos próprios. Não tinha meios outros assim, disponíveis. O único recurso 
que eu achei na época e que realmente me deu apoio foi a FAPESP. (AE1 – 
Fundador).  

E aqui se tem uma questão importante: a criação da empresa não se deu somente pelo 

empreendedorismo do Fundador, mas também pela condição financeira proporcionada pelo 

incentivo governamental, no caso a FAPESP. Sem estes incentivos a empresa não teria 

condições ou recursos para iniciar suas atividades. Além disso, sem este tipo de incentivo a 

empresa não teria conseguido desenvolver os produtos inovadores. Depreende-se que a 

empresa é fortemente dependente de incentivos do Governo. É uma questão de sobrevivência, 

mesmo porque se trata de uma pequena empresa, onde os recursos são bastantes limitados. 

Então, aproveitando-se destes incentivos, o Fundador conseguiu prospectar o negócio que deu 

origem a empresa e que, por sua vez, possibilitaram a empresa participar de licitações do 

governo federal, no âmbito do programa espacial brasileiro.  

Verificando os objetivos do programa PIPE (FAPESP, 2012), observa-se que o 

mesmo vem conseguindo atingir os seus propósitos, no caso da empresa “A”: promoveu o 

desenvolvimento empresarial e a competitividade da empresa, pois, sem o apoio do programa, 

a empresa não teria como ser criada; proporcionou condições para incrementar a contribuição 

da pesquisa para o desenvolvimento econômico e social, principalmente no setor aeroespacial; 

estimulou o aumento do investimento em pesquisa tecnológica, já que a empresa tem que dar 

a sua contrapartida de investimento; possibilitou a associação dos pesquisadores da empresa 

com pesquisadores acadêmicos, sendo este um dos principais aspectos que tem contribuído 

com a inovação na empresa; e contribuiu para a formação de núcleos de desenvolvimento 

tecnológicos na empresa.     
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Também dentro da categoria “fontes de inovação”, emergiu a subcategoria “setor de 

atuação”. Neste caso específico, o próprio setor de atuação da empresa, o aeroespacial, é um 

setor que exige tecnologia avançada ou de ponta:    

Olha, a área que a gente trabalha já é diferente, já é bastante diferenciada essa área 
de espaço. Nós temos praticamente nenhuma ou muito pouca atividade aqui fora da 
área de espaço. Então, eu acho que isso, o próprio setor por si só já é inovador. (AE1 
– Fundador).  

Percebe-se que o próprio setor de atuação proporciona o desenvolvimento de 

produtos inovadores - “é inovador por si só” – pois ainda há muita coisa a ser desenvolvida e 

pesquisada neste setor. No Brasil, onde há poucos avanços nesta área, existem muitas 

possibilidades de desenvolvimento de inovação. E a empresa aproveitou esta oportunidade.   

O Quadro 12 sintetiza a categoria “fontes de inovação”.  

Quadro 12: Categoria Fontes de Inovação – Empresa “A”.  
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Fontes de Inovação 
Incentivos Governamentais 

Programas da FAPESP e FINEP 
Programa espacial brasileiro 
(licitações) 
Parcerias Internacionais Brasil x 
Canadá 

Setor de Atuação 
Tecnologia de ponta 
Inovador por si só 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.1.3 DISCUSSÃO DO CASO “A” 

Conforme informado na introdução do capítulo, a discussão será iniciada com base 

nas manifestações culturais propostas por Martin (2002), quais sejam “formas culturais”, 

“prática formais”, “práticas informais” e “temas de conteúdo”.   

Assim, na manifestação tipo “formas culturais” na empresa “A” foi evidenciado 

somente os “arranjos físicos”, que inclui arquitetura, decoração interior e vestimentas. No 

caso, esses arranjos são a sala limpa, a sala de documentação técnica e as vestimentas 

utilizadas para entrar na sala limpa. Tais arranjos físicos estão descritos com detalhes no 

tópico 6.1.1. 

A sala limpa, com todos os seus aparatos ferramentais e tecnológicos, passa a 

impressão de um ambiente de pesquisa científica e tecnologia avançada. É neste local onde 
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são fabricados os produtos inovadores da empresa. No “hall” de entrada da sede existe uma 

janela de vidro por meio da qual os visitantes podem observar as pessoas trabalhando na sala 

limpa e os produtos que estão sendo fabricados. A sala limpa tem um significado importante 

para a empresa no que diz respeito a capacidade da empresa em desenvolver inovação. 

Também mostra que a empresa segue rigorosamente as especificações técnicas internacionais 

exigidas para atuar na fabricação de produtos aeroespaciais. 

O segundo arranjo físico observado na empresa “A” foi a sala de documentação 

técnica. É um espaço extremamente organizado, que contém todas as pastas com a 

documentação técnica de cada projeto/produto da empresa. As pastas estão dispostas numa 

estante redonda giratória, que vai do chão até o teto. A sala de documentação técnica 

evidencia dois aspectos importantes: guarda toda a memória da empresa, ou seja, o registro do 

conhecimento desenvolvido (quando o conhecimento passa de tácito para explícito); 

demonstra a importância que a empresa dá para a questão do estrito cumprimento das rotinas 

e procedimentos internos, visando à busca pela perfeição, o erro zero e, consequentemente, a 

qualificação dos produtos fabricados. 

O terceiro arranjo físico é a vestimenta utilizada para entrar na sala limpa. Esta 

vestimenta é composta pela touca, máscara para a boca e nariz, jaleco e proteção para os pés. 

Todos que trabalham ou visitam a sala limpa tem que obrigatoriamente usar a vestimenta, que  

existe em duas cores: na cor branca, destinada aos empregados e na cor azul, destinada aos 

visitantes. Para os visitantes, a vestimenta branca dá um significado de pesquisa científica e 

alta tecnologia. O uso da vestimenta também demonstra que a empresa cumpre as 

especificações técnicas exigidas para a fabricação de produtos aeroespaciais.  

De certa forma, os três arranjos físicos descritos apresentam coerência e mostram a 

importância da conformidade e da homologação de seus processos, compreendendo um 

programa de qualidade que busca a perfeição ou o erro zero, como forma de sobrevivência do 

negócio. Tais arranjos físicos refletem as falas dos entrevistados que enfatizaram a qualidade, 

que é um valor importante na empresa. Os arranjos físicos também representam a existência 

de um consistente ambiente de ciência e pesquisa na empresa, que proporcionam aprendizado 

e conhecimento e que, por sua vez, tem levado a empresa a desenvolver produtos inovadores.  

As manifestações tipo “práticas formais” dizem respeito aos procedimentos, às 

rotinas e às regras estabelecidas formalmente, que estão inseridas no ambiente organizacional 

e são observadas na rotina diária da empresa. As práticas formais evidenciadas na empresa 
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“A” foram a aprendizagem formal, as práticas de recursos humanos, mais especificamente o 

processo de seleção e de contratação, a formação e a capacitação, bem como os 

procedimentos e as rotinas de testes e de qualificação que visam à conformidade dos 

processos, visando ao erro zero.    

Assim, na empresa “A”, a aprendizagem formal acontece por meio dos cursos de 

mestrado e de doutorado, dos cursos técnicos e da participação em congressos e em 

seminários. Esta aprendizagem está inserida no bojo das práticas formais de RH, no que diz 

respeito à formação e à capacitação do pessoal. Os cursos de mestrado e de doutorado foram 

mencionados com maior ênfase pelos entrevistados como importante ferramenta de 

aprendizagem e obtenção do conhecimento. Tais cursos são importantes, pois permitem não 

somente a obtenção do conhecimento teórico e científico, mas também é possível aprender 

com a realização de pesquisas aplicadas, de temas de interesse da empresa.  

Importante ressaltar que na região onde fica a empresa, existem instituições de 

ensino superior, com reconhecimento de excelência, no campo em que a empresa atua. 

Portanto, a empresa, ao apoiar os cursos de mestrado e de doutorado, está tendo acesso à 

pesquisa e, de certa forma, adquirindo um conhecimento com um investimento financeiro 

menor do que se tivesse, por exemplo, um departamento próprio de P&D, com vários 

pesquisadores, ferramentas e equipamentos. Até porque, por ser uma pequena empresa, na 

qual os recursos são escassos, provavelmente não haveria condições para se ter um 

departamento específico de P&D.  

Como prática formal de RH também foi evidenciado o processo de seleção e de 

contratação de pessoal. Conforme mencionado no capítulo de análise, este processo era 

informal, realizado pelo Fundador com base no seu “feeling”. Recentemente, a empresa 

estruturou este processo, criando um banco de currículos, realizando entrevistas com 

psicólogos para análise de perfil, bem como realizando entrevistas técnicas. Segundo a 

empresa, houve melhora acentuada no índice de acerto de contratação de pessoal. Esta prática 

pôde ser comprovada pelos três últimos entrevistados (AE5, AE6 e AE7), que já passaram por 

um processo estruturado e formal de seleção e contratação. 

Para qualquer empresa, é importante acertar na contratação, ainda mais empresas que 

atuam no setor aeroespacial, pois o tempo e o custo de capacitação do pessoal que trabalha 

nesse setor, que envolve muita pesquisa e tecnologia, é muito alto. Além disso, os 

profissionais contratados devem ter um perfil de pesquisador, para avançar no conhecimento 
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nessa área. Percebeu-se que na empresa “A”, a equipe é muito pequena, o trabalho é intenso e 

a saída de um técnico pode atrasar um projeto, pois será preciso tempo e recursos para 

contratar e capacitar outro profissional. Percebeu-se que essa é uma dificuldade da pequena 

empresa.     

Também como prática formal, estão contemplados os procedimentos, as normas e a 

documentação de testes e de rotinas, que visam à conformidade e a homologação dos 

processos, o “erro zero”. Assim, os procedimentos e as rotinas formais devem ser observadas 

por todos os empregados. O objetivo desta prática, além de obter a qualificação e a 

certificação dos produtos fabricados, é evitar que haja qualquer margem de erro, pois uma 

falha pode comprometer seriamente o futuro da empresa. Por isso, a empresa tem como valor 

a questão da qualidade, assunto que será abordado mais adiante.  

As manifestações culturais tipo “práticas informais” referem-se às práticas presentes 

no dia-a-dia da empresa, mas que não são formalmente estabelecidas. Neste tipo de 

manifestação, está inserida boa parte das manifestações culturais identificadas na empresa 

“A”. Percebe-se que há uma informalidade muito grande na empresa, principalmente por se 

tratar de uma pequena empresa e familiar, em que os processos e a estrutura estão sendo 

construídos e consolidados. As práticas mais evidenciadas, de acordo com as categorias 

analisadas, estão inseridas no conjunto da aprendizagem informal, na liderança e na 

sobrevivência do negócio.   

A aprendizagem informal acontece por meio das parcerias com institutos de 

pesquisa, da mobilidade internacional, da participação dos empregados com ideias e sugestões 

e da estrutura em equipes colaborativas. Segundo o Fundador da empresa, o que proporciona 

muita aprendizagem e aquisição do conhecimento são as parcerias com os institutos de 

pesquisa. É neste espaço onde há muito intercâmbio de informações, experiências e 

conhecimento, no qual é possível aliar a teoria e a prática. Este aspecto reforça o caráter 

científico pesquisador da empresa. Depreende-se que este valor do Fundador vem de sua 

formação acadêmica, bem como da sua experiência como pesquisador do INPE. 

Conforme pôde ser verificado no capítulo de análise, a aprendizagem foi uma 

categoria que apareceu com muita ênfase na empresa “A”. Por se tratar de uma empresa que 

atua num setor de alta tecnologia e complexidade, que exige muita pesquisa e uma ampla base 

de conhecimento, a aprendizagem surgiu como um dos elementos essenciais para o 

desenvolvimento dos produtos inovadores.  
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A aprendizagem, tanto em nível individual, quanto em nível organizacional, foi 

apontada como um elemento que propicia inovação por Dobni (2008), no que diz respeito ao 

grau em que oportunidades de treinamento dos empregados estão alinhadas com objetivos de 

inovação, por Jucevicius (2009), no aspecto de enfatizar a criatividade e aprendizagem 

individual e coletiva, e também por Machado (2004), no aspecto de uma aprendizagem 

encorajada, mais especificamente como os empregados percebem que o aprendizado e os 

riscos assumidos são valorizados. 

No caso da empresa “A”, a aprendizagem praticada se assemelha com os resultados 

do trabalho de Dobni (2008), tendo em vista que as oportunidades de treinamentos, seja por 

meio do apoio aos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) ou aos cursos técnicos, 

seja por meio da participação em seminários e congressos, têm por objetivo a ampliação da 

base de conhecimento, visando o desenvolvimento de projetos inovadores. 

Em relação ao trabalho de Jucevicius (2009), na empresa “A” há uma diferença no 

que diz respeito à criatividade, já que esta não é incentivada de forma clara, mas somente a 

aprendizagem. Em relação ao trabalho de Machado (2004), não há uma valorização dos 

empregados para assunção de riscos, ao contrário, o risco é minimizado ao máximo, devido às 

circunstâncias já mencionadas anteriormente, muito embora o aprendizado seja valorizado 

pela empresa.  

Ainda com relação ao processo de aprendizagem, é importante ressaltar que Schein 

(2009) considera que cultura e liderança estão intimamente ligadas, pois a cultura resulta de 

um complexo processo de aprendizado em grupo, em que o líder terá influência caso o seu 

comportamento leve ao sucesso de tal grupo, fazendo com que as crenças e os valores desse 

líder sejam confirmados e reforçados e, por sua vez, compartilhados. Assim, a liderança cria o 

conteúdo cultural específico que é assumido pelos membros do grupo, em outras palavras, a 

cultura se dá por meio de experiências compartilhadas, no entanto, é o líder que dá início ao 

processo de criação da cultura, quando impõe suas crenças, seus valores e suas suposições. E 

tal situação está acontecendo na empresa “A”.  

Outra prática informal evidenciada na empresa e que está no bojo da liderança é a 

orientação para o mercado que, no caso, corresponde à criação e à manutenção de uma rede 

de relacionamentos por parte do Fundador, que, por sua vez proporciona a prospecção 

(enxergar as oportunidades) dos negócios/projetos inovadores, o acesso aos incentivos 

governamentais e as parcerias com institutos de pesquisas e universidades. É uma prática 
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também essencial para o processo de inovação. Observa-se que esta habilidade de ter um bom 

relacionamento com o governo, mercado, clientes, empresas parceiras e institutos de pesquisa 

é exclusiva do Fundador. Apesar de este aspecto ser inerente à pequena empresa, em que o 

proprietário centraliza e domina todas as questões, há um risco de continuidade muito grande 

aqui, pois a falta do Fundador, por exemplo, pode fazer com que esta rede cesse e os negócios 

deixem de existir.  

A orientação de mercado foi considerada por Claver et. al. (1998) e Dobni (2008) 

como um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de inovação. Para tais autores, 

uma cultura organizacional que tenha como um de seus elementos a orientação de mercado, 

faz com que todos na empresa estejam atentos às necessidades do mercado (clientes) de forma 

que isso pode gerar uma oportunidade de desenvolver um novo produto e atender a 

necessidade dos clientes/mercado.  Para tanto, a empresa investe em pesquisa, procura gerar 

conhecimento, possui uma visão de longo prazo quanto a resultados, entre outros. Na empresa 

“A” a orientação para o mercado ainda está restrita apenas ao Fundador, que realmente é 

quem possui a capacidade de se relacionar com o mercado e enxergar as oportunidades.  

Na manifestação cultural tipo “temas de conteúdo” foi evidenciado os valores 

“qualidade”, “conhecimento” e “inovação”. O valor qualidade diz respeito à perfeição na 

produção, ao erro zero; e está ligado diretamente à sobrevivência do negócio e, 

consequentemente, à segurança da família, já que se trata de uma empresa familiar. Como a 

empresa atua num negócio de alto risco, em que uma falha ou erro pode levar a empresa até a 

falência, busca-se minimizar o erro ao máximo, na direção da perfeição, da qualidade. 

Para atingir o objetivo acima, a empresa adota uma série de práticas formais, por 

meio de normas e de procedimentos que devem ser seguidos à risca por todos os empregados, 

conforme já detalhado anteriormente. Deste modo, o valor qualidade direciona a empresa na 

busca da perfeição, o consequentemente, do erro zero, o que gera a sobrevivência do negócio. 

Esta questão é tão forte na empresa, que a “sobrevivência do negócio” apareceu como uma 

categoria. 

Portanto, depreende-se que a qualidade é um valor inegociável, que tem direcionado 

uma série de práticas na empresa. E todos os entrevistados ressaltaram a necessidade da 

qualidade, embora esta pareça ser uma questão comum a toda empresa. A qualidade como um 

valor é reforçada pela existência dos arranjos físicos (a sala limpa, a sala de documentação 
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técnica e as vestimentas), que são artefatos visíveis através dos quais se manifestam a  

qualidade, ou seja, do atendimento as especificações técnicas e conformidades.  

Importante destacar que a empresa até entende que nos projetos inovadores existe o 

risco inerente ao desenvolvimento do projeto, mas trabalha incessantemente para minimizar o 

risco ao máximo e para que o erro não aconteça.   

A literatura pesquisada apontou a aceitação do risco e a tolerância aos erros como 

importantes elementos de uma cultura de inovação, sendo este o elemento que teve o maior 

número de citações nos autores pesquisados, no total de treze citações (THUSHIMAN;  

O'REILLY, 1997; CLAVER et al, 1998; CHANDLER; KELLER; LYON, 2000; 

DOMBROWSKI et al, 2007; TELLIS; PRABHU; CHANDY, 2009; HONG; ISMAIL, 2009; 

JUCEVICIUS, 2009; e GODOY, 2009; GOBARA et al, 2010; JANIUNAITE; PETRAITE, 

2010; MEISSNER; SPRENGER, 2011). A pesquisa de Jucevicius (2009) concluiu que o 

aspecto mais fundamental na cultura de inovação é a tolerância ao risco e à incerteza à 

mudança.  Em relação a este aspecto, o resultado mostrou que não há semelhança com a 

literatura pesquisada, pois o erro não é tolerado, não havendo espaço para aprendizado com os 

erros e a criação fica inibida. 

Em relação ao valor “conhecimento”, depreende-se que o mesmo é proveniente do  

Fundador da empresa, que direcionou diversas práticas na empresa para a busca incessante do 

conhecimento. Por isso que a aprendizagem, por exemplo, foi uma categoria que apareceu 

com muita ênfase. E qual a origem disso? A resposta está no líder principal da empresa, o 

Fundador. Além de ter o curso de doutorado, o Fundador trabalhou durante vinte anos como 

pesquisador do INPE e, portanto, adquiriu muito conhecimento e experiência, que ele 

denomina de “bagagem profissional”. Este conhecimento foi uma das condições que 

proporcionou a criação e o desenvolvimento da empresa. É com este conhecimento que o 

Fundador atuou na resolução dos problemas que surgiram (e continuam surgindo) na empresa; 

que proporcionou a criação e a manutenção das redes de relacionamento e a prospecção dos 

projetos inovadores; que dá segurança aos empregados no desenvolvimento dos projetos 

complexos e inovadores no setor aeroespacial. Assim, este valor “conhecimento”, originado 

no Fundador, tem sido compartilhado e possibilitado a formação da cultura da empresa.   

A inovação é também um valor presente na empresa desde a sua fundação, já que a 

mesma foi criada para fabricar painéis solares, ou seja, a empresa já começou inovadora. 
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Ressalta-se que a inovação é consequência dos outros dois valores evidenciados na empresa, a 

qualidade e o conhecimento.  

Constatou-se que os valores evidenciados na empresa “A” fazem parte de sua 

cultura. A própria missão da empresa, esposada no site7 e nos quadros afixados na sede da 

empresa, contempla e confirma esta questão: 

Ser uma organização de excelência na concepção de projetos, no desenvolvimento e 
fornecimento de produtos e serviços e setores de alta tecnologia, assegurando 
elevada qualidade e alto valor agregado, de forma a ampliar conhecimento e obter 
satisfação de seus clientes. (grifo nosso).  

O Quadro 13 apresenta as manifestações culturais evidenciadas na empresa “A”, 

conforme a proposta de Martin (2002), bem como os respectivos elementos de cultura de 

inovação depreendidos nas manifestações encontradas.   

Quadro 13: Manifestações culturais encontradas na empresa “A” – conforme proposta de 
Martin (2002).   

TIPOS DE 
MANIFESTAÇÕES  

MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS ENCONTRADAS 

ELEMENTOS DE CULTURA DE 
INOVAÇÃO DEPREENDIDOS 

Formas culturais 

- Arranjos físicos: sala limpa, sala 
de documentação técnica e 
vestimentas 

- Normas e procedimentos visando à 
conformidade e qualidade 
- Registro do conhecimento tácito, 
passando para explícito. 

Práticas formais 

- Aprendizagem formal   
 

- Cursos de mestrado e de doutorado, 
cursos técnicos, participação em 
congressos e emseminários. 

- Práticas de recursos humanos: 
processo de seleção e contratação 

- Contratação de pessoal qualificado 
com o perfil de pesquisador 

- Práticas de recursos humanos: 
formação e capacitação 

- Aprendizado formal 

- Procedimentos, normas e rotinas 
de documentação e de testes  

- Conformidade e qualidade dos 
processos (redução do erro). 

Práticas informais 

- Aprendizagem informal 
 

- Parceria com institutos de pesquisa, 
liberdade para participar com idéias e 
sugestões, socialização e formação de 
empregado novato; 

- Orientação para o mercado 
 

- Criar e manter rede de relacionamento. 
- Realizar parcerias e prospectar 
oportunidades de inovação 

- Participação dos empregados - Liberdade para participar com idéias e 
sugestões apenas na fase de engenharia 

Temas de conteúdo 

- Valor: qualidade  - Procedimentos, normas e rotinas de 
testes e documentação  

- Valor: conhecimento - Aprendizagem formal e informal 
- Valor: inovação - Sobrevivência da empresa 

Fonte: Elaborado pelo Autor.    
 

                                                           
7 O site não será referenciado para manter o anonimato da empresa. 
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Um ponto importante a ser discutido no estudo de caso “A” é a liderança exercida 

pelo Fundador da empresa, que foi um dos aspectos mais evidenciados na pesquisa. Esta 

liderança foi consolidada pelo Fundador devido às suas características pessoais, ao papel que 

ele exerce na empresa, às suas habilidades e ao seu estilo de gestão centralizador. Percebe-se 

que a presença do Fundador, no dia-a-dia da empresa, e o papel que ele exerce são de 

fundamental importância para a sobrevivência da mesma. Provavelmente sem a presença do 

Fundador a empresa não teria condições de continuar existindo. A sua liderança tem  

contribuído fortemente para a formação de uma cultura de inovação na empresa. 

Nesse sentido, verifica-se na empresa “A” o processo de formação de cultura, 

conforme proposto por Schein (2009): o Fundador, a partir de sua “bagagem profissional” 

(formação acadêmica e longa experiência profissional), tem visões, metas, crenças, valores e 

suposições acerca do negócio e passou isso para o grupo. Como a visão do Fundador foi bem 

sucedida e o negócio está se perpetuando, o grupo passou a compartilhar esta visão, adotando 

a mesma como a forma correta de agir, pensar e sentir, tornando-se em suposições não 

negociáveis. Com o sucesso continuado da empresa, tais suposições passam a ser assumidas 

como verdadeiras e passam a fazer parte da identidade do grupo (SCHEIN, 2009).  

No caso do Fundador da empresa “A”, observa-se o papel fundamental dele na 

criação da empresa e na proposição dos projetos inovadores, que levaram a empresa a 

desenvolver e a fabricar produtos inovadores na sua área de atuação e a ser agraciada com o 

prêmio FINEP de inovação em mais de uma ocasião. Papel este que tem como base as suas 

características pessoais e as suas habilidades. Segundo Schein (2009), esse tipo de líder possui 

alto nível de confiança e determinação, além de fortes suposições sobre a natureza do mundo, 

onde o mesmo se sente apropriado para impor seu ponto de vista aos seus empregados, 

principalmente na etapa inicial da empresa. Tal situação pôde ser verificada claramente nas 

falas dos entrevistados, conforme visto no capítulo de análise dos resultados. 

A atuação do Fundador na empresa “A” representa uma liderança como um símbolo, 

conforme proposto por Aguiar (2004), em que esse líder é um dirigente que exerce um papel 

de símbolo, devido aos seus atributos, como por exemplo, a sua audácia, a sua visão e as suas 

habilidades, que se tornam referência simbólica permanente e são valorizados na cultura da 

empresa.  

Na literatura pesquisada, a liderança foi apontada como elemento de uma cultura de 

inovação no trabalho de Saran, Servieri e Kalliny (2009), no que diz respeito a uma liderança 
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capaz de produzir missão, visão, valores e estratégias e influenciar as pessoas a fazerem o que 

precisa ser feito; já Dombrowsky (2007), no que diz respeito a uma liderança que incentiva e 

apóia novas ideias e a criação; no trabalho de Machado (2004), no aspecto de como os 

empregados percebem a atuação do líder da equipe como promotor de um ambiente inovador. 

No caso, a liderança da empresa “A”, se assemelha ao trabalho de Saran, Servieri e 

Kalliny (2009), pois o Fundador está produzindo a visão e as estratégias da empresa e 

conseguido influenciar os seus empregados. Segundo os autores, o líder influencia a cultura 

de uma organização, ao comunicar as suas prioridades e as preocupações, usando suas 

próprias ações, demonstra, especialmente, lealdade, auto-sacrifício e serviço. Neste aspecto, o 

Fundador da empresa “A” tem demonstrado de fato, por meio de suas ações, um foco na 

atuação, uma dedicação extrema e um “esforço sobre-humano”, literalmente pondo a “mão na 

massa” o que, sem dúvida, causa admiração e respeito dos empregados, a ponto de influenciá-

los e direcioná-los no que precisa ser feito.  

No que diz respeito ao trabalho de Dombrowsky (2007) e de Machado (2004), não há 

uma semelhança nos resultados, pois o Fundador da empresa “A”, até o momento, não tem 

atuado claramente para promover um ambiente inovador, embora haja algumas condições 

para que isso aconteça. Além disso, não tem proporcionado oportunidades aos empregados 

para a criação e a proposição de ideias inovadoras. Como visto anteriormente, os projetos 

inovadores desenvolvidos na empresa passa por uma decisão exclusiva do Fundador, fazendo 

com que o espaço para um ambiente de geração de ideias seja bem reduzido. A prospecção 

das oportunidades, a decisão de iniciar o desenvolvimento e o direcionamento dos projetos 

ainda está restrita ao Fundador. 

Por outro lado, depreende-se que esta situação ocorra, não porque o Fundador é um 

líder autoritário, que não apóia ideias inovadoras, mas deve-se às circunstâncias existentes: 

trata-se de uma pequena empresa com recursos limitados; atua num setor de alta tecnologia e 

complexidade, em que é preciso ter conhecimento avançado e pessoas muito qualificadas; se 

houver alguma falha ou erro pode levar o fim da empresa. Provavelmente, se a empresa 

crescer e se estruturar melhor, haverá mais condições para a criação de um ambiente 

inovador, que proporcione a criatividade e a geração de ideias inovadoras. 

Em relação à literatura pesquisada, é importante também discutir os resultados da 

empresa “A” com os elementos encontrados no trabalho de Chandler, Keller e Lyon (2000), 

cuja pesquisa foi realizada especificamente em empresas industriais de pequeno e médio 
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porte, nos EUA, sendo o único trabalho encontrado na literatura com o mesmo porte e tipo de 

empresas pesquisadas. Para os referidos autores, os elementos de uma cultura de inovação 

seriam: a confiança e o apoio da gestão no que diz respeito a assumir riscos e tolerar os erros; 

o sistema de recompensa, que deve ser visto pelos empregados como um incentivo à 

inovação; e a pressão da carga de trabalho excessiva, que inibe a criatividade, pois os 

empregados, sem tempo ou recursos para concluir as tarefas atribuídas, são menos propensos 

a apresentar comportamentos inovadores (fator negativo). 

No caso, verifica-se que não há uma semelhança entre os resultados. A empresa “A”, 

como já ressaltado anteriormente, mesmo atuando numa atividade de alto risco, não tolera o 

erro, já que o mesmo pode ser fatal para a empresa. No que diz respeito a sistema de 

recompensa, não foi identificada esta prática diferenciada na empresa. Quanto à pressão 

negativa da carga de trabalho, esta questão não foi observada na empresa. Houve uma carga 

muito grande de trabalho sobre o Fundador, no início da empresa, mas que não teve aspecto 

negativo para a inovação, ao contrário, foi um dos fatores que permitiram que a empresa 

desenvolvesse os painéis solares. Foi uma situação de contingência na época, um dos pontos 

críticos por que a empresa passou, conforme relatado pelo Fundador, mas que serviu de 

aprendizagem e para a consolidação da liderança do Fundador.      

Ressalta-se que as manifestações culturais encontradas na empresa “A”, 

evidenciaram uma abordagem mais materialista de análise cultural, em que os aspectos 

materiais da cultura podem ser descritos em termos objetivos, ou seus significados podem ser 

interpretados subjetivamente (MARTIN, 2002). No caso, são os arranjos físicos, as práticas 

formais e as informais. No entanto, a empresa também apresentou manifestações com uma 

abordagem ideacional, como os valores qualidade, conhecimento e inovação.   

Em relação às perspectivas propostas por Martin (2002) quanto à pesquisa de cultura 

organizacional, que podem ser de integração, de diferenciação e de fragmentação, depreende-

se que na empresa “A” tem-se a perspectiva de integração, já que existe uma cultura com 

características peculiares, cujas manifestações culturais são interpretadas de maneira 

consistente pelo grupo.  

A Figura 05 contempla todas as manifestações culturais encontradas na empresa “A”, 

de acordo com a proposta de Martin (2002). Depreende-se que todos os elementos apontados 

na referida figura dizem respeito a uma cultura de inovação, pois estão propiciando ou 

fomentando o desenvolvimento de produtos inovadores na empresa. Portanto, representam um 
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conjunto de características da cultura organizacional que propiciam a atividade inovadora, 

conforme o conceito de cultura de inovação proposto por Janiunaite e Petraite (2010).  

Figura:  Manifestações Culturais
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Figura 05: Manifestações culturais empresa “A”. 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Dois pontos ainda precisam ser discutidos: um diz respeito às oportunidades ou às 

condições que levaram a empresa ser inovadora e o outro diz respeito à percepção dos 

empregados quanto à cultura de inovação. 

Conforme pôde ser verificado nas categorias “fontes de inovação” e “liderança”, 

descritas e analisadas no tópico anterior, os incentivos governamentais e a liderança do 

Fundador proporcionaram condições e geraram as oportunidades para que a empresa fosse 

inovadora. Constatou-se que os incentivos governamentais foi um dos fatores que mais 

contribuíram para que a empresa desenvolvesse produtos inovadores, juntamente com a 

atuação e a liderança do Fundador. Tais incentivos se deram basicamente por meio de 

programas da FAPESP e FINEP e do programa espacial brasileiro (licitações). 

Ficou evidente que, sem essas oportunidades, a empresa provavelmente não teria 

condições de existir. O incentivo governamental da FAPESP, por meio do programa PIPE, foi 

essencial para que a empresa fosse criada, no início, em 2000, conforme ressaltado pelo 

próprio Fundador. E tais incentivos continuam sendo fundamental para que a empresa 

desenvolva produtos inovadores. Sem esses mecanismos de apoio a empresa não teria 

condições de pesquisar, desenvolver e fabricar produtos inovadores, pois não teria como arcar 
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sozinha os investimentos necessários, mesmo porque um dos grandes problemas das pequenas 

empresas é a disponibilidade de recursos financeiros para investir em pesquisa e 

desenvolvimento. 

No que diz respeito à percepção dos empregados quanto à existência de uma cultura 

de inovação da empresa, observou-se que esta questão está muito ligada à atuação do  

Fundador. Por se tratar de uma pessoa que tem uma mente de pesquisador, que possui uma 

grande “bagagem profissional” e exerce um papel fundamental na empresa, o Fundador acaba 

influenciando a empresa como um todo.   

Na verdade, os empregados percebem mais a atuação do Fundador no que diz 

respeito a uma cultura de inovação, do que propriamente a existência de uma cultura de 

inovação na empresa. Isso não quer dizer que a empresa não tenha uma cultura de inovação. 

De certa forma a cultura da empresa ainda está em estágio inicial, mesmo porque se trata de 

uma pequena empresa, criada apenas há 12 anos. O importante é que os empregados 

percebem que a empresa desenvolve produtos “que nem todo mundo faz”, “nada trivial”, que 

“ninguém fez ainda no Brasil e na América do Sul”. Portanto, mesmo que de forma indireta, 

os empregados percebem que há uma cultura de inovação, que tem proporcionado o 

desenvolvimento dos produtos inovadores.  

 

6.2 APRESENTAÇÃO DO CASO “B” 

Novamente na apresentação do caso, primeiramente será feita a descrição da 

empresa, contendo o histórico, a estrutura funcional, o processo de inovação e os produtos 

inovadores. Depois proceder-se-á à análise dos dados, com o detalhamento de cada categoria 

e subcategoria encontrada. Na sequência, tem-se a discussão do caso. 

A seguir tem-se o Quadro 14 com a descrição de cada entrevistado (cargo/função, 

setor/área de atuação, formação e tempo de empresa).   
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Quadro 14: Descrição dos entrevistados empresa “B”. 
ENTREVI
STADO 

CARGO 
FUNÇÃO 

SETOR / 
ÁREA 

FORMAÇÃO TEMPO DE 
EMPRESA 

BE1 Sócio – Diretor de 
P&D 

Direção e 
P&D 

Engenheiro Eletrônico, 
Engenheiro Mecânico, 
Doutor em Física 

26 anos 

BE2 Gerente do Escritório 
de Projetos 

P&D Engenheiro Eletrônico, 
Mestre e Doutor em 
Mecânica 

10 anos 

BE3 Gerente de Projeto P&D Engenheiro Elétrica, Mestre 
em Eng. Elétrica 

10 anos 

BE4 Engenheiro P&D Engenheiro Eletrônico, 
MBA em Gestão de 
Projetos 

12 anos 

BE5 Engenheiro P&D Engenharia Elétrica, MBA 
em Ger. de Projetos e 
Mestrado em Elétrica 

13 anos 

BE6 Matemático P&D Matemática, mestre, 
Doutora e PHD em 
Matemática 

4 anos e 6 
meses 

BE7 Físico P&D Física, mestre em Física 
 

10 anos 

BE8 Gerente de Projetos P&D Engenheiro Eletrônico, 
MBA em Gerente de 
Projetos e Mestrado 

7 anos 

BE9 Engenheira de 
Produção 

P&D Engenheira de Produção, 
mestre em Mecânica 

8 anos 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
 

Convém ressaltar que as falas dos entrevistados dizem respeito mais as suas 

respectivas áreas de atuação. No caso, praticamente todas as falas da empresa “B” refere-se à 

área de pesquisa e desenvolvimento. 

 

6.2.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA “B” 

A empresa “B” foi fundada em 11 de março de 1985 e enquadra-se na categoria de 

média-empresa, de acordo com o critério utilizado pelo BNDES (2010), considerando que o 

faturamento anual ficou na faixa de R$ 16 milhões a R$ 90 milhões no último exercício 

disponibilizado (31/12/2011).  É uma empresa de tecnologia do ramo de optoeletrônica, 

atuando na fabricação e na comercialização em três segmentos: médico (oftalmo e 

odontológicos), filmes finos e defesa/aeroespacial. Do faturamento de R$ 72 milhões em 

2010, 38% veio da divisão médica, 37% da área de defesa e aeroespacial, 18% de filmes finos 
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e o restante (7%) de outros produtos. Aproximadamente 16% do faturamento anual é 

direcionado para pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

A quantidade de pessoal ocupado é de 400 pessoas. Desse total, 70 estão lotados na 

área de P&D, sendo 06 doutores, 13 mestres, 01 especialista, 32 graduados e o restante são 

técnicos. Dentre os que possuem curso superior, existem engenheiros mecânicos, elétricos, 

eletrônicos, de produção, matemáticos, físicos, óticos, entre outros. Estão em andamento 03 

doutorados, 11 mestrados e MBA em Gestão de Projetos (Data-base: junho/2012).  

A sede da empresa está localizada na região de São Carlos, São Paulo. Possui 

unidades de fabricação, além da sede, em Fortaleza, Porto Alegre, Brasília e São Paulo, bem 

como um escritório comercial em São Paulo e um nos Estados Unidos. A empresa foi 

ganhadora do Prêmio FINEP de inovação8 - categoria média empresa, na etapa regional 

(Sudeste) e nacional. O capital controlador é de origem 100% nacional. Possui doze patentes 

registradas no Brasil e sete no exterior. Atualmente, os principais produtos da empresa são: 

câmeras para satélite, microscópio cirúrgico, fotocoagulador, retinógrafo, monóculo e visor 

termal para defesa, e lentes e filmes finos. 

Conforme disponibilizado em seu site9, a empresa tem como missão “criar e 

transformar conhecimentos dos campos da óptica e da eletrônica, colocando-os a serviço da 

sociedade, para a geração e compartilhamento de riquezas genuínas”. Como visão “ser uma 

das empresas mais reconhecidas no mercado global de oftalmologia, liderando por 

competência, notoriedade e influência nas tendências que orientarão o futuro do setor e a 

referência nacional em sistemas optoeletrônicos nas aplicações aeroespaciais”.  Como 

princípios (em que a empresa acredita), divulga-se o seguinte: “na geração de utilidades no 

foco do cliente; na inovação como vantagem competitiva; na contínua e deliberada evolução 

das competências; no lucro válido como premissa; no conhecimento como gerador de 

prosperidade; no compromisso social; e na conduta empresarial exemplar reconhecida pela 

sociedade”. O propósito da empresa é resumido na seguinte frase: “concebemos, produzimos 

e disponibilizamos componentes e sistemas ópticos e eletrônicos relevantes para aplicações 

médicas, industriais e aeroespaciais”.  

Um aspecto importante em relação à “missão”, à “visão”, aos “princípios” e aos 

“propósitos” divulgados pela empresa é que os mesmos estão inseridos no contexto da 

                                                           
8 O ano não será informado para garantir o anonimato da empresa. 
9 O site não será referenciado para  preservar o anonimato da empresa. 
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organização. Percebeu-se que todos os entrevistados, nas suas falas, de certa forma 

contemplaram o que foi esposado pela empresa. As falas abaixo exemplificam isso:   

E sempre nesse pioneirismo de tentar desenvolver alguma coisa que nunca tinha sido 
feita no Brasil, isso sempre foi uma visão de explorar esse mercado de inovação 
(BE4 – Engenheiro).  
 
A empresa nasceu para ser inovadora, ela sempre fez produtos que são produtos de 
ponta em cada área que ela atua, ela nunca pensou em fazer um produto para 
produzir em massa e concorrer com outras empresas. Ela sempre procura produtos 
inovadores e sempre busca a inovação. Então, na verdade, todos os departamentos 
da empresa trabalham buscando a inovação, a meta é sempre essa. (BE5 – 
Engenheiro Gestor de Projeto). 
 

A empresa iniciou suas atividades em 1985 com cinco sócios fundadores, dentre eles 

dois professores e pesquisadores do Instituto de Física da USP de São Carlos. A proposta de 

criar a empresa veio justamente dos sócios professores que voltaram do Doutorado no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, com a ideia de desenvolver e fabricar 

o 1º laser no Brasil e no hemisfério sul. Após terem conseguido fabricar o laser, constataram 

que o produto não tinha aplicabilidade, já que, no Brasil não havia ninguém que tinha a 

necessidade de adquirir um laser, pois ainda era um produto desconhecido nos anos 80. 

Diante desta situação, a empresa passou a estudar e a desenvolver produtos a partir de 

soluções a laser, fabricando então laser para alinhamento, micrometro a laser, refletores 

odontológicos, microscópio cirúrgico, entre outros. 

A história do “laser fracassado” foi mencionada pela maioria dos entrevistados e está 

registrada em diversas reportagens sobre a empresa. Um produto que “deu errado”, mas que 

possibilitou o surgimento de muitos outros produtos inovadores, baseados em aplicações de  

laser. De certa forma, a história serve para ilustrar uma característica dos sócios e que foi 

transmitida para a empresa, que é o “arrojo”, ou seja, acreditar naquilo que vai se fazer, 

acreditar que é possível fazer um produto inovador, mesmo diante das dificuldades e das 

incertezas, conforme ressaltado pelo Diretor de P&D: 

Precisa ter é um certo arrojo. E você precisa acreditar naquilo que você vai fazer. 
[...]  Eu acho que a coisa mais importante é acreditar na gente mesmo. Se a gente 
não acreditar é que não vai dar certo. (BE1 – Diretor de P&D). 
 

Destaca-se que esta característica vinda dos sócios (ser arrojado) foi um dos aspectos 

que possibilitou construir a imagem da empresa como sendo uma empresa inovadora e que, 

por sua vez, fez com que oportunidades de inovação chegassem até a empresa.   
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O atual presidente e um dos fundadores da empresa foi um dos dois professores que 

foram fazer o Doutorado no MIT, no final da década de 70. Em 2012 o Presidente deu uma 

entrevista à Folha de São Paulo10, ocasião em que relatou o “choque cultural” que teve ao 

chegar lá no MIT, no qual há uma forte integração entre a academia e as empresas, 

possibilitando a realização de pesquisa aplicada, ao contrário no Brasil, onde isso 

praticamente era um “pecado”. Atualmente, o Presidente ainda mantém o vínculo como 

professor titular da USP de São Carlos.        

Cada um dos atuais cinco sócios exerce uma função específica de direção na 

empresa, cuja estrutura é formada por um presidente, um vice-presidente (responsável pela 

divisão de filmes finos), um diretor de P&D, um diretor de operações industriais e um diretor 

comercial e marketing. 

A área de P&D foi criada em 1986, logo após a fundação da empresa. Além de 

pesquisar, projetar e desenvolver os produtos da empresa, a área de P&D também fabrica 

alguns produtos especiais, dependendo da aplicação. A área de P&D é de vital importância 

para a empresa, pois proporciona a constante atualização dos produtos existentes, bem como 

possibilita o desenvolvimento e fabricação de novos produtos. Possui uma equipe 

multidisciplinar (engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, 

matemático, físico, ótico, entre outros) e uma estrutura híbrida de organização e divisão de 

trabalho, com equipes dedicadas de projeto (alocadas especificamente em um projeto) e 

matriciais (dá suporte ou atende mais de um projeto). Também possui uma equipe de apoio 

gerencial e unidades específicas de apoio e de fabricação (UENG – Unidade de Engenharia, 

UGD – Unidade de Gestão de Documentos e UMONT – Unidade de Montagem). 

As equipes de projetos são designadas pelo Diretor de P&D, composta por um 

gestor, por profissionais específicos e representantes de cada unidade de apoio e de 

fabricação. Um gestor ou profissional específico pode participar de mais de um projeto ao 

mesmo tempo.  

Segundo o Diretor de P&D, a contratação de profissionais especializados e 

qualificadas é um processo chave para o desenvolvimento de pesquisa e inovação na empresa. 

Para tanto, práticas “não convencionais” de seleção são utilizadas: mantém-se forte vínculo 

com as universidades locais (USP e UFSCar); estágios são oferecidos para alunos indicados 

                                                           
10 O Jornal não constará nas referências para preservar o anonimato do Presidente. 
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por professores de confiança ou estagiários são “encomendados” para vagas com perfis 

específicos; sem que os alunos saibam, os mesmos têm os seus desempenhos acompanhados 

nos programas de TCC, estágios, mestrado ou doutorado; geralmente as vagas não são 

divulgadas, sendo preenchidas pelos “candidatos” observados/encomendados. Além disso, a 

empresa possui estratégias para aumentar a sua exposição como uma empresa interessante 

para se trabalhar. Para isso, patrocina congressos científicos ou equipes acadêmicas que 

concorrem a prêmios ou concursos.   

Conforme informado pela empresa, o processo de contratação consiste em análise de 

currículos, pré-selecionados com base em indicações de professores ou de profissionais de 

confiança, ou alunos “observados” durante o seu curso são convidados para participar do 

processo ou, ainda, selecionados a partir do banco de currículos existente na área de RH. A 

equipe do projeto analisa os currículos pré-selecionados e escolhe os candidatos que devem 

ser entrevistados. A área de RH agenda a entrevista e realiza o pré-teste psicológico. A equipe 

de projeto faz as entrevistas, descartando os que não têm perfil técnico adequado. Os 

candidatos que permanecem no processo passam por uma sequência de avaliações, inclusive 

uma apresentação do candidato relacionada ao projeto para o qual está se candidatando. Os 

candidatos remanescentes são entrevistados pelo RH e passam por exame psicológico, com o 

objetivo de evidenciar os aspectos observados durante o processo. Finalmente, o Diretor ou o 

Gerente faz a entrevista e a seleção final, bem como a proposta salarial, sendo concluído o 

processo pela área de RH.   

A empresa considera que um dos aspectos que proporcionaram o crescimento e o 

desenvolvimento da empresa, um “achado” – nas palavras do Diretor de P&D – foi a forma  

de seleção e de contratação dos empregados praticada no início da empresa, quando eram os 

próprios donos faziam a seleção e a contratação, aproveitando principalmente o forte vínculo 

que eles mantinham com as Universidades. Isso possibilitou a contratação de um pessoal 

extremamente qualificado. Como a empresa cresceu muito, essa prática diminuiu. No entanto, 

na área de P&D a seleção passa pela equipe do projeto na qual existe a demanda pelo 

profissional, mas a palavra final ainda é do Diretor de P&D.  

No que diz respeito à estrutura física, a sede da empresa ocupa um quarteirão inteiro. 

É uma área composta por várias edificações e espaço para estacionamento de veículos. Dentre 

as edificações, há um prédio central, o maior de todos, com quatro pavimentos, que foi 

construído em 2006. Este prédio abriga toda a direção da empresa, o departamento de P&D, 
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as unidades administrativas (recursos humanos, financeiro e contabilidade, entre outros), além 

da sala limpa e do museu (memorial). Em torno desde prédio central, ficam alguns prédios 

menores e galpões.  

A direção da empresa fica no último andar do prédio central, num espaço físico  

amplo, sendo que cada diretor possui a sua sala. Há uma recepção comum para as salas da 

Diretoria, com uma secretária e onde os visitantes esperam. No 3º andar, fica todo o 

departamento de P&D. É um espaço físico aberto, sem divisórias, com diversas “baias” onde 

ficam as mesas, os computadores e as cadeiras. Pode-se observar todos os empregados 

trabalhando, de uma ponta a outra. Há algumas mesas de reuniões nas extremidades. Um local 

que proporciona um ambiente informal e que, em princípio, facilita o contato e a interação, 

conforme mencionado por alguns entrevistados:   

A interação que tem, não sei se você já desceu para visitar. Você vai ver que é uma 
sala única onde estão todos, então tem bastante discussão, as baias são baixas. (BE3 
– Gerente de projeto). 
 
Assim, existe muita conversa, muita discussão, colaboração, muita colaboração. 
Porque ninguém trabalha sozinho, na verdade, os produtos integram as áreas, todo o 
mundo precisa conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da área do outro então 
acaba tendo essa proximidade. Foi até criado um ambiente bem amplo, sem 
barreiras, justamente para ter essa colaboração. (BE5 – Engenheiro). 
 

No 2º andar, ficam os escritórios administrativos (RH, contabilidade, financeiro, 

entre outros). Cada setor é separado por divisórias altas, que vai até o teto. Neste caso, não há 

contato direto entre os setores. O contraste entre o 2º andar (escritórios administrativos) e 3º 

andar (Departamento de P&D) é grande. Os ambientes são diferentes. A percepção é que uma 

área é mais evoluída do que a outra e que há uma dificuldade de comunicação entre as áreas, 

devido principalmente ao crescimento da empresa, o que, de certa forma, é confirmado por 

BE2:  

Estou falando do nosso departamento (P&D) . Entre as áreas, entre os departamentos 
que são de diretorias diferentes, que o sócio-diretor é diferente, aí existem algumas 
dificuldades (de comunicação). [...] Vou te falar. Antigamente não tinha. (Quando 
a empresa era menor?) É, não tinha. (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos). 

No 1º andar, fica o museu, a sala limpa e um espaço de montagem e de fabricação de 

equipamentos. No museu, encontram-se todos os produtos desenvolvidos pela empresa, 

inclusive os produtos que fracassaram, como o tubo laser, primeiro produto da empresa, que 

funciona até hoje. De acordo com o Diretor de P&D, numa entrevista dada a um instituto de 
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pesquisa11, o objetivo do museu é mostrar a trajetória da empresa por meio da exposição dos 

produtos desenvolvidos e fabricados, inclusive os que não deram certo. Ainda segundo o 

Diretor de P&D, a intenção também é mostrar para os mais novos que uma trajetória 

empresarial não é fácil.   

Também no 1º andar, a partir do museu, pode-se observar, por meio de vidros 

transparentes, a sala limpa. Percebe-se que são duas realidades muito diferentes: um mostra a 

história e o passado e a outra projeta o futuro. Segundo o Diretor de P&D, a localização do 

museu ao lado da sala limpa foi de propósito, justamente para causar este impacto. 

Na sala limpa, são desenvolvidos os produtos aeroespaciais e os equipamentos 

médicos odontológicos que usam lentes especiais, que não podem conter qualquer tipo de 

sujeira.  A sala limpa, como o próprio nome já diz, é um ambiente totalmente limpo, livre de 

partículas, climatizado e construído para que não haja nenhum tremor. Nesta sala entram 

somente as pessoas autorizadas e com vestimenta especial: touca para o cabelo, máscara para 

a boca, jaleco e proteção para os calçados. É um ambiente muito “clean”, repleto de aparatos 

e de equipamentos, que impressiona o visitante, conforme mencionado por BE9: 

Mas eu me lembro bem de uma situação que teve, eu não lembro se a dois ou três 
anos, quando nós tivemos uma visita do astronauta brasileiro. E ele entrou na sala 
limpa, conheceu tudo e depois quando nós fomos acompanhá-lo até a saída, eu 
lembro bem que ele disse para a gente lá, ele falou que ficava muito feliz de ver isso 
no Brasil. Ele falou que já viu muito disso na vida dele, só que ele não imaginava 
que no Brasil ele fosse encontrar isso. Então isso o deixava muito feliz. É legal, isso 
eu tenho... Sei lá, é uma coisa que marcou, porque eu achei bem legal, porque é uma 
pessoa que realmente conhece. Só que não no Brasil. Então ele falou que ficava 
muito feliz de saber que no Brasil existia um local como esse. (BE9 – Engenheira de 
Produção). 

Os demais ambientes existentes no térreo do prédio central e nos outros prédios 

menores que estão em torno do prédio central, são espaços utilizados para montagem, 

fabricação e depósito dos produtos desenvolvidos e fabricados pela empresa. 

Em relação à estrutura física, depreende-se que a sala limpa, a sala de P&D e o 

museu podem ser considerados manifestações culturais tipo “arranjos físicos”. São 

manifestações que transmitem significados específicos de inovação e de aprendizagem. 

Durante os 25 anos de existência, a empresa passou por alguns momentos críticos e 

“saltos” nos negócios. O primeiro momento crítico foi logo no início, em 1986, quando a 

empresa foi criada para fabricar o laser, ideia proveniente dos sócios fundadores que fizeram 

                                                           
11 A entrevista não será referenciada para manter o anonimato do Diretor de P&D. 
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o doutorado no MIT. De acordo com uma entrevista do Presidente da empresa a uma Revista 

de Economia12, com base em premissas equivocadas, eles decidiram fabricar o laser, mas, 

depois de pronto, descobriram que não havia mercado no Brasil, sendo um produto inviável 

comercialmente. Com muitas dívidas e à beira da falência, os sócios conseguiram um aporte 

de capital de um fundo de investimento e passaram a estudar e desenvolver aplicações para o 

laser, dando origem a fabricação de produtos que utilizam laser, como medidores à distância 

(como laser para alinhamento de estrada de ferro, medição de peças e delineadores), laser 

para cirurgia, laser para retina, entre outros. Em paralelo, devido à exigência do fundo de 

investimento e com a ajuda de um consultor externo, os sócios tiveram que fazer um 

planejamento estratégico e pensar na empresa como um negócio que deve se perpetuar, 

fazendo com que a empresa se devolvesse.   

Outro momento crítico foi em 2004, quando a empresa ganhou a licitação para 

desenvolver as câmeras “multiespectral” (MUX) para os satélites 3 e 4 do programa CBERS, 

que tem por objetivo o monitoramento ambiental e a defesa do Brasil. Como houve uma 

grande dificuldade de conseguir fornecedores de equipamentos e de matéria prima para o 

desenvolvimento das câmeras, o projeto atrasou quase dois anos. A empresa teve que 

pesquisar e desenvolver soluções próprias para fabricar tais câmeras, cujo projeto gerou mais 

de 450 documentos técnicos, totalizando mais de 16 mil páginas. Atualmente, a empresa é a 

única companhia da América Latina com a capacidade de desenvolver as câmeras de forma 

independente, colocando o Brasil no pequeno grupo de países (EUA, França, Rússia, Índia, 

Japão, China e Israel) que dominam a tecnologia de imageamento aeroespacial. 

Segundo o Diretor de P&D, a dificuldade ocorreu devido ao “boicote” dos países 

desenvolvidos, que não viam com bons olhos que o Brasil dominasse essa tecnologia e, 

portanto, não compartilharam as tecnologias e componentes “sensíveis” para a fabricação das 

câmeras. Numa entrevista dada a uma Revista especializada em tecnologia e defesa13, o 

Diretor de P&D disse que, apesar de ter sido um grande desafio, o desenvolvimento de tais 

câmeras proporcionou que a empresa obtivesse uma massa crítica humana e uma 

infraestrutura industrial, que propiciaram a melhoria e o desenvolvimento de outros produtos 

inovadores, como, por exemplo, permitiu que uma série de soluções fossem empregadas em 

instrumentos médicos oftalmológicos.  

                                                           
12 A Revista não será referenciada para manter o anonimato do Presidente. 
13 A Revista não será referenciada para manter o anonimato do Diretor de P&D. 
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Atualmente, a empresa está passando por outro momento crítico, pois está com 

dificuldades financeiras para honrar diversos compromissos, inclusive, os salários dos 

empregados, conforme reportagem de um jornal local, datado de 18 de setembro de 201214. 

Percebe-se que esta dificuldade tem afetado as atividades da empresa, conforme pôde ser 

verificado entre a primeira visita e a segunda à empresa, que ocorreu seis meses depois. O 

Diretor de P&D, na sua entrevista, chegou a mencionar que a empresa está passando por um 

“momento apertado”, devido a fatores tributários, a aspectos gerenciais e ao ambiente de 

negócios. Depreende-se que a crise atual da empresa é decorrente de uma elevada carga 

tributária, do alto custo da mão de obra qualificada e da concorrência dos produtos importados 

da China, bem como da capacidade de gestão da empresa.    

Não obstante, além dos momentos críticos, nesses 25 anos, a empresa também deu 

alguns saltos de crescimento: em 1994, quando começaram a desenvolver e fabricar produtos 

na área de defesa; em 2001, quando investiram pesado em produtos da área médica; em 2004, 

quando ganharam as licitações para desenvolver e fabricar as câmeras para os satélites. De 

acordo com o Diretor de P&D, quando a empresa dá esses saltos, ela passa por muitas 

transformações, gerando dificuldades, pois as soluções e as filosofias que eram aplicadas num 

certo momento, quando a empresa tinha determinado tamanho, deixam de funcionar, não 

sendo mais adequadas. As falas de todos os entrevistados, em diversos momentos, 

mencionaram as transformações pelas quais a empresa passou, e vem passando, desde a sua 

fundação. Para esclarecer este processo, o Quadro 15 sintetiza as transformações citadas pelos 

entrevistados. 

Quadro 15: Transformações ocorridas na empresa “B”.  
TRANSFORMAÇÕES MENCIONADAS IMPACTOS NA 

EMPRESA 
Diversificação de produtos Positivo 
Aumento da profissionalização Positivo 
Mudança de missão Neutro 
Menor prazo de desenvolvimento dos produtos Positivo 
Inovação deixa de ser a visão dos líderes a passa para oportunidade de mercado Neutro 
Os gerentes também passaram a inovar Positivo 
Diminuição de ideias inovadoras Negativo 
Dificuldade de comunicação Negativo 
Diminuição da agilidade Negativo 
Diminuição do rodízio de pessoas entre áreas Negativo 
Diminuição da autonomia Negativo 
Aumento da formalização Negativo 
Aumento da necessidade de recursos financeiros Negativo 
Aumento da estrutura organizacional (departamentalização) Negativo 

Fonte: Elaborado pelo Autor.   

                                                           
14 O Jornal não será referenciado para manter o anonimato da empresa. 
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Devido ao seu crescimento e à ampliação do seu escopo de atuação, a empresa 

passou por transformações, conforme pode ser observado no Quadro 15. Não foi possível 

identificar precisamente os momentos/datas em que estas transformações ocorreram. No 

entanto, constatou-se que a maioria das transformações ocorreu principalmente nos últimos 10 

anos. Depreende-se que a empresa não tem conseguido administrar as transformações geradas 

pelo seu crescimento, pois está havendo mais impacto negativo, do que positivo. E esta 

situação tem causado problemas financeiros, a ponto de ameaçar a existência da empresa. 

Apesar de ser uma empresa que investe alto em P&D e ter gerado diversos produtos 

inovadores, ela não está tendo capacidade de gestão suficiente para lidar com as ameaças e as 

situações adversas. 

O processo de inovação na empresa também passou por transformações. Antes as 

ideias inovadoras vinham mais do conhecimento técnico dos sócios fundadores e havia 

autonomia na empresa para propor ideias e criar produtos inovadores, sem passar por um 

“filtro financeiro”, inclusive muitos produtos não deram certo e hoje fazem parte do museu da 

empresa. No caso, o filtro financeiro é a exigência de se elaborar um plano de negócio para 

cada projeto de desenvolvimento de um produto inovador, mostrando que é viável 

economicamente. Segundo o Diretor de P&D, este plano de negócio foi instituído devido ao 

aumento da necessidade de recursos financeiros que a empresa vem tendo nos últimos anos e 

seria uma forma de controlar melhor os investimentos e os projetos em desenvolvimento. No 

entanto, tal exigência tem feito com que as ideias inovadoras diminuíssem:  

Ultimamente isso tem caído, [...]. Então, se a pessoa não consegue mostrar que tem 
uma certa sustentabilidade financeira, já... E isso é ruim porque, é ruim e bom ao 
mesmo tempo. Bom, porque não desperdiça dinheiro sem pensar. O ruim é que as 
grandes ideias mesmo, aquelas assim, de ruptura, que dão uma chacoalhada no 
sistema mesmo, raramente são viáveis financeiramente, na primeira abordagem. 
Então, você acaba matando o que a gente chama de tecnologia de ruptura, produtos 
de ruptura. Então, a gente tem notado isso ao longo do tempo, que a empresa, à 
medida que vai necessitando de mais robustez financeira, ela vai perdendo essa 
capacidade de gerar tecnologia do futuro. (BE1 – Diretor de P&D). 
 

Atualmente, o processo de inovação na empresa é dividido em várias etapas. A etapa 

inicial, de prospecção dos projetos inovadores, é feita com base na análise do mercado e a 

necessidade do cliente. Para tanto, a área de P&D mantém uma ligação muito forte com a área 

comercial, com o objetivo de obter informações do pessoal de vendas, assistência técnica e 

marketing. A empresa também mantém uma parceria com os médicos, para diagnosticar 

oportunidades de produtos inovadores na área médica. Na área de defesa e aeroespacial, são 
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verificadas as necessidades do governo. E, ainda, a empresa participa sistematicamente de 

feiras e de congressos, para analisar os produtos da concorrência (benchmarking) e para se 

aproximar dos clientes. 

O Diretor de P&D ressalta que é preciso ter muita capacidade técnica e comercial 

para conseguir prospectar os projetos inovadores, e a equipe de P&D possui esta capacidade. 

Assim, na empresa atualmente a proposta do projeto inovador tem vindo da  direção da 

empresa, mas também podem vir dos gerentes de projetos. Então, a Direção de P&D, além de 

prospectar os projetos, também recebe as propostas/ideias de outras Diretorias e Gerências, 

faz uma análise inicial e encaminha as propostas para aprovação do colegiado da diretoria e, 

conforme for o valor do investimento, pode chegar até ao conselho de administração. 

No segundo momento, se o projeto for aprovado, a Diretoria de P&D designa um 

gerente do projeto e remete o projeto para o escritório de projetos, que é o responsável por 

elaborar o plano de negócio e de orçamento, juntamente com o gerente do projeto. O 

escritório de projetos também fica responsável por acompanhar o desenvolvimento do projeto. 

Cabe ao gerente do projeto analisar os requisitos do projeto, que consta de: consultar aos 

parceiros, verificar patentes, pesquisar os produtos dos concorrentes e verificar publicações 

científicas. Depois o projeto retorna para a Diretoria de P&D, que então designa a equipe, 

juntamente com o gerente, de acordo com as competências necessárias para o projeto.   

Na sequência do processo de inovação, a equipe trabalha para o desenvolvimento do 

projeto em três ciclos. O primeiro ciclo é denominado de “provas de conceitos”, em que é 

feita a avaliação dos conceitos fundamentais envolvidos no processo. Em termos práticos, é 

quando a equipe faz o protótipo e prova os conceitos propostos. Neste ciclo, há muita 

participação da equipe:  

Aí, a equipe toda se reúne, traz um monte de ideias, umas absurdas e outras não, até 
que a gente consegue chegar a alguma coisa que vale a pena testar. [...] As provas de 
conceito testam os requisitos em separado, cada ideia em separado de qualquer jeito 
na bancada só para comprovar. [...] Então, nessa primeira etapa de prova de 
conceito, a equipe toda dá muita ideia e gera a questão da inovação. (BE5 – Gerente 
de Projeto). 
 

O segundo ciclo é denominado de “modelo de engenharia”, em que é feita a 

avaliação do desempenho funcional do protótipo e a reavaliação. Em termos práticos, é 

quando se tenta juntar todas as provas de conceito em um único modelo, em um único 

equipamento. O terceiro ciclo é denominado de “modelo de produção”, em que é feita a 

qualificação dos sistemas, validação do projeto e certificações junto aos órgãos.  Neste ciclo, 
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também é pensada a questão de produtividade, ferramentas de fabricação, ferramentas para 

facilitar a montagem, entre outras coisas.  

A Figura 6 ilustra o processo de inovação na empresa “B”.  
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Figura 6: Processo de inovação empresa “B” 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Sem dúvida um dos produtos mais inovadores desenvolvidos pela empresa, foram as 

câmeras MUX para os satélites do programa CBERS 3 e 4. Este projeto começou em 2004, 

quando a empresa ganhou a licitação internacional para o desenvolvimento e a fabricação da 

referida câmera. Foi um momento crítico para a empresa, conforme já relatado, pois o projeto 

atrasou dois anos e passou por diversos aperfeiçoamentos, pois as empresas estrangeiras que 

fabricavam tais câmeras não quiseram compartilhar tecnologias, nem vender componentes. 

De acordo com a empresa, diante desta situação, a mesma foi obrigada a desenvolver soluções 

próprias e inovadoras, e hoje domina todo o ciclo de construção das câmeras. 

Para conseguir desenvolver as câmeras, foram fabricadas versões sucessivas de 

protótipos, denominadas modelos de engenharia, de qualificação e de vôo, que já seria o 

modelo final. O modelo de qualificação é testado exaustivamente, cujo objetivo é assegurar 

que o equipamento suporte as cargas de lançamento e as condições de temperatura, de 
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radiação e de vácuo no espaço, além de verificar se ele atende aos requisitos de 

envelhecimento e compatibilidade eletromagnética com os outros sistemas do satélite.  

 

6.2.2 ANÁLISE DOS DADOS CASO “B” 

Com base nos dados obtidos e após uma minuciosa análise, chegou-se às seguintes 

categorias na empresa “B”: “práticas de recursos humanos (RH)”, “aprendizagem”, “decisão 

de inovar”, “organização do trabalho”, “construção da imagem” e “dificuldades”. A seguir, 

cada categoria será detalhadamente analisada.  

 

6.2.2.1 Práticas de Recursos Humanos 

As “práticas de recursos humanos” foi a categoria mais evidente que emergiu dos 

dados. Nesta categoria, foram agrupadas em subcategorias as práticas de RH que contribuem 

fortemente para a inovação na empresa, quais sejam, o “processo de seleção e contratação”, 

“formação e capacitação dos empregados” e a “retenção de pessoal qualificado”. 

A subcategoria “processo de seleção e contratação” contempla os procedimentos 

utilizados pela empresa para contratar os profissionais qualificados para atuar nos projetos de 

inovação da empresa, mais especificamente na área de P&D. Como são projetos complexos e 

inovadores, que exigem uma ampla base de conhecimento, há uma necessidade muito grande 

de contratar pessoal altamente qualificado, para formar uma equipe multidisciplinar, que 

possa perceber as demandas/necessidades e transformar isso em oportunidades de negócios. 

Assim, de acordo com a empresa, as pessoas devem ter o seguinte perfil: vontade e disposição 

para aprender novas áreas de conhecimento e pesquisar soluções; possuir grande competência 

técnica; e trabalhar em equipe, compartilhar o saber e dialogar com diferentes profissionais.  

Constatou-se que a contratação de pessoal qualificado é um dos pontos chaves para o 

desenvolvimento de inovação na empresa, pois são estes profissionais que vão formar as 

equipes de projetos para criar e difundir o conhecimento fundamental para inovar numa área 

de alta complexidade. Sem esse pessoal qualificado a empresa não teria conseguido realizar as 

pesquisas essenciais para desenvolver o conhecimento necessário para inovar. Para recrutar 

esse pessoal, a empresa utiliza práticas “pouco convencionais” no processo de seleção e 

contratação, conforme descrito no tópico 6.2.1.  Neste processo há pelo menos três pontos a 
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serem destacados: a existência de universidades de ponta na região, que preparam e fornecem 

o pessoal altamente qualificado; a parceria que a empresa mantém com tais universidades, 

possibilitando o acesso aos futuros profissionais; e a participação dos próprios sócios na 

decisão final do processo de seleção, sendo este ponto ressaltado pelo Diretor de P&D:  

O que a gente considera um achado, porque quem escolhe os colaboradores, durante 
muito tempo foram os empreendedores. Não era o RH. E era outra coisa que era o 
seguinte: de onde vêm as pessoas, daqui mesmo. Então recruta: “-Eu preciso de um 
engenheiro para um projeto.” A própria equipe seleciona. Como a gente tem fortes 
vínculos, principalmente com a USP. (BE1 – Diretor de P&D). 

Assim, beneficiando-se da existência de importantes universidades na região e da 

ligação dos sócios com estas universidades, esta prática tem sido efetiva, conforme pode ser 

observado nas falas abaixo:  

Tem bastante professor que liga, fala que tem alunos que têm essa característica de 
pesquisa e desenvolvimento, que estão precisando de estágio e queriam fazer estágio 
nessa área. Existe esse contato. (BE4 – Engenheiro). 

O meu orientador de doutorado me falou que ‘BE1’ estava precisando, buscando 
gente e aí eu vim fazer a entrevista e tinha terminado a minha bolsa de pós-doc, 
então eu terminei o pós-doc e comecei a trabalhar aqui. (BE6 – Matemático). 

É muito comum a gente ligar, às vezes, para o professor, falar: “-Me indica um 
aluno bom para...”. Quando a gente precisa de estagiário, principalmente, já liga 
direto para o professor e ele já manda para cá os melhores. (BE5 – Engenheiro).  

Justamente, inclusive os professores optam... É um lugar que se for um bom aluno, 
com perfil de pesquisa, perfil de trabalho, ele mostra para o seu aluno recém-
formado que a empresa é um lugar assim para ter interesse. Então são duas vias aí, a 
universidade com a empresa e os colaboradores com a empresa. (BE8 – 
Engenheiro). 

Ressalta-se que esta ligação com a universidade vem desde o início da empresa, pois 

o núcleo dos sócios fundadores eram professores da universidade, inclusive o Presidente da 

empresa mantém um vínculo formal até hoje com a USP, como professor titular. Depreende-

se que o “choque cultural” pelo qual passou o Presidente da empresa quando foi fazer o seu 

doutorado nos EUA (MIT) produziu resultados efetivos, pois a empresa conseguiu criar e 

manter este vínculo com as universidades, não somente para o caso de seleção e de 

contratação, mas também na realização de pesquisas aplicadas.   

De fato, verificou-se que as práticas “poucos convencionais” de seleção e 

contratação descritas pela empresa efetivamente funcionam, a ponto de realmente se 

conseguir o perfil ideal de profissionais, o que tem permitido a empresa a desenvolver os 

projetos inovadores, conforme ressaltado pelo Diretor de P&D: 
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Segunda coisa (que tem levado a empresa a ser inovadora) é o perfil das pessoas 
que estão aqui. As pessoas que estão aqui têm um conhecimento grande, têm um 
olho que permite enxergar oportunidades. Então, às vezes a pessoa percebe uma 
demanda, percebe uma necessidade e transforma aquilo em uma oportunidade. A 
maioria das pessoas aqui pensa assim. Então, a gente, só para você ter uma ideia, 
você vê o número de produtos que a gente desenvolveu nos últimos cinco anos. São 
dois por ano, pelo menos dois por ano. (BE1 - Diretor de P&D).  

Um ponto a ser destacado é que esta percepção não é somente do Diretor de P&D, 

que é um dos sócios da empresa, mas também é a percepção de outros empregados, conforme 

pode ser observado nas falas abaixo: 

Eu acho que, na verdade, o que predomina em termos dessa característica (empresa 
inovadora) é na contratação das pessoas que têm essa mesma visão de inovação, de 
estar sempre buscando aprender algo novo ou desempenhar e desenvolver algo 
novo. (BE4 - Engenheiro). 

A empresa aqui sempre busca pessoas com formação técnica muito forte, então a 
gente tem um grupo de mestres e doutores que não se costuma ver nas empresas por 
aí. Isso faz toda a diferença. (BE5 – Engenheiro). 

Olha, eu acho que o perfil, eu vou tocar naquilo que eu falei anteriormente, o perfil é 
dinâmico de pessoas vindo da faculdade o tempo todo. Eu acho assim, 
principalmente com essa integração que a gente tem com a universidade. (BE8 – 
Engenheiro).  

Também é preciso ressaltar que a contratação de pessoal qualificado tem sido 

possível e efetivo, pois, na região, existem duas universidades de ponta (USP e UFSCAR), 

conforme mencionado anteriormente. De certa forma, a empresa tem se beneficiado disso: 

Aqui em São Carlos você tem um ambiente um pouco mais favorável. Você tem a 
USP ali que tem uns 12 mil alunos em engenharia, matemática, física, química. Aí 
tem a Federal que tem 18 mil alunos, tem uns 10 mil aí de engenharia também, ou 
oito mil, sei lá. Numa cidade de 200 mil habitantes, entendeu? (BE2 – Gerente do 
Escritório de Projetos).  

Principalmente nesse aspecto é bem importante que a gente tenha proximidade, 
acaba que bastante gente que trabalha aqui é da USP ou da Federal de São Carlos. A 
gente tem de outros lugares também, mas bastante parte é daqui. Normalmente quem 
vem, já vem com certa visão do que é a empresa. Então, essa proximidade para 
questão de pessoas é importante e também para o desenvolvimento de alguns 
trabalhos. (BE4 – Engenheiro).  

Quando precisa de contratação, também, a gente costuma procurar no mercado, aqui 
em São Carlos tem bastante mão de obra, o pessoal da USP principalmente tem uma 
proximidade maior com a empresa e vem bastante gente da USP para cá. (BE5 – 
Engenheiro).  

É, eu diria que a maior parte da nossa mão de obra daqui vem do P&D, 
especificamente dessa área de engenharia de inovação é da faculdade, é da USP, da 
Federal. Acho que 90% dos funcionários vem de São Carlos mesmo, que fizeram 
pós-graduações aqui. (BE8 – Engenheiro).  

A fala de BE4 menciona um ponto interessante, que é a afirmação de que as pessoas 

que vêm trabalhar na empresa “já vem com certa visão do que é a empresa”. A empresa 
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conseguiu construir uma imagem no mercado, que, dentre outras coisas, possibilita atrair bons 

profissionais. Este ponto será discutido mais a frente, especificamente na categoria “criação 

de imagem”.  

Um aspecto que também precisa ser destacado é que provavelmente o processo de 

seleção e de contratação descrito aqui é específico para a área de P&D. Não é possível afirmar 

que este processo se estende para as outras áreas da empresa.   

Outra prática adotada pela empresa para buscar pessoal qualificado é o patrocínio de 

equipes universitárias de competição técnica/científica, como, por exemplo, o projeto do 

“aerodesign”, cuja equipe foi campeã mundial e todos foram contratados pela empresa: 

Aqui, por exemplo, é um exemplo desse aviãozinho que foi da USP aqui, a empresa 
patrocinou e foi campeã mundial. Essa equipe toda foi contratada pela empresa. E 
dessa equipe só restou, hoje, umas sete pessoas, nós contratamos seis e hoje a gente 
só tem dois. Porque os outros quatro foram para outros lugares. (BE1 – Diretor de 
P&D). 

Nesta fala do Diretor de P&D, observa-se um fato que tem gerado muita 

preocupação na empresa, que é a perda de pessoal qualificado. Nesse sentido, a “retenção de 

pessoal qualificado” foi também uma das práticas de RH evidenciadas na empresa. Esta é uma 

questão muito sensível para a empresa, já que esse pessoal qualificado é a “matéria-prima” 

que produz o conhecimento e que tem gerado a inovação: 

E o maior problema nosso não é nem isso, são os concorrentes que pegam. O ano 
passado mesmo nós perdemos três pessoas para concorrentes internacionais, 
perdemos cinco pessoas para concorrentes nacionais. E grandes. A gente não tinha 
condições de competir mesmo. Salários mais altos e tal. Então, existe essa 
rotatividade, que a gente perde um pouco mesmo. (BE1 – Diretor de P&D).  

E o problema maior é que: 

A mão de obra é extremamente qualificada. Você não repõe, você é obrigado a 
manter, ainda que às duras penas. Então, se um projeto tem uma baixa, se as coisas 
não acontecem exatamente como a gente tinha planejado, você não consegue 
mandar embora a equipe, imaginando que você vai contratar de volta. Isso não 
acontece. Então, você tem que manter. (BE1 – Diretor de P&D).  

São profissionais que levam anos para chegarem a um nível ideal de conhecimento 

para o que a empresa necessita, principalmente por envolver muita pesquisa e tecnologia. 

Além do fato de ter sido feito um investimento muito alto em formação e em capacitação, por 

isso, perder esse conhecimento tácito é prejuízo elevado. Para amenizar este problema, a 

empresa atua da seguinte forma: 
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A gente mantém até um programa nosso aqui de retenção de talentos, você vai ver 
na apresentação. A pessoa, para subir na carreira, não precisa matar o gerente. Ele 
vai subindo na carreira técnica. E tem outra coisa, a gente considera as horas que o 
cara ficar em doutorado, por exemplo, em mestrado, como hora trabalhada. (BE1 – 
Diretor de P&D).  

Portanto, a empresa criou um plano de carreira específico para a área de P&D, com 

as seguintes premissas: criação de uma carreira atraente com perspectiva de longo prazo; 

contempla uma estrutura ou oportunidade de carreira em “Y”, que consiste numa carreira 

técnica e outra administrativa; a empresa oferece flexibilidade de horários, banco de horas, 

pagamento de horas extras e bolsas de estudos (Mestrado, Doutorado, Pós-Doc, Cursos de 

Línguas, MBAs), além de auxílio médico.  

Uma das práticas mais mencionadas pelos entrevistados no que diz respeito a 

recursos humanos e que ajudam a reter o talento na empresa foi o apoio e o incentivo a cursos 

de mestrado e doutorado:   

Bom, tem um incentivo grande aí para treinamento, principalmente aproveitando aí 
a infraestrutura das universidades que a gente tem aqui. Então, é muito incentivado o 
mestrado, o doutorado. (BE3 – Engenheiro Gestor de Projeto).   

Outra prática também mencionada em relação ao aspecto de motivar a permanência 

da pessoa na empresa foi a flexibilidade de horário:  

É um ambiente bom, eu acho que essa liberdade que a gente tem do horário é algo 
bem atrativo e, enfim, não tem o que.... (BE6 – Matemático).  

Além do incentivo a cursos de mestrado/doutorado e a flexibilidade de horário, 

também foi considerado importante a questão do bom ambiente de trabalho. Praticamente 

todos os entrevistados afirmaram que existe um bom ambiente de trabalho na empresa, com 

muita colaboração e interação, inclusive se estende para fora do local de trabalho, por meio de 

comemorações e festas. Este aspecto é interessante e será analisado mais à frente. 

Percebe-se nas falas dos entrevistados que eles gostam da empresa e estão 

envolvidos com o projeto da empresa. Esta percepção é corroborada com a informação, já 

mencionada anteriormente, de que atualmente a empresa está passando um momento crítico, 

pois está com dificuldades financeiras para honrar os salários dos empregados. Apesar desta 

situação, um sindicalista ligado aos empregados, em entrevista a um Jornal local 

anteriormente mencionado15, disse que eles estão acreditando no potencial da empresa e que 

                                                           
15 O jornal não será referenciado para manter o anonimato da empresa. 
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deram até o mês de outubro de 2012 para que a empresa regularizasse o pagamento dos 

salários atrasados.  

A terceira subcategoria inserida nas práticas de RH é a “formação e capacitação”. 

Esta é uma prática que proporciona a aprendizagem e a aquisição dos conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento de inovação. É uma prática essencial para o processo de 

inovação, conforme pode ser observado na fala de BE8: 

Mas assim, o que incentiva a inovação dentro da empresa? Eu iria contar assim, a 
própria empresa incentiva que os seus colaboradores continuem estudando, fazendo 
pós-graduação, publicando. E isso na área de engenharia é visto com muito bons 
olhos pelos engenheiros que se formam, estão no mercado e querem continuar 
evoluindo na carreira, não querem simplesmente fazer um trabalho fixo, então 
encontram na empresa a chance de poder continuar estudando, de continuar se 
formando, pesquisando e trabalhando ao mesmo tempo. Então isso desperta esse 
perfil inovador dos funcionários. A equipe se basta por essa proximidade, por essa 
visão que a empresa tem de permitir funcionários continuarem estudando, 
continuarem evoluindo. (BE8 – Engenheiro).  

No caso, a formação e a capacitação se dá principalmente por meio de apoio e 

incentivo a cursos de mestrado e de doutorado:   

[...] a empresa estimula. Principalmente o MBA, o mestrado e o doutorado tem 
estímulo para estar fazendo isso. Mesmo aplicando em trabalhos realizados dentro 
da empresa, podendo fazer um doutorado ou mestrado, até um MBA com o trabalho 
desenvolvido aqui dentro e também com horas que você pode dispor com relação a 
isso. (BE4 – Engenheiro). 

Eu acho que a questão de estimular o estudo, tem muita gente que fez mestrado aqui 
na empresa enquanto trabalhava. A empresa permite que a pessoa estude e que as 
suas horas de estudo são pagas como se fosse de trabalho. O projeto feito aqui na 
empresa é apresentado como projeto de mestrado e doutorado. (BE5 – Engenheiro).  

Sim, não digo só no nosso departamento não, porque existe esse incentivo sim da 
empresa. Inclusive, no nosso departamento, como são pessoas graduadas já tem o 
incentivo ao mestrado, doutorado, tem bastante gente desenvolvendo isso. E nas 
demais áreas da empresa, sim, tem. (BE9 – Engenheira de Produção). 

Observa-se que esta prática não está restrita somente aos empregados da área de 

P&D, mas também se estende às demais áreas da empresa, conforme ressaltado por BE9 

acima.  

O apoio e o incentivo aos cursos de mestrado e doutorado, além de proporcionar 

aprendizado, possibilita que a empresa realize pesquisas aplicadas por meio de tais cursos e, o 

mais importante, é que esta prática tem dado resultado para a empresa, conforme pode ser 

visto na fala a seguir: 

A gente vê, por exemplo, algumas aplicações de processamento de imagem, que a 
gente tem alguns equipamentos, que foi um aluno que foi fazer uma matéria de 
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processamento no mestrado dele e ele viu que uma aplicação para mamografia [...]. 
Então, ele usou, adaptou, pegou uma coisa que já existia, fez adaptações para aquela 
aplicação e, então, se foi uma inovação, depois o artigo, apresentou, ganhou o 
prêmio de melhor artigo e foi a partir de uma disciplina que ele estava fazendo. 
(BE3 – Engenheiro Gestor de Projeto).  

Aqui se tem um exemplo de uma pesquisa aplicada, integrando a universidade e a 

empresa, que trouxe resultados para ambos, ou seja, para a ciência e para a prática. 

Depreende-se que tal prática é fruto do “choque cultural” por qual passaram os dois sócios 

que foram fazer o doutorado no MIT/EUA, e se tornou um valor presente na empresa, 

direcionando as atividades da empresa até os dias atuais.  

O interessante é que a prática de apoiar os cursos de mestrado e de doutorado 

também serve para ajudar no processo de seleção e contratação, já que a empresa está sempre 

em contato com os professores e os pesquisadores e fica sabendo quem são os “carinhas 

bons”, conforme ressaltado pelo Diretor de P&D: 

Então, quando a gente está desenvolvendo um projeto novo como o retinógrafo. O 
retinógrafo já teve três mestrados. [...] A câmera de satélite já teve oito mestrados e 
dois doutorados feitos aqui. [...]  A gente tem um vínculo forte com a USP por causa 
disso. Então, a pessoa vai lá faz as matérias, tal tal tal, se matricula no curso. Mas, o 
trabalho é feito aqui, os laboratórios são nossos. O material é nosso, o laboratório é 
nosso, o cara faz o trabalho, vai lá na USP e defende. E qual é a vantagem disso? A 
vantagem é que você fica sempre com contato com os professores, os pesquisadores 
e com os colegas e com os alunos. Então, a gente sabe quem são os carinhas bons 
(BE1 – Diretor de P&D).  

Na empresa “B” o incentivo e apoio a cursos de mestrado e doutorado foi um dos 

aspectos mais citados pelos entrevistados e que tem proporcionado uma série de vantagens 

para a empresa, essencialmente no aspecto da inovação. Pode-se inferir que há um alto 

retorno para a empresa investir nesta prática e, provavelmente, com um baixo investimento. 

Outra prática de formação e de capacitação adotada pela empresa é enviar 

empregados para fazer curso no exterior: 

Manda pessoas estudar no exterior. O ano passado mesmo, uma funcionária minha 
ficou seis meses lá na universidade do Arizona, que é uns dos tops de ótica nos 
Estados Unidos, ficou lá seis meses, nós pagamos, pago pela empresa. Então, a 
gente investe bastante nisso. (BE1 – Diretor de P&D).  

Ainda dentro da formação e da capacitação, a empresa também apóia a participação 

de empregados em congressos e em seminários, inclusive para apresentação de artigos 

científicos: 

A gente tem bastante visita a congresso, feira, a gente participa, apresenta artigos. 
Todo o mundo, na verdade, tem uma ligação grande com a universidade. (BE5 – 
Engenheiro). 
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Constatou-se que na empresa “B” as práticas de recursos humanos citadas foram o 

que ficou mais evidenciado como elementos que proporcionam o desenvolvimento de 

produtos inovadores, juntamente com o processo de aprendizagem, objeto de discussão do 

próximo tópico. Tais práticas têm fornecido a base fundamental para a criação do 

conhecimento que tem gerado a inovação na empresa, que são as pessoas altamente 

qualificadas e preparadas (formadas e capacitadas). Também é importante ressaltar que a 

parceria que a empresa mantém com as universidades locais, principalmente com a USP, 

ajuda bastante nesta questão. Verificou-se que a empresa tem conseguido se aproximar da 

academia e esta tem sido uma questão central para o desenvolvimento de inovação na 

empresa.   

O Quadro 16 sintetiza a categoria práticas de recursos humanos na empresa “B”.   

Quadro 16: Práticas de RH – Empresa “B”. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Políticas de RH 

Seleção e contratação  

Parceria com as universidades na busca 
de bons candidatos 
Seleção feita pela própria equipe com 
participação final da Direção 

Retenção de pessoas 
qualificadas  

Plano de carreira 
Flexibilidade de horário 
Incentivo e apoio a cursos de mestrado e 
doutorado 

Formação e capacitação  
cursos de mestrado e de doutorado  
Cursos no exterior 
Participação em congressos e seminários 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.2.2.2 Aprendizagem 

Na empresa “B”, a outra categoria evidenciada com mais ênfase foi a 

“aprendizagem”, composta pelas subcategorias: “aprendizagem formal” e “aprendizagem 

informal”. Nesta categoria foram agrupados todos os aspectos ligados ao processo de 

aprendizagem que acontece na empresa e que proporcionam a criação e a transformação de 

conhecimento, possibilitando que a mesma prospectasse e desenvolvesse produtos 

inovadores.  

Assim, na subcategoria “aprendizagem formal” foram inseridos os elementos 

relativos à aprendizagem que são proporcionados pela empresa e formalmente estruturados, 
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quais sejam, “cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado)”, “cursos no exterior” e 

“participação em congressos e em eminários”. Estes aspectos já foram abordados no tópico 

anterior, que descreveu a subcategoria “formação e capacitação”, na qual estão contidos tais  

elementos.  

Ressalta-se a importância dada pela empresa, bem como pelos seus empregados, 

quanto aos cursos de mestrado e doutorado. Além de proporcionar uma aprendizagem formal, 

tais cursos também propiciam uma aprendizagem informal intensa, já que a parceria  que a 

empresa mantém com as universidades e seus professores possibilitam a realização de 

pesquisas aplicadas na empresa, a realização de estágios, o contato com pesquisadores e com 

alunos, entre outros. Por exemplo, a quantidade de pesquisas realizadas na empresa é um 

número expressivo, conforme ressaltado pelo Diretor de P&D: 

Então, quando a gente está desenvolvendo um projeto novo como o retinógrafo. O 
retinógrafo já teve três mestrados. [...] A câmera de satélite já teve oito mestrados e 
dois doutorados feitos aqui. Chega na USP [...], a pessoa vai lá faz as matérias, tal 
tal tal, se matricula no curso. Mas, o trabalho é feito aqui, os laboratórios são nossos. 
O material é nosso, o laboratório é nosso, o cara faz o trabalho, vai lá na USP e 
defende. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você fica sempre com 
contato com os professores, os pesquisadores e com os colegas e com os alunos. 
(BE1 – Diretor de P&D).  

Percebe-se que esta relação próxima entre a empresa e a universidade, de fato tem 

proporcionado uma boa interação entre os professores, os pesquisadores, os alunos, 

empregados/alunos, os estagiários, gerando oportunidade de aprendizagem informal, devido 

principalmente às pesquisas serem realizadas na própria empresa. Trata-se de um ambiente 

rico e propício para aquisição e criação de conhecimento. Um exemplo disso é dado pelo 

próprio Diretor de P&D:  

Esses carinhas que vão no laboratório, ficam o dia inteiro lá... Eu mesmo fui muito, 
eu vivia no laboratório, fim de semana, à noite. Ficava lá, fazia as coisas que os 
caras pediam para fazer: “-Ah, me vê tal coisa. Faz tal coisa, faz tal coisa.”  E lá, 
isso dava uma habilidade, uma experiência, que é um pouco da idade que eu tenho. 
(BE1 – Diretor de P&D).  

 
Na subcategoria “aprendizagem informal” foram inseridos os aspectos relativos à 

aprendizagem que acontece no ambiente organizacional, sem que haja um processo ou rotina 

formalmente estruturada e estabelecida. Nesta subcategoria estão presentes os elementos 

“ambiente que facilita a troca de informações”, “rodízio de projetos”, “autonomia para o 

novato trabalhar”, “liberdade para participar com idéias e sugestões”, “parcerias com 

institutos de pesquisa” e “aprendizado com os erros”. 
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No que diz respeito ao “ambiente que facilita a troca de informações”, este aspecto 

foi muito ressaltado pelos entrevistados. Conforme descrito no tópico 6.2.1, o local onde 

funciona a área de P&D é um ambiente aberto, sem divisórias altas, de onde se pode observar 

todos os empregados trabalhando. Segundo a empresa, o objetivo é possuir uma estrutura que 

favorece a colaboração e o comprometimento, e que proporciona a criatividade, sem perder o 

foco no objetivo final. Por isso, as equipes trabalham no mesmo ambiente e compartilham 

informações, experiências e ideias.  

Constatou-se que é um local que possibilita um ambiente informal, que facilita o 

contato e a interação e que gera a troca de experiências e conhecimentos, conforme ressaltado 

pelos entrevistados:  

A informalidade é muito grande na gestão do conhecimento. Por quê? Por exemplo, 
você tem vários projetos, mas tem um cafezinho ali. O cara de um projeto conversa 
com o outro, então circula muito as informações. E as inovações de um produto 
normalmente são usadas em outro. Quando não, aí a gente, por exemplo, o escritório 
de projetos, que a gente acompanha todos os projetos, então a gente consegue dar 
uma direcionada: “-Olha, você podia usar tal coisa do outro cara que está fazendo 
aquilo lá.” Mas, normalmente, não precisa. No informal já é feito isso aí. (BE2 – 
Gerente do Escritório de Projetos).  

A interação que tem, não sei se você já desceu para visitar. Você vai ver que é uma 
sala única onde estão todos, então tem bastante discussão, as baias são baixas. (BE3 
– Engenheiro Gerente de projeto).  

Você consegue interagir, ver soluções que estão sendo aplicadas em um projeto para 
até ver se você pode utilizar alguma coisa de outro projeto ou não, isso é possível. 
Não é feito de maneira muito formalizada. É informal, mas existe. É mais pela 
proximidade das pessoas do que simplesmente uma formalização: “-Ah, existe 
documento tal, que formaliza tudo.” É uma transferência de conhecimento informal, 
entre pessoas. (BE4 – Engenheiro).  

Olha, em comparação com outras empresas é bem informal, [...]. Assim, existe 
muita conversa, muita discussão, colaboração, muita colaboração. Porque ninguém 
trabalha sozinho, na verdade, os produtos integram as áreas, todo o mundo precisa 
conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da área do outro então acaba tendo 
essa proximidade. Foi até criado um ambiente bem amplo, sem barreiras, justamente 
para ter essa colaboração. (BE5 – Engenheiro). 

A fala de BE5 retrata com propriedade a questão da necessidade de integração das 

áreas, de um ambiente propício, para que todos aprendam um pouco, saibam um pouquinho 

de cada um, para se conseguir chegar à inovação.  

Percebe-se que este aspecto da empresa está mais presente na área de P&D, pois o 

crescimento fez com que surgissem mais hierarquia e os processos ficassem mais formais, de 

maneira que isto tem dificultado a relação entre os departamentos/áreas diferentes, conforme 

destacado por BE2: 
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Entre as áreas, entre os departamentos que são de diretorias diferentes, que o sócio-
diretor é diferente, aí existem algumas dificuldades. Vou te falar, antigamente não 
tinha. (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos).  

Outro aspecto da aprendizagem informal evidenciado foi o “rodízio de projetos”. No 

caso, os profissionais são “rodiziados”, passam por vários projetos, o que proporciona a troca 

de informações e de experiências, gerando sinergia e fazendo com que o conhecimento circule 

na empresa: 

Quanto mais rodar melhor. O cara aprende mais coisas e vai ser mais importante 
para a empresa. (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos).  

O ponto central do rodízio das pessoas nas equipes de projetos é que muitas 

funcionalidades de um projeto/produto podem ser aproveitadas em outros. Soluções de um 

projeto podem ser aplicadas em outro. E quanto mais uma pessoa passa por projetos diferentes 

mais ela aprenderá e contribuirá para a difusão do conhecimento.  

Mais uma forma de aprendizagem informal, evidenciada na empresa, é a “autonomia 

para o novato trabalhar”. No caso, esta autonomia é importante para a aprendizagem, pois o 

“novato” chega com energia e novas ideias e, com isso, vai participando nas soluções dos 

produtos, que podem dar certo ou não. Este processo foi descrito assim pelos entrevistados:   

Geralmente ele vai entrar em algum grupo de trabalho com o gerente e tem o 
restante da equipe. Ele vai trabalhar em conjunto com essa equipe e o gerente vai 
ficar mais de olho no novato, vai ficar bem em cima. Mas a ideia é não segurar 
muito não, é aproveitar essa energia com idéias novas e só ir corrigindo, ir 
apresentando o que a gente já sabe, apresentando a característica da empresa, aquilo 
que a empresa pensa, mas deixar a pessoa desenvolver o trabalho dela dentro do 
grupo. (BE5 – Engenheiro).  

Normalmente a pessoa nova que entra, ela entra para trabalhar em uma equipe que 
está em andamento, ela entra para substituir alguém daquela equipe e ela tem 
bastante apoio na medida em que uma pessoa mais nova tem mais autonomia para 
fazer. (BE7 – Física).  

Assim, com os erros e acertos, o “novato” vai aprendendo e sendo integrado à 

equipe. O interessante é que a empresa dá essa “autonomia” para aproveitar a “energia” dele, 

a vontade de aprender e fazer as coisas. A empresa só vai fazendo as correções necessárias.  

A aprendizagem informal também acontece por meio da “liberdade que os 

empregados têm para participar das discussões e propor ideias e sugestões”. Além do 

“ambiente que facilita a troca de informações”, o próprio ambiente social, onde existe uma 

boa convivência entre os empregados, contribui para que haja liberdade e muita 

participação/interação e, conseqüentemente, a troca de informações e de experiências, 

proporcionando o aprendizado, conforme ressaltado por BE4:   
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Eu acho que a liberdade para opinar e até participar das discussões é bem grande. 
Você pode sempre estar opinando ou conversando de forma a tentar buscar a melhor 
solução para a equipe. Então, nesse ponto, eu acho que é um ambiente que 
proporciona bastante essa transferência de idéias e criação de idéias a partir de 
diferentes pessoas. (BE4 – Engenheiro).  

As “parcerias com institutos de pesquisa” também é considerada uma forma de os 

empregados aprenderem informalmente, já que a interação e a troca de experiências entre os 

pesquisadores e os empregados envolvidos nas parcerias proporcionam um rico aprendizado. 

Segundo a empresa, atualmente existem as seguintes parcerias: IFSC-USP (em física e 

optrônica), EESC-USP (em aeronáutica, mecânica fina e eletrônica), HC-USP Ribeirão Preto 

(em oftalmologia), IPEN – USP (em ensaios), Departamento de Oftalmologia da UNIFESP 

(em oftalmologia), Departamento de Computação da UFSCar (lei da informática), Hospital de 

Olhos da SBP – Araraquara (em oftalmologia) e CTEX do Exército Brasileiro (defesa). Não 

foi possível verificar a sistemática utilizada pela empresa para firmar estas parcerias, mas 

depreende-se que as parcerias foram estabelecidas de acordo com as áreas em que a empresa 

atua, devido aos interesses comuns de ambos na busca pelo conhecimento.  

Ainda como processo de aprendizagem informal, tem-se a aprendizagem com os 

erros. Neste ponto, destaca-se que a empresa começou errando, ao desenvolver um “laser que 

não vendia”. Mas foi a partir deste produto que a empresa desenvolveu aplicações que 

levaram a fabricação de diversos produtos inovadores. E muito outros produtos não deram 

certo, o que provavelmente proporcionou aprendizagem para a empresa. Esta questão será 

abordada novamente mais à frente, especificamente no que diz respeito a assunção de riscos e 

tolerância a falhas.    

No que diz respeito ao processo de aprendizagem formal e informal na empresa, 

depreende-se que a união, o conjunto de todos estes elementos descritos, tem proporcionado 

uma rica aprendizagem e que, de fato, tem contribuído para a criação do conhecimento e, 

consequentemente, o desenvolvimento de inovação. A fala de BE5 assinala com pertinência 

esta questão: 

A gente tem bastante visita a congresso, feira, a gente participa, apresenta artigos. 
Todo o mundo, na verdade, tem uma ligação grande com a universidade. Então, todo 
o mundo está o tempo todo estudando, apresentando, tentando fazer as coisas. Isso 
eu acho que é importante. A gente tem parceria com institutos de pesquisa também, 
desenvolvendo projetos. [...] Então essa proximidade, essa boa relação com os 
órgãos é importante. Eu acho que é a união de tudo que é o fundamental, na verdade. 
Se fosse um aspecto só, não seria tão relevante. Talvez seja a força do recurso que 
está reunindo, inclusive as pessoas. (BE5 –Engenheiro).  
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Percebeu-se que a aprendizagem visando à criação e à transmissão do conhecimento 

é algo inerente à organização, um valor presente na empresa, resumido na frase de BE5 “todo 

mundo está o tempo todo estudando”. Pode-se também inferir que a empresa possui um lado 

“acadêmico” explícito, atuando inclusive como se fosse um instituto de pesquisa, pois dá uma 

ênfase muito grande à pesquisa e, até mesmo, na publicação de artigos e apresentação de 

trabalhos em congressos. 

Depreende-se que este aspecto provavelmente são valores que vem dos sócios 

fundadores, já que parte dos mesmos possui elevada formação acadêmica e continuam 

mantendo uma ligação com o meio acadêmico. Conforme pôde ser verificado no seu 

curriculum lattes16, o Presidente da empresa, por exemplo, além de manter o vínculo formal 

com a USP como professor titular (em regime parcial), possui dezenas de publicações 

científicas e apresentação de trabalhos em congressos, bem como orientação e participação 

em bancas de mestrado e de doutorado.  

O Quadro 17 sintetiza a categoria aprendizagem na empresa “B”.   

Quadro 17: Categoria Aprendizagem empresa “B” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Aprendizagem 

Formal 

Pós-graduação (mestrado e 
doutorado) 
Cursos no exterior 
Congressos e Seminários no Brasil 
e Exterior  

Informal 

Ambiente que facilita a troca de 
informações 
Rodízio de projetos 
Autonomia para o novato trabalhar 
Liberdade para participar com 
idéias e sugestões 
Parcerias com institutos de 
pesquisa 
Aprendizado com os erros 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

 

 

                                                           
16 O Curriculum Lattes não será referenciado para manter o anonimato do Presidente. 
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6.2.2.3 Decisão de inovar 

Outra categoria evidenciada nos dados da empresa “B” foi a “decisão de inovar”. 

Nesta categoria foram inseridos todos os aspectos que compõem a decisão de inovar, ou seja, 

que dão subsídio para a tomada de decisão para iniciar o desenvolvimento de produtos 

inovadores. Compõe-se das seguintes subcategorias: “quem dispara o início”, “condições ou 

pré-requisitos para inovar”, “formas de detectar oportunidades de inovação” e “assunção de 

risco e incerteza”.  

A subcategoria “quem dispara o início” diz respeito à pessoa ou ao grupo de pessoas 

que inicia o processo de inovação, especificamente a etapa de “buscar as oportunidades” que 

levarão ao desenvolvimento de produtos inovadores. Evidenciou-se que houve uma 

transformação ao longo dos anos: inicialmente eram somente os sócios-diretores, estava 

centralizada na direção, principalmente a Diretoria de P&D, mas agora também são os 

gerentes de projetos: 

Eu acho que antes estava bem centralizada na direção. Hoje, eu acho que os gerentes 
estão conseguindo também, em função das necessidades dos projetos. Hoje, a gente 
(os gerentes de projetos) já tem condições de inovar. (BE3 – Engenheiro Gestor de 
Projeto).  

Na fala apresentada, observa-se que os gerentes já desenvolveram uma capacidade de 

também buscar as oportunidades de inovação, ou seja, de inovar, o que não está mais 

centralizado na Diretoria. No entanto, ficou evidente que a decisão pelo início do processo 

ainda é da Diretoria, conforme mencionado na descrição do processo de inovação. Mas a 

empresa já evoluiu, visto que os gerentes estão preparados para detectar as oportunidades de 

inovação e levarem para a Diretoria as propostas, por meio da Direção de P&D, que é quem 

operacionaliza todo o processo.  

A subcategoria “condições ou pré-requisitos para inovar” diz respeito aos pré-

requisitos necessários para enxergar as oportunidades de inovação. Isso passa pela capacidade 

de conhecer o negócio e o mercado em que a empresa atua: 

Você precisa ter um domínio, você precisa conhecer, precisa ter o olho treinado, 
precisa conhecer o teu campo. Essa é a primeira coisa. Então, a hora que você 
conhece o teu campo, você enxerga as oportunidades. (BE1 – Diretor de P&D).  

Esta capacidade, denominada de “capacidade técnica” pelo Diretor de P&D, vem do 

conhecimento que as pessoas que trabalham na empresa possuem: 
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As pessoas que estão aqui têm um conhecimento grande, têm um olho que permite 
enxergar oportunidades. Então, às vezes a pessoa percebe uma demanda, percebe 
uma necessidade e transforma aquilo em uma oportunidade. A maioria das pessoas 
aqui pensa assim.  (BE1 - Diretor de P&D)  

Esta fala do Diretor de P&D, destacando o grande conhecimento que a equipe possui,  

ressalta a importância do processo de seleção e de contratação do pessoal qualificado e do 

processo de aprendizagem que acontece na empresa, seja ele formal ou informal.   

A subcategoria “formas de detectar oportunidades de inovação” diz respeito ao modo 

como a empresa detecta as oportunidades de mercado, isto é, as maneiras utilizadas pela 

empresa para prospectar projetos inovadores. Verificou-se que estas seriam: as informações 

do pessoal de vendas, assistência técnica e marketing; as parcerias com os médicos; as 

necessidades do governo, por meio de programas específicos e editais; a participação em 

feiras e em congressos; e a análise dos concorrentes. As falas abaixo exemplificam como 

funciona esta questão:  

A gente tem parcerias com os médicos oftalmologistas que visualizam um 
tratamento ou até um equipamento com alto potencial de uso e que tem dentro da 
competência da empresa ser desenvolvido. (BE4 – Engenheiro).  

Então, por exemplo, o nosso primeiro retinógrafo, as ideias vêm... Como é um 
produto voltado para o mercado oftalmológico, as idéias, em geral, vem do pessoal 
que tem mais contato com o mercado. No caso era o pessoal de vendas, assistência 
técnica, marketing. (BE5 – Engenheiro).  

Normalmente vem da diretoria, ou de pesquisa de mercado, ou de demanda de 
cliente que já são clientes de outros produtos, ou às vezes de produtos que já existem 
no mercado e a gente pode colocar um diferencial nisso, vem mais ou menos dessa 
forma. (BE7 – Física). 

Na área médica geralmente os requisitos vem na verdade do que o mercado necessita 
junto com a parte de vendas da empresa, um caso mais direcionado. “-Os médicos 
estão precisando de um produto com essas características.” (BE8 – Engenheiro).  

é uma licitação, na verdade, é do governo e a empresa entrou na licitação e acabou 
ganhando e por isso, hoje, desenvolve esse projeto. (BE9 – Engenheira de 
Produção).  

Como a empresa opera em mais de um segmento, existem algumas estratégias 

específicas. Por exemplo, na área de defesa e espaço, é mediante programa de governo e de 

editais de licitações. Na área médica, é por meio do relacionamento próximo que a empresa 

mantém com os médicos. Além disso, há a capacidade da própria equipe interna de vendas e 

marketing, que estão em contato com os clientes e com o mercado e levam para a área de 

P&D as oportunidades detectadas. 

Convém ressaltar que os aspectos que dizem respeito às subcategorias “quem dispara 

o início”, “condições ou pré-requisitos para inovar” e “formas de detectar oportunidades de 
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inovação”, podem ser inseridos no conjunto denominado “orientação para o mercado”, que 

consiste nas práticas da empresa que são voltadas para a prospecção de oportunidades de 

inovação (de enxergar as oportunidades). Este ponto será discutido mais à frente.    

Outro aspecto que permeia a decisão de inovar é a “assunção de riscos”, ou seja, a 

capacidade de a empresa assumir e aceitar riscos e as incertezas da inovação. O risco da 

inovação é elevado, pois os projetos são de longo prazo e podem não dar certo. A própria 

empresa possui exemplos de projetos fracassados: 

E depois você passa lá embaixo, no museuzinho, você vai ver um monte de 
projetinhos que não deram certo. (Ah, tem lá?) Tem um monte de projeto que não 
saiu do chão, vamos dizer assim. (BE1 – Diretor de P&D).  

No caso da empresa “B”, além de a mesma assumir os riscos e incertezas da 

inovação, também tolera as falhas. E o importante nesta questão de tolerar as falhas ou erros é 

o que se pode aprender com isso. Destaca-se que a empresa já começou errando, ao fabricar 

um produto que não servia para nada, que não tinha mercado. Ressalta-se que a empresa não 

esconde os seus erros, isto é, os projetos que não “saíram do chão”, a ponto de demonstrá-los 

no museu, conforme ressaltado na fala acima pelo Diretor de P&D.    

A assunção de riscos e de incertezas é caracterizada pelo arrojo, em acreditar que se 

têm condições de desenvolver os produtos inovadores, não ter medo dos desafios: 

A segunda coisa que precisa ter é um certo arrojo. E você precisa acreditar naquilo 
que você vai fazer. (BE1 – Diretor de P&D).  

Os desafios, encarar os desafios todos, não ter medo de encarar os desafios. 
Inovação: desenvolver tecnologia mesmo. (BE3 – Gestor de projeto).  

Os produtos são realmente bem desconhecidos. E as tecnologias envolvidas nós 
também não sabemos bem. Então acaba que tem uma incerteza muito grande por 
conta dos projetos. (BE5 – Engenheiro).  

Como o retinógrafo que eu trabalhei, a maioria foi bancada pela empresa e é um 
investimento a muito longo prazo. Um projeto de dois, três, quatro anos, às vezes. 
Para ter um retorno depois de mais dois, três anos e com um risco muito alto, muitas 
incertezas. Como é inovação, a gente começa o projeto sem saber direito o que vai 
conseguir no final, se vai chegar ao resultado satisfatório, então tem essa questão do 
risco envolvido e do recurso envolvido. (BE5 – Engenheiro).  

Conforme observado nas falas acima, há grande incerteza quanto aos resultados dos 

projetos. No início, muita coisa é desconhecida e os resultados podem demorar em 

aparecerem. Então é preciso “ter um certo arrojo”, conforme ressaltado pelo Diretor de P&D. 

E de onde vem esse “arrojo” a ponto da empresa assumir os riscos e incertezas da inovação? 

Depreende-se que este “perfil arrojado” vem dos sócios, desde o início da empresa. Voltar do 
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doutorado no exterior e decidir fabricar um produto desconhecido no Brasil foi um ato 

arrojado dos fundadores, sendo que esta crença continua na empresa até hoje, fazendo parte 

da sua cultura, conforme pode ser observado no depoimento do engenheiro BE8:  

Acho que o perfil aí busca por melhoria, eu chamo isso de desbravador, a questão 
dos diretores de ingressar numa área, que olhando agora... É difícil no Brasil na 
década de 1980: “-Vou fazer laser, vou trabalhar com uma coisa que vende lá 
fora.” Então eu acho que o perfil se manteve na empresa o tempo todo e que buscou 
a empresa fazer coisas diferentes. É justamente o que levou a gente a ser diferente, a 
querer ser diferente mesmo. Eu acho que parte da cultura da empresa aí é ir atrás de 
produtos que são sempre um passo a mais do que a gente está ali, a gente está 
sempre buscando para conseguir chegar naquilo. (BE8 – Engenheiro).  

Destaca-se o relato de BE7, que ao falar sobre como ela veio trabalhar na empresa, já 

havia uma percepção externa de que a empresa era arrojada:   

Já tinha essa ideia que... Tinha, era uma empresa que não tinha medo de arriscar e 
bancar, desenvolver coisas novas. (BE7 – Física).  

Percebe-se que a decisão de inovar é complexa. Para tanto, a empresa precisa possuir 

pessoas preparadas e capacitadas, para “enxergar as oportunidades”, além de não ter medo dos 

riscos e incertezas. 

O Quadro 18 sintetiza a categoria “decisão de inovar” na empresa “B”.   

Quadro 18: Categoria Decisão de inovar - empresa “B” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Decisão de inovar 

Quem dispara o início 
Diretor de P&D 
Diretoria 
Gerentes de Projetos  

Condições / pré-requisitos 
Conhecer o seu negócio 
Capacidade técnica 
Capacidade comercial 

Formas de detectar 
oportunidades de inovação 

Informações do pessoal de vendas, 
assistência técnica e marketing  
Parcerias com os médicos 
Necessidades do governo 
Participação em feiras e 
congressos 
Análise dos concorrentes 

Assunção de riscos e 
incertezas 

Ser arrojado 
Tolerar as falhas 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
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6.2.2.4  Organização do trabalho 

A categoria “organização do trabalho” também evidenciada nos dados da empresa 

“B” corresponde aos aspectos do trabalho que possibilitam ou contribuem para o 

desenvolvimento de inovação na empresa. O trabalho está organizado de forma que a 

aprendizagem e a criação do conhecimento sejam intensas na empresa. Assim, os aspectos 

centrais para que isso aconteça é o “ambiente de trabalho”, a “liberdade para participar” e a 

“estrutura funcional”. Essas são as subcategorias que integram esta categoria. 

Na subcategoria “ambiente de trabalho”, estão inseridos todos os aspectos que dizem 

respeito ao ambiente “social” de trabalho, ambiente este onde há uma convivência amistosa 

profissional e social, colaboração, interação, boa relação entre diretoria e empregados, 

informalidade e, até mesmo, comprometimento afetivo. 

A questão do ambiente de trabalho foi muito ressaltada pelos entrevistados: há uma 

boa convivência no local de trabalho e até mesmo fora do local de trabalho, ou seja, a boa 

convivência se estende à vida social dos empregados. E, de certa forma, este bom ambiente 

facilita a interação, a aprendizagem e a troca de conhecimento, conforme ressaltado por BE2: 

Então, dentro da nossa área é muito bom o trabalho. A gente tem uma equipe, somos 
em quase 60. E o trabalho é num ambiente muito agradável. Sabe? O pessoal faz 
churrasco toda semana, o pessoal está aí... Sempre tem alguma coisinha. Por 
exemplo, história do iPad, tem um grupinho lá que tem uma senha em comum, ai a 
gente baixa coisa tudo junto, faz em conjunto. Tínhamos um time de basquete que 
era do departamento. Tem várias atividades assim, o pessoal realmente é muito 
unido. (E isso facilita?) Facilita. A informalidade é muito grande na gestão do 
conhecimento. Por quê? Por exemplo, você tem vários projetos, mas tem um 
cafezinho ali. O cara de um projeto conversa com o outro, então circula muito as 
informações. E as inovações de um produto normalmente são usadas em outro (BE2 
– Gerente do Escritório de Projetos).  

A fala de BE2 acima assinala a questão da informalidade na empresa. Percebe-se que 

esta informalidade é mais no sentido de relacionamento, de proximidade entre as pessoas e as 

equipes de projetos, relacionamento este que acontece de forma natural, sem que haja um 

roteiro a ser seguido:   

Então existe bastante essa interação entre a equipe de um projeto e entre as equipes 
dos projetos. Acaba sendo um ambiente bem dinâmico em relação a isso, você não 
tem, vamos dizer assim, um roteiro diário do que você tem que seguir. Muitas vezes 
você tem que... Na verdade, mesmo porque nessa área problema surge a toda hora, 
toda hora você tem que estar buscando soluções para os diversos problemas. Então é 
bem dinâmico, mas tem também dessa informalidade. (BE4 – Engenheiro).  
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Este bom ambiente de trabalho, além de proporcionar intensa colaboração e 

interação, faz com que as pessoas se sintam bem na empresa, a ponto de não pensar em 

procurar outro emprego:  

Nós sempre tivemos um ambiente muito bom de trabalho, sempre foi muito gostoso 
trabalhar aqui. [...] A gente sempre teve um ambiente muito bom de trabalho. E em 
relação à empresa também, sabe? É uma empresa bem gostosa de trabalhar. [...] O 
ambiente sempre foi muito gostoso de trabalhar aqui. Inclusive de até, às vezes, não 
pensar em procurar outras coisas justamente pelo ambiente de trabalho, porque é 
muito gostoso trabalhar aqui. (BE9 – Engenheira de Produção).  

Na subcategoria “liberdade para participar”, estão inseridos os aspectos que dizem 

respeito à participação dos empregados com ideias e sugestões visando à solução de 

problemas e à proposição de ideias inovadoras. Esta subcategoria está ligada à categoria 

anterior, já que o bom ambiente de trabalho facilita o relacionamento e a participação. 

Praticamente todos os entrevistados ressaltaram a liberdade que os mesmos têm de participar 

das discussões. Como é uma equipe multidisciplinar, isso ajuda bastante no desenvolvimento 

de produtos inovadores, conforme ressaltado por BE4:  

Eu acho que a liberdade para opinar e até participar das discussões é bem grande. 
Você pode sempre estar opinando ou conversando de forma a tentar buscar a melhor 
solução para a equipe. Então, nesse ponto, eu acho que é um ambiente que 
proporciona bastante essa transferência de idéias e criação de idéias a partir de 
diferentes pessoas. (BE4 – Engenheiro). 

A fala de BE4 evidencia uma questão essencial no que diz respeito à liberdade de 

participar: a possibilidade de criação e transferência de ideias a partir de diferentes pessoas. 

Depreende-se que esta liberdade não só proporciona o surgimento de uma ideia inovadora, 

mas também a possibilidade de as pessoas aprenderem com esta liberdade de opinar e 

conversar, principalmente quando está se buscando uma resolução de um problema. Daí 

porque a subcategoria “liberdade para participar” também integra a categoria de 

aprendizagem informal, conforme exposto no tópico 6.2.2.2. 

Na subcategoria “estrutura funcional” estão inseridos os aspectos que dizem respeito 

à estrutura de funcionamento da área de P&D. Conforme já mencionado, a equipe é composta 

por profissionais de diversas áreas, formando uma equipe multidisciplinar. Possui uma 

estrutura horizontalizada, com poucas hierarquias, informal, muito dinâmica e flexível. A 

estrutura funcional está voltada para que haja interação e colaboração, de forma que o 

conhecimento circule, conforme descrito por BE4 e destacado por BE8: 

Você consegue interagir, ver soluções que estão sendo aplicadas em um projeto para 
até ver se você pode utilizar alguma coisa de outro projeto ou não, isso é possível. 
Não é feito de maneira muito formalizada. (É informal?)  É informal, mas existe. É 
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mais pela proximidade das pessoas do que simplesmente uma formalização: “-Ah, 
existe documento tal, que formaliza tudo.” É uma transferência de conhecimento 
informal, entre pessoas. (BE4 – Engenheiro). 

E nisso, eu acho que até a dinamicidade que a gente tem aqui no P&D, não tem 
muita figura de hierarquia. Tem obviamente funções diferentes. Principalmente o 
perfil técnico das pessoas é bem voltado para de contribuição. Então o engenheiro 
mecânico está fazendo de um jeito lá: “-Não, eu acho que é melhor fazer assim, 
assim”. (BE8 – Engenheiro). 

Um dos pontos que também contribui para que haja a criação e a transferência de 

conhecimento, que possibilita o desenvolvimento de produtos inovadores, é a formação de 

uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada, composta por engenheiros (mecânico, 

elétrico, eletrônico e de produção), físico, matemático, ótico, entre outros. É o conjunto dessas 

diferentes pessoas, trabalhando num ambiente propício, que permite “fazer uma coisa 

diferente, inovadora”, nas palavras de BE8: 

Eu acho que justamente o nosso perfil de várias pessoas técnicas trabalhando em 
conjunto para fazer uma coisa diferente, inovadora, leva sempre a um caminho de 
idéias, podendo aparecer a qualquer momento. (BE8 – Engenheiro). 

Cumpre destacar que os aspectos inseridos na categoria “organização do trabalho” é 

específico para a área de P&D. Em relação a empresa como um todo, provavelmente a 

situação é outra, pois o crescimento trouxe departamentalização e formalização, o que está 

prejudicando a comunicação entre as áreas diferentes: 

Estou falando do nosso departamento. Entre as áreas, entre os departamentos que 
são de diretorias diferentes, que o sócio-diretor é diferente, aí existem algumas 
dificuldades. Mas no próprio crescimento da empresa. Vou te falar. Antigamente 
não tinha (dificuldade de comunicação).  [...] E, hoje, ainda na nossa área a gente 
mantém uma agilidade muito grande. [...] Na nossa área a gente conseguiu, mas na 
área de produção não. Aí é mais emperrado, tem que ter controle e tal. No nosso 
não, a gente tentou manter um controle sem criar burocracia, entendeu? Ou criando 
o mínimo possível de burocracia.  (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos) 

O Quadro 19 sintetiza a categoria “organização do trabalho” na empresa “B”.   

 

 

 

 

 

 



162 

 

Quadro 19: Categoria Organização do trabalho - empresa “B” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Organização do 
trabalho 

Ambiente de trabalho 

Convivência amistosa profissional 
e social 

Colaboração 
Interação 
Boa relação entre diretoria e 
empregados 
Relações informais 
Comprometimento afetivo 

Liberdade para participar 
Participação com idéias e 
sugestões 

Estrutura funcional 

Horizontalizada, com poucas 
hierarquias 

Dinâmica e ágil 
Flexibilidade 
Informal 
Equipe multidisciplinar 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

6.2.2.5 Construção da Imagem 

Outra categoria evidenciada nos dados da empresa “B” foi a questão da “construção 

de imagem” de uma empresa inovadora, que possui capacidade técnica para desenvolver 

produtos inovadores. Traduz-se esta capacidade técnica em criação de conhecimento que 

levou a empresa a ser inovadora. Segundo o Diretor de P&D, esta imagem foi fundamental 

para que as oportunidades surgissem: 

Então, uma coisa fundamental é foi criar a imagem também, que você tem 
capacidade. [...] Tem essa disposição e essa capacidade de encarar essas coisas, que 
aí as oportunidades vêm até você. Você não pode pisar na bola. Mas, se mantendo 
uma certa seriedade na coisa, as oportunidades aparecem. (BE1 – Diretor de P&D). 

De certa forma, a construção desta imagem possibilitou que a empresa fosse 

reconhecida pelo mercado, pelas “pessoas de fora”, como uma empresa arrojada, capaz de 

encarar os desafios, de desenvolver produtos inovadores: 

Na verdade, as pessoas de fora, principalmente, eu acho que tem essa imagem da 
empresa como uma empresa superinovadora. De inovadora e até mesmo o exemplo, 
principalmente, pelo fato... Já foi estudo de caso de muitos cursos e pelo fato de ter 
saído cinco pessoas de dentro da universidade que se juntaram para criar uma 
empresa e acabou chegando onde chegou. (BE9 – Engenheira de Produção). 
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Percebe-se que esta imagem começou a ser construída logo no início de sua 

fundação, a partir da ideia dos sócios fundadores que fizeram o Doutorado no MIT e foram 

desenvolver o laser. Eram professores da universidade, que possuíam uma “bagagem” 

acadêmica e que agora estavam aplicando o conhecimento. Mesmo que o produto inicial fosse 

“fracassado”, serviu para mostrar que a empresa tinha capacidade de aplicar conhecimento. 

Conforme afirmando por BE7, essa imagem já vinha desde o início:     

Eu acho que essa inovação mesmo, essa inovação, a coragem de entrar nos 
mercados. Se achando de igual para igual dentro dos mercados e eu acho que isso... 
(E isso sempre esteve muito claro para você desde quando você entrou aqui?) 
Ah sim, isso sim. (Há 10 anos já tinha isso?) Já tinha essa ideia que... Tinha, era 
uma empresa que não tinha medo de arriscar e bancar, desenvolver coisas novas. 
(BE7 – Física). 

A construção da imagem de empresa inovadora não só foi importante para fazer com 

que as oportunidades surgissem, mas também contribuiu para que a empresa atraísse bons 

profissionais, principalmente os recém formados nas universidades locais. E esta imagem se 

fortaleceu a partir do momento em que os engenheiros novos, por exemplo, podiam aplicar 

seus conhecimentos na empresa e continuar realizando as pesquisas em sua área de formação. 

Nesse aspecto da construção da imagem, os próprios arranjos físicos existentes e 

descritos anteriormente, como a sala limpa, a sala de P&D e o museu ajudam  na percepção de 

que a empresa tem essa capacidade de inovar. Um fator importante também observado é que 

os próprios empregados acreditam, de fato, nesta imagem da empresa, fazendo com que a 

capacidade de criar produtos inovadores se torne uma realidade.   

 

6.2.2.6 Dificuldades 

Finalmente, a última categoria evidenciada na empresa “B” diz respeito às 

dificuldades enfrentadas, isto é, os desafios que apareceram e vem aparecendo para a 

empresa. É preciso descrever esta categoria, pois demonstra uma série de aspectos que estão 

permeando a empresa e que tem influenciado a sua cultura organizacional. 

Assim, na categoria “dificuldades”, foram inseridas as dificuldades, as situações 

desafiadoras que surgiram no processo de inovação. Esta categoria se divide em dificuldades 

de ordem interna e externa. Destaca-se que algumas dificuldades enfrentadas proporcionaram 

o desenvolvimento de produtos inovadores. Foi o caso do “boicote” no desenvolvimento das 

câmeras para satélites, que foi feito pelos outros países que já produziam as câmeras e que não 
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tinham interesse que o Brasil desenvolvesse uma tecnologia própria para isso. Portanto, a 

empresa teve que aprender não só como fabricar as câmeras, mas também teve que aprender a 

fazer as ferramentas necessárias para tal fabricação. Por outro lado, algumas dificuldades 

fizeram com que a empresa diminuísse a capacidade de criar produtos inovadores, como foi a 

criação do “filtro financeiro” para a proposição de produtos inovadores, em virtude da 

dificuldade financeira que a empresa enfrenta. 

A subcategoria dificuldades internas contém os aspectos de ordem interna, ou seja, 

os que estão sob a gestão da empresa, e que têm causado empecilhos ou barreiras para inovar. 

Esses aspectos seriam o filtro financeiro (plano de negócio), a comunicação entre 

departamentos, a perda de pessoal qualificado e a estrutura administrativa ineficiente. 

Constatou-se que uma das dificuldades porque a empresa passou (e está passando) é 

a escassez de recursos financeiros. Com recursos escassos, a empresa criou um “filtro 

financeiro” para projetos de desenvolvimento de produtos inovadores. Todos os projetos têm 

que passar por este “filtro financeiro”, que corresponde a um plano de negócios, em que o 

projeto tem que mostrar que é viável. É uma forma de dimensionar com mais eficiência os 

riscos e amenizar as incertezas. Esta prática tem controlado melhor os recursos financeiros da 

empresa, mas, por outro lado, tem causado uma diminuição das ideias inovadoras:   

Por exemplo, várias das soluções que estão aí, foram os funcionários que 
propuseram. [...] Ultimamente isso tem caído, porque o produto nesse filtro 
financeiro que a gente tem colocado. [...] O ruim é que as grandes ideias mesmo, 
aquelas assim, de ruptura, que dão uma chacoalhada no sistema mesmo, raramente 
são viáveis financeiramente, na primeira abordagem. Então, você acaba matando o 
que a gente chama de tecnologia de ruptura, produtos de ruptura. Então, a gente tem 
notado isso ao longo do tempo, que a empresa, à medida que vai necessitando de 
mais robustez financeira, ela vai perdendo essa capacidade de gerar tecnologia do 
futuro. (BE1 – Diretor de P&D). 

Percebe-se que, no início, a empresa não era criteriosa com relação ao 

desenvolvimento de projetos inovadores. Havia mais abertura para desenvolver produtos 

inovadores. Alguns projetos davam certo e outros davam errado. Isso é uma questão 

interessante, pois a empresa começou com um “produto fracassado”.  

Outra dificuldade de ordem interna é a perda de pessoal qualificado, que  

possivelmente  está ligada ao aspecto anterior (escassez de recursos financeiros). Esta é uma 

grande preocupação, pois perder pessoal qualificado significa perder conhecimento tácito, que  

demora a ser desenvolvido. Para uma empresa inovadora este é um problema:  
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O ano passado mesmo nós perdemos três pessoas para concorrentes internacionais, 
perdemos cinco pessoas para concorrentes nacionais. E grandes. A gente não tinha 
condições de competir mesmo. Salários mais altos e tal. Então, existe essa 
rotatividade, que a gente perde um pouco mesmo. (BE1 – Diretor de P&D).  

Mão de obra a gente não tem aqui essa dificuldade tão grande. Agora, a gente tem a 
dificuldade de manter a mão de obra qualificada. Porque, por exemplo, o cara se 
forma aí na USP, vem trabalhar aqui, desenvolve um puta produto, aprende várias 
tecnologias de ponta e ele vira um cara muito valorizado no mercado, entendeu? E, 
aí, acaba sendo difícil segurar esse cara aqui. Então isso é uma dificuldade. Esse 
ano, a gente perdeu uns três aí. (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos).  

A fala de BE2 denota um aspecto muito presente na empresa que é a questão da  

aprendizagem que a mesma proporciona, seja formal ou informal. A empresa não está 

formando o profissional só para ela, mas também para o mercado. 

Mais uma dificuldade interna que a empresa tem enfrentado é a comunicação entre 

departamentos, dificuldade esta surgida com o crescimento da empresa: 

Entre as áreas, entre os departamentos, que são de diretorias diferentes, que o sócio-
diretor é diferente, aí existem algumas dificuldades. [...] Vou te falar, antigamente 
não tinha (dificuldade de comunicação). Quando a empresa era menor? É, não 
tinha. (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos).  

No entanto, ressalta-se que a dificuldade de comunicação não abrange todos os 

departamentos. Por exemplo, entre o departamento de vendas e o departamento de P&D há  

comunicação e interação, já que o pessoal de vendas, marketing e assistência técnica 

proporcionam oportunidades de prospecção de negócios, conforme já mencionado 

anteriormente. Já entre o departamento de produção e P&D, há uma certa dificuldade de 

comunicação, a ponto de a área de produção não conseguir acompanhar o desenvolvimento 

dos produtos, conforme ressaltado por BE2.  

Por fim, na subcategoria dificuldades internas, há um aspecto que provavelmente é 

uma das causas que tem levado a empresa a passar por dificuldades financeiras atualmente, 

que é uma estrutura administrativa ineficiente. Ficou evidenciado que a empresa possui uma 

área de P&D muito desenvolvida e eficiente, mas não evoluiu na área administrativa, aspecto 

este ressaltado pelo Diretor de P&D: 

A gente tem uma iniciativa e certa estrutura voltada para a inovação, só que o que a 
gente precisa aperfeiçoar as estruturas contábeis, administrativas, de maneira que a 
inovação se pague. Esse é o grande dilema que nós sempre tivemos e hoje está bem 
escancarado isso por causa do tamanho. A gente investiu R$ 15 milhões nos últimos 
anos aqui (em P&D). Você mostra isso para um financeiro, o financeiro tem um 
infarto, cai duro na mesa. (BE1 – Diretor de P&D).  

Depreende-se que, apesar de a empresa ter evoluído e crescido, ter desenvolvido 

muitos produtos inovadores e ser reconhecida como uma empresa inovadora, a estrutura 
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administrativa não acompanhou esta evolução. Percebe-se isso no próprio visual do local onde 

funciona a área administrativa da empresa, que é muito diferente da área de P&D: as 

divisórias são altas, existindo uma sala para cada setor, aparentando uma típica organização 

burocrática.  

Por que o Diretor de P&D afirmou, na fala acima, que é preciso aperfeiçoar as 

estruturas contábeis e administrativas? Como que uma empresa inovadora em produto, não 

conseguiu também inovar na gestão, a ponto de estar passando por dificuldades financeiras? 

Percebeu-se que a empresa sempre foi muito mais voltada para pesquisa, a ponto de se 

assemelhar  com um instituto de pesquisa. Mas qual a origem disso? Pode-se inferir que a 

origem dessa questão está nos sócios fundadores, já que parte deles veio da academia, atuando 

como professor e pesquisador. Observa-se que na própria estrutura organizacional da 

empresa, mais precisamente no organograma da Diretoria, não existe uma diretoria 

administrativa e financeira, por exemplo.  

A subcategoria dificuldades externas contém os aspectos de ordem externa, ou seja, 

que não estão sob a gestão da empresa, e que tem causado empecilhos no processo de 

inovação. Estes aspectos seriam o “boicote”, a concorrência externa predatória, a tributação, o 

custo da mão de obra qualificada, o prazo e custo importação de material e o financiamento 

para P&D. 

O caso do “boicote”, apesar de trazer dificuldade, fez com que a empresa buscasse 

alternativas e soluções inovadoras. A empresa ganhou a licitação para produzir as câmeras 

para os satélites do programa Cybers 3 e 4, mas não conseguiu ter acesso a informação e 

material dos países que já desenvolveram tais câmeras. Com isso, o projeto atrasou dois anos, 

mas fez com que a empresa desenvolvesse soluções próprias e inovadoras. O Diretor de P&D 

relata com detalhes esta situação: 

É uma câmera que vai pro Cybers. Cybers é uma missão conjunta Brasil-China, para 
lançamento de satélite. O que aconteceu? O que aconteceu foi que não tinha, quer 
dizer, essa missão não era bem-vista por uma série de países e houve boicote. [...] 
Fez com que o projeto atrasasse quase dois anos. Mas, em compensação, nós 
criamos o que a gente chama de books free, que é uma câmera MUX. A gente criou 
uma câmera MUX free, de uma arquitetura nossa, um desenho nosso, usando 
componentes não americanos, que está funcionando. Então, isso foi uma grande 
oportunidade para nós, a gente criou uma tecnologia com isso, criou conhecimento. 
E é nosso. Então, de certa forma, até agradeço o Bush pelo boicote. (BE1 – Diretor 
de P&D).  
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Foi uma situação de dificuldade, mas que trouxe uma oportunidade de inovação. 

Destaca-se este aspecto, pois evidencia o arrojo, a capacidade de a empresa desenvolver 

coisas diferentes, de assumir os riscos.  

Outra dificuldade externa enfrentada pela empresa é a concorrência predatória dos 

produtos importados, principalmente os chineses. A empresa tinha um produto muito rentável 

na área de lentes refletoras de equipamentos odontológicos, que provavelmente proporcionava 

mais recursos para o desenvolvimento de pesquisas. No entanto os fabricantes chineses  

entraram no mercado vendendo o mesmo produto por um preço bem menor, matando a “vaca 

leiteira” da empresa. Com isso, a empresa teve que procurar novos mercados e entrou na área 

médica:  

A empresa sempre teve uma vaca leiteira na área de tratamento de lentes, para [...] 
refletores odontológicos. [...] Aquilo dali tem um tratamento naquele espelho que a 
empresa desenvolveu isso. E durante um tempo foi o grande carro chefe, foi uma 
vaca leiteira. Então ela conseguia manter a empresa com isso aí e trabalhar na 
inovação para ter outros produtos novos no mercado e tal.  Só que a China entrou 
nessa área de refletores, aí o refletor que era US$ 80,00 um conjunto lá, virou US$ 
10,00, entendeu? Então isso quebrou essa área. Quando essa área quebrou, a 
empresa passou a ter na área de projetos e de produtos médicas o seu principal 
produto (BE2 – Gerente do Escritório de Projetos).  

Para a empresa, a tributação é também uma grande dificuldade para o 

desenvolvimento de produtos inovadores:  

E até hoje a gente tem certos problemas do tipo: você importa um equipamento 
médico pronto, dos Estados Unidos, em alguns estados ele chega isento de imposto. 
Agora, se você importar os componentes desse equipamento médico, ele chega a 
pagar 40% a 50% do custo de um concorrente. Então, como tem uma série de 
componentes que a gente não fabrica no Brasil, tipo chip, memória e esse tipo de 
coisa e você acaba sendo... (Penalizado?) Penalizado para fazer uso do equipamento 
médico no Brasil [...] Hoje, o maior entrave que a gente considera, é o regime 
tributário. (BE1 – Diretor de P&D).  

O custo da mão de obra qualificada é mais uma dificuldade de origem externa que a 

empresa tem enfrentado:   

Porque você vai estar fazendo um produto de alto valor agregado. E isso, para 
começar, não se faz com pessoas não qualificadas. As pessoas têm que ser altamente 
qualificadas. E altamente qualificadas, normalmente significa altos salários. Então, 
automaticamente você está pagando encargos em cima desses salários, que são altos. 
E no Brasil é quase o dobro. Sendo cara, você tem uma dificuldade do custo da mão 
de obra. (BE1 – Diretor de P&D).  

Tem várias, uma delas é o alto custo envolvido. O investimento da empresa é muito 
alto, a mão de obra é cara, por exemplo”. (BE5 – Engenheiro).  

Dentro do bojo das dificuldades externas, tem-se ainda o custo e o prazo de 

importação de material:  
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Um engenheiro em Miami, um engenheiro norte-americano, ele precisa de um 
componente, ele telefona para o fornecedor do componente e no máximo, depende 
do quanto o cara está a fim de pagar, mas no máximo, em oito horas ou dez horas, o 
cara vai aparecer na porta. E vem pelo Fedex, bonitinho, chega nele. O que 
acontece? No Brasil, se eu faço isso, ele me chega pelo menos com uma semana e eu 
ainda vou pagar 50% de imposto, de desembaraço. (BE1 – Diretor de P&D).  

É, nós temos uma dificuldade com materiais assim, porque é muita coisa importada 
e essa importação no Brasil não é um negócio muito barato, nem rápido, entendeu? 
(BE2 – Gerente do Escritório de Projetos).  

Finalmente, outra dificuldade externa que a empresa enfrenta é a fonte de 

financiamento para P&D:  

E hoje, por exemplo, a gente sente falta realmente, de criatividade. E hoje a 
legislação brasileira está bem complicada. Por exemplo, tem a Finep Subvenção, que 
ajuda muito. E, tirando isso, nenhum banco privado tem (fontes de financiamento 
para P&D) . (BE1 – Diretor de  P&D). 

Crédito bancário, por exemplo, é um problema porque as empresas, os bancos no 
Brasil, não estão muito acostumados com o risco alto da inovação (BE2 – Gerente 
do Escritório de Projeto). 

 
Mesmo diante destas dificuldades externas, a empresa tem conseguido sobreviver. 

No entanto, se as condições externas e internas não mudarem, provavelmente a empresa, 

mesmo sendo inovadora em produto, não existirá por muito tempo, conforme afirmou o 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Vidros, Cristais e Ótica de São 

Paulo, numa entrevista concedida a um Jornal Local17, em 18/09/2012. A realidade é que, 

para sobreviver, nas basta apenas inovar em produto, mas também tem que inovar no processo 

de gestão.    

O Quadro 20 sintetiza a categoria “dificuldades” na empresa “B”. 

Quadro 20: Categoria “dificuldades” - empresa “B” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Dificuldades 

Internas 

Filtro financeiro (plano de negócios) 
Comunicação entre departamentos 
Perda de pessoal qualificado 
Estrutura administrativa ineficiente 

Externas 

Boicote 
Concorrência externa predatória 
Tributação 
Custo da mão de obra qualificada 
Prazo e custo importação de material 
Financiamento a P&D. 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 
                                                           
17 O jornal não será referenciado para manter o anonimato da empresa. 
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6.2.3 DISCUSSÃO DO CASO “B”: 

Na manifestação tipo “formas culturais” destacam-se os “arranjos físicos” e “história 

organizacional”. Os arranjos físicos evidenciados foram a “sala limpa”, o “museu” e a “sala 

de P&D”. A história organizacional diz respeito ao “ laser que não vendia”. 

A “sala limpa” é um espaço físico totalmente limpo e isento de partículas, equipado 

com aparelhos e instrumentos de última geração e tem por objetivo atender às especificações 

técnicas para o desenvolvimento de produtos aeroespaciais e ópticos. Transmite a imagem de 

uma empresa de alta tecnologia e complexidade, que realiza pesquisa aplicada avançada. A 

existência da sala limpa ajuda na construção da imagem de uma empresa que possui 

capacidade técnica (conhecimento) para desenvolver produtos inovadores.    

O “museu” é um local em que estão expostos os produtos desenvolvidos pela 

empresa desde a sua fundação, tanto os inovadores, quanto os que não deram certo, inclusive 

o “laser que não vendia”. O museu serve para mostrar que inovar é um processo complexo, 

que o risco é inerente à inovação, que os fracassos acontecem e podem servir de aprendizado. 

A existência do museu reforça que a empresa reconhece os fracassos e procura aprender com 

eles, pois, ao invés de esconder os erros (os produtos fracassados), a empresa expõe esses 

produtos no museu. O museu também passa a ideia de criar uma memória, deixar para a 

posteridade seus feitos. 

A “sala de P&D” é um amplo espaço físico onde reúne todas as equipes de projetos. 

Possui um lay-out propício para facilitar o contato visual e o relacionamento: as baias são 

baixas e é todo aberto. Foi mencionada pelos entrevistados como um dos fatores que facilitam 

a interação, a participação, a colaboração e a troca de experiências e, consequentemente, a 

aprendizagem informal e a criação do conhecimento. Constatou-se que este arranjo físico é 

específico para a área de P&D, não sendo visualizado em outras áreas. Percebe-se que a 

empresa procurou sempre privilegiar a área de P&D, desde a sua fundação.  

A história organizacional do “laser que não vendia” foi contada pela maioria dos 

entrevistados (seis dos nove) e está registrada em diversas reportagens sobre a empresa. Numa 

entrevista do Presidente da empresa na Revista Época Negócios18, ele relata que a empresa foi 

criada com premissas erradas quanto ao mercado. Achavam que o mercado brasileiro era 10% 

do mercado norte americano, que vendia 100 mil lasers por ano e, portanto, venderiam 10 mil 

                                                           
18 A revista não será referenciada para manter o anonimato da empresa e das pessoas envolvidas. 
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lasers a USD 3,000 cada, o que daria USD 30 milhões por ano. Para tanto, compraram 10 

tornos para moldar o vidro e conseguiram usar apenas um torno, três horas por dia, sendo que 

o resto ficou sucateado. Como no Brasil não havia mercado para o laser, não conseguiram 

vender nada.  

Segundo o Diretor de P&D, logo que dois dos fundadores voltaram do doutorado nos 

EUA, eles trouxeram a ideia de fabricar o laser e produzi-lo em escala industrial. No entanto, 

não conseguiram vender nada. Eles colocavam anúncios de que produziam laser e nada de 

vender, mesmo porque havia desconhecimento do que o laser podia fazer. E isso ocorreu logo 

no início, sendo que a empresa quase faliu por causa disso.  

Esta história do “laser que não vendia” possui três aspectos significantes. O primeiro 

demonstra que a empresa já nasceu inovadora, desenvolvendo um produto totalmente novo, 

sendo a primeira empresa da América do Sul a fabricar o laser. O segundo é que uma ideia 

“brilhante” pode dar errado, sendo preciso aprender com isso e buscar as alternativas. O 

terceiro é que, se for considerado o conceito de inovação de Afuah (1998), o laser não seria 

um produto inovador, pois, para o referido autor, uma nova ideia somente é inovação ser for 

convertida em produtos ou serviços que os clientes precisam, ou seja, inovação implica 

simultaneamente invenção e comercialização (AFUAH, 1998). No entanto, o conhecimento 

criado com a fabricação do laser permitiu que a empresa desenvolvesse uma série de 

aplicativos de laser e, conseqüentemente, muitos produtos inovadores que utilizam o laser.   

As manifestações tipo “formas culturais” identificados são aspectos reveladores da 

cultura organizacional que evidenciam que a empresa tem um forte direcionamento para 

inovação desde a sua fundação. Constatou-se que este direcionamento vem dos sócios 

fundadores, principalmente dos sócios que são professores pesquisadores, que foram fazer o 

doutorado no MIT e passaram por um “choque cultural”, conforme relatado pelo Presidente da 

Empresa. Como este direcionamento se perpetua até aos dias atuais, depreende-se que a 

inovação é um valor presente na organização.  

O outro tipo de manifestação cultural proposto por Martin (2002) são as “práticas 

formais”. São procedimentos, rotinas e regras estabelecidos formalmente e que estão inseridos 

no ambiente organizacional. As práticas formais evidenciadas na empresa “B” foram as 

práticas de recursos humanos, mais especificamente o processo de seleção e contratação, a 

formação e a capacitação e a retenção de talentos, bem como a aprendizagem formal.  
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O processo de seleção e contratação é um dos aspectos centrais para a existência de 

uma cultura de inovação na empresa “B”. De acordo com a empresa, “práticas não 

convencionais” são utilizadas para selecionar e contratar uma equipe multidisciplinar 

altamente qualificada, equipe esta essencial para que a empresa tenha a capacidade de 

pesquisar, aprender e criar o conhecimento necessário para desenvolver inovação. Uma dessas 

“práticas não convencionais” fundamentais é a estreita ligação da empresa com as 

universidades locais de ponta. Com isso a empresa consegue selecionar e contratar os 

melhores alunos, inicialmente como estagiários, que na maioria das vezes são efetivados 

como empregados. Assim a empresa consegue contratar profissionais com o perfil de 

pesquisador, que estão sempre buscando o conhecimento.   

A formação e a capacitação também revela uma prática importante para a cultura de 

inovação da empresa e acontece por meio dos cursos de mestrado e de doutorado, cursos no 

exterior e participação em congressos e em seminários. Esta formação e capacitação 

proporciona uma aprendizagem intensa na empresa, principalmente os cursos de mestrado e 

de doutorado realizados. Assim, além dos empregados ampliarem sua base teórica e 

conceitual ao cursarem uma pós-graduação stricto sensu, eles são estimulados a 

desenvolverem as suas pesquisas na própria empresa (pesquisa aplicada), baseadas nos 

projetos inovadores em desenvolvimento. Com isso, a empresa consegue ampliar a base de 

conhecimento, essencial para o desenvolvimento de inovação. Também neste caso a estreita 

ligação que a empresa mantém com as universidades locais ajuda no processo de formação e 

de capacitação, pois, durante os cursos há interação entre os professores, os pesquisadores, os 

alunos e os empregados.    

Outra prática de recursos humanos adotada pela empresa é a retenção de talentos. 

Uma das dificuldades enfrentadas é a perda de talentos. Segundo o Diretor de P&D, perder 

um profissional qualificado pode causar prejuízos, pois a saída de um profissional pode 

atrasar em muito o desenvolvimento de um projeto, principalmente se ele possuir 

conhecimento de uma área específica (ótica, física, matemática, entre outras). E a empresa 

tem perdido profissionais para os concorrentes, já que a mesma não tem tido condições 

financeiras de cobrir as ofertas salariais, feitas principalmente pelas grandes empresas. 

Para amenizar esta situação, a empresa possui um plano de carreira em “Y” 

(destacando uma carreira técnica e outra administrativa) e estimula a formação e capacitação. 

Além disso, a existência de um ambiente de trabalho, “quase familiar”, também ajuda para a 
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permanência na empresa, a ponto de o empregado não pensar em procurar outro emprego, 

conforme destacado por um dos entrevistados. No entanto, apesar disso, observou-se que a 

empresa tem perdido profissionais e esta tem sido uma das dificuldades atuais, conforme 

ressaltado no tópico 6.2.1.     

Ressalta-se que as práticas de recursos humanos foram uma das manifestações de 

cultura organizacional muito evidenciado na empresa “B” e é onde estão inseridos alguns 

elementos de cultura de inovação. Na literatura pesquisada foram encontrados trabalhos que 

identificaram práticas específicas de RH como elementos de cultura de inovação, tais como: 

sistema de recompensa e punição (DOMBROWSKI et al., 2007; CHANDLER; KELLER; 

LYON, 2000), trabalho em equipe (CLAVER et al., 1998), empoderamento (DOBNI, 2008), 

entre outros. 

No entanto, não foram encontrados trabalhos específicos que tenham apontado a 

prática de seleção e contratação e de retenção de pessoal qualificado. No que diz respeito à 

formação e à capacitação, embora também não haja um trabalho específico em relação a esta 

prática, foram identificados três estudos que apontaram a aprendizagem como elemento de 

cultura de inovação (JUCEVICIUS, 2010; DOBNI, 2008; e MACHADO, 2004), sendo que a 

formação e a capacitação é uma das estratégias para a aprendizagem nas empresas. Mais à 

frente, a questão da aprendizagem será mais discutida.    

Ainda de acordo com Martin (2002), existem as manifestações culturais tipo 

“práticas informais”, que correspondem as práticas presentes no dia-a-dia da empresa, mas 

que não são formalmente estabelecidas. Observou-se que há uma informalidade grande na 

empresa, principalmente na área de P&D. As práticas mais evidenciadas, de acordo com as 

categorias analisadas, estão inseridas no conjunto da aprendizagem informal, na decisão de 

inovar, na organização do trabalho e na construção da imagem.  

A aprendizagem informal é uma prática evidenciada em diversos aspectos do 

ambiente organizacional. Para cumprir a sua missão de “criar e transformar conhecimentos”, a 

empresa possui diversas estratégias de aprendizagem, conforme visto no capítulo anterior, 

especificamente no tópico da análise da categoria aprendizagem formal e informal. Ressalta-

se que esta aprendizagem informal é facilitada devido ao ambiente físico e social (bom 

relacionamento entre os empregados), que proporciona a interação, a colaboração e a 

consequente troca de experiências e de informações. A aprendizagem informal acontece por 

meio de rodízio de empregados nas equipes de projetos, na autonomia para o empregado 
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novato trabalhar, nas parcerias com institutos de pesquisas e na liberdade que os empregados 

tem para participar com ideias e sugestões.  

Além dessas estratégias, a aprendizagem também se dá por meio do reconhecimento 

de “erros ou fracassos” no desenvolvimento de produtos inovadores. Conforme mencionado 

anteriormente, a empresa possui um museu onde estão expostos os produtos “fracassados”, 

inclusive o primeiro produto da empresa, o “laser que não vendia” e que serviu para um 

amplo aprendizado no início. Segundo o Diretor de P&D, o objetivo do museu é mostrar a 

trajetória da empresa por meio da exposição dos produtos desenvolvidos e fabricados, 

inclusive os que não deram certo, mostrando que a atividade empresarial é muito arriscada. 

Embora tenha diminuído esta questão com a implantação do “filtro financeiro” (plano de 

negócios), a empresa continua suscetível aos riscos do desenvolvimento da inovação, ou seja, 

aos erros e fracassos. 

Ressalta-se que a aprendizagem, juntamente com as práticas de recursos humanos, 

foi o aspecto de cultura organizacional mais evidenciado na empresa “B”. De certa forma, as 

práticas de RH e a aprendizagem estão diretamente ligadas sob alguns aspectos: na formação 

e capacitação dos empregados, que são formas de proporcionar aprendizagem; também a 

contratação de uma equipe altamente qualificada e multidisciplinar contribui para a 

aprendizagem, na medida em que pessoas com elevada capacidade técnica de diversas áreas 

participam dos debates, das discussões e podem contribuir com ideias e sugestões.  

Nesse sentido, a aprendizagem surgiu como uma das manifestações culturais 

essenciais para a cultura de inovação, pois a empresa desenvolve produtos complexos que 

exigem muita pesquisa e tecnologia, cuja base principal é o conhecimento. Outro aspecto a ser 

ressaltado é que a aprendizagem também acontece no próprio processo de inovação, inclusive 

com as dificuldades que surgem durante o processo. Por exemplo, no caso da fabricação das 

câmeras de satélite, a empresa precisou pesquisar e desenvolver todo o processo, já que não 

teve acesso às especificações, às ferramentas e aos materiais utilizados por fabricantes 

estrangeiros, devido ao boicote sofrido pela empresa, o que proporcionou a fabricação de um 

equipamento totalmente diferenciado dos demais produzidos no exterior.  

Conforme já visto, a aprendizagem foi apontada como um aspecto de cultura de 

inovação e do ambiente inovador por Jucevicius (2009), Dobni (2008) e Machado (2004). Na 

empresa “B”, as oportunidades de treinamentos (formação e capacitação) visam à busca do 

conhecimento para o processo de inovação. Nesse sentido, os cursos de pós-graduação 
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(mestrado e doutorado), os cursos técnicos e a participação em seminários e congressos têm 

por objetivo a ampliação da base de conhecimento, essencial ao desenvolvimento de projetos 

inovadores. Percebe-se que todas as oportunidades de formação e de capacitação estão 

alinhadas com o desenvolvimento de inovação, no mesmo sentido da pesquisa de Dobni 

(2008). A aprendizagem na empresa “B” também vai de encontro aos resultados do trabalho 

de Jucevicius (2009), pois a empresa enfatiza a aprendizagem individual, e está inserida em 

um conjunto de práticas adotadas pela empresa. Isso vai de encontro aos resultados da 

pesquisa de Machado (2004), pois a empresa assumiu os riscos da inovação, teve produtos 

“fracassados” ao longo da sua existência e procurou aprender com esses “fracassos”.   

Na sequência das manifestações tipo “práticas informais”, está inserida uma série de 

práticas que compõem a categoria “decisão de inovar” (tomada de decisão). A decisão de 

inovar é um processo complexo e envolve algumas etapas. Quem dispara o início do processo 

de decisão de inovar é a Diretoria ou o Diretor de P&D e, mais recentemente, os Gerentes de 

Projetos. Para tanto, este grupo precisa ter a capacidade de enxergar as oportunidades de 

inovação e, portanto, devem conhecer o negócio, além de possuir capacidade técnica e 

comercial. 

A capacidade que a empresa (Diretoria e Gerentes de Projetos) tem de verificar as 

oportunidades, de prospectar os projetos com base na análise do mercado ou na necessidade 

do cliente é denominado por Dobni (2008) como “orientação para o mercado”. Para o autor, 

orientação para o mercado é um traço cultural que faz com que os empregados estejam atentos 

para as necessidades do mercado, para as necessidades dos clientes. Assim, com esta 

capacidade, a empresa detecta as oportunidades de inovação e faz a prospecção de projetos 

inovadores, utilizando-se das seguintes práticas: recebe informações do pessoal de vendas, 

assistência técnica e marketing; estabelece parceria com os médicos; verifica as necessidades 

do governo; participa de feiras e congressos e faz a análise dos concorrentes. 

Também dentro da categoria “decisão de inovar” a empresa tem a prática de assumir 

os riscos e incertezas da inovação e, por sua vez, aprende com os erros e fracassos, conforme 

visto anteriormente. Ressalta-se que um dos aspectos fundamentais do processo de decisão de 

inovar é a empresa assumir os riscos e incertezas da inovação, bem como aceitar e reconhecer 

os fracassos. Neste ponto, há uma congruência com a literatura pesquisada, que apontou a 

aceitação do risco e a tolerância ao erro como importantes elementos de uma cultura de 

inovação. No caso, o risco que as empresas assumem diz respeito ao desenvolvimento de 
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projetos inovadores, em que há liberdade para a proposição de ideias que podem gerar 

produtos inovadores, mas que podem dar errado. Portanto, erro ou fracasso é tolerado, ou seja, 

a empresa assume este risco e consegue até aprender com os fracassos, que foi o caso da 

empresa “B”.       

Destaca-se que a aceitação do risco e tolerância ao erro foi o elemento de cultura de 

inovação que teve o maior número de citações nos autores pesquisados, no total de onze 

citações (THUSHIMAN; O'REILLY, 1997; CHANDLER; KELLER; LYON, 2000; 

DOMBROWSKI et al, 2007; TELLIS; PRABHU; CHANDY, 2009; HONG; ISMAIL, 2009; 

JUCEVICIUS, 2009; MEISSNER; SPRENGER, 2011; GOBARA et al, 2010; CLAVER et al, 

1998; JANIUNAITE; PETRAITE, 2010; e GODOY, 2009), sendo que a pesquisa de 

Jucevicius (2009) concluiu que o aspecto mais fundamental na cultura de inovação é a 

tolerância ao risco e a incerteza à mudança.   

Ainda dentro do tipo manifestação cultural “práticas informais”, estão inseridas no 

bojo da categoria “organização do trabalho”, as práticas relativas ao “bom ambiente de 

trabalho na empresa”, “participação do empregados (liberdade para participar com ideias e 

sugestões”) e “estrutura organizacional e funcional”. 

No aspecto do “ambiente de trabalho na empresa”, estão as seguintes práticas 

informais que proporcionam um bom ambiente de trabalho e, consequentemente, um 

relacionamento efetivo, seja no aspecto social, quanto no profissional: colaboração, interação, 

convivência amistosa profissional e social, boa relação entre diretoria e empregados, relações 

informais e comprometimento afetivo. De fato, constatou-se que este relacionamento é 

intensivo, pois se estende para fora da empresa, abrangendo aspectos da vida social dos 

empregados.  

A “participação dos empregados”, que diz respeito à liberdade dos empregados para 

sugerirem melhoria de produtos/processos e ideias de produtos novos, é uma prática informal 

essencial para a cultura da empresa, pois, além de proporcionar a aprendizagem, também 

ajuda no processo de criatividade e de geração de ideias, que são importantes elementos de 

cultura de inovação. Além disso, quanto mais liberdade os empregados tiverem para expor 

suas ideias e sugestões, maior a possibilidade de surgir inovações. 

A “estrutura organizacional e funcional” caracterizou-se por: equipes 

multidisciplinares, estrutura horizontalizada com poucas hierarquias, informalidade, 
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dinamicidade e flexibilidade. Constatou-se que uma estrutura baseada em equipes 

multidisciplinares foi um dos aspectos que contribuíram para a geração do conhecimento na 

empresa.  Ressalta-se que esta estrutura é específica para a área de P&D.  

Outro aspecto que também faz parte das práticas informais e está inserido na cultura 

da empresa é a “construção da imagem” de uma organização inovadora, que tem capacidade 

de desenvolver produtos inovadores. Os sócios fundadores, desde o início, sempre atuaram 

para construir esta imagem e transmiti-la para o mercado. Inclusive o Diretor de P&D 

ressaltou que uma das coisas fundamentais para inovar é “criar a imagem que a empresa tem 

capacidade”. Depreende-se que esta imagem foi sendo construída por meio da estreita ligação 

que a empresa mantém com as universidades, por meio da realização de parcerias em 

pesquisas, patrocínio de equipes de estudantes para concorrer a prêmios, incentivo a 

publicações e patrocínio/participação em congressos e seminários, principalmente na área 

médica. Conforme ressaltado pelo Diretor de P&D, o objetivo de construir esta imagem é 

fazer com que as oportunidades apareçam, cheguem até a empresa, bem como atrair talentos 

para a mesma.  

Observou-se que as manifestações “práticas informais” apareceram com bastante 

intensidade na empresa “B”. De certa forma, a informalidade permeia praticamente todas as 

categorias evidenciadas na análise. Uma frase que resume esta questão foi dita por BE2: “a 

informalidade é muito grande na gestão do conhecimento”.   

Na manifestação tipo “temas de conteúdo”, estão inseridos os valores evidenciados 

na empresa: “geração do conhecimento” e “inovação”. Constatou-se que tais valores 

direcionam e permeiam as práticas adotadas pela empresa, sejam elas formais ou informais.  

A geração do conhecimento, além de estar esposado na missão e nos princípios 

divulgados pela empresa em seu site19, está verdadeiramente sendo compartilhada e inserida 

na sua cultura, direcionando uma série de práticas, principalmente as práticas ligadas à 

aprendizagem e aos recursos humanos, conforme visto anteriormente. Verificou-se que, para a  

empresa, o conhecimento é a base, a matéria-prima da inovação e, por isso, que a mesma 

considera tão importante a geração do conhecimento, a ponto de colocar esta questão na sua 

missão.   

                                                           
19 O site não será referenciado para manter o anonimato da empresa 
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Por fim, depreende-se que também a inovação é um valor central para o 

desenvolvimento de produtos inovadores, sendo um aspecto fundamental de sua cultura, valor 

este que vem desde a sua fundação, por meio dos sócios fundadores e está sendo 

compartilhado pelos empregados. Este valor também está esposado pela empresa como um 

princípio que proporciona vantagem competitiva.  

Observa-se que o conjunto de práticas adotadas pela empresa apontam para a geração  

do conhecimento e, consequentemente, para a inovação. Conforme já mencionado 

anteriormente, as manifestações tipo “formas culturais” evidenciadas na empresa, ou seja, os 

arranjos físicos e a história organizacional reforçam a existências desses valores. Depreende-

se que tais valores começaram a ser forjados quando dois sócios fundadores foram fazer o 

curso de doutorado no MIT, iniciou com a fundação da empresa há 26 anos e segue sendo 

compartilhado até os dias atuais. 

O Quadro 21 apresenta as manifestações culturais evidenciadas na empresa “B”, 

conforme a proposta de Martin (2002), bem como os respectivos elementos de cultura de 

inovação depreendidos nas manifestações encontradas.  
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Quadro 21: Manifestações culturais encontradas na empresa “B” – conforme proposta de 
Martin (2002).    

TIPOS DE 
MANIFESTAÇÕES 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
ENCONTRADAS 

ELEMENTOS DE CULTURA DE 
INOVAÇÃO DEPREENDIDOS 

Formas culturais 

- Arranjos físicos: sala limpa e 
sala de P&D 

- Aprendizagem  
 

- Arranjo físico: museu - Assunção de risco e aprendizagem com o 
erro 

- História Organizacional: “O 
laser que não vendia”. 

- Aprendizagem com o erro 

Práticas formais 

- Práticas de recursos humanos: 
processo de seleção e contratação 

- Estreita ligação com a universidade para 
contratação de pessoal qualificado. 
- Formação de equipe multidisciplinar 

- Práticas de recursos humanos: 
formação e capacitação  

- Aprendizagem formal 

- Práticas de recursos humanos: 
retenção de talentos 
 

- Manter equipe multidisciplinar e 
qualificada 

- Aprendizagem formal   - Cursos de mestrado e doutorado, cursos 
no exterior e participação em congressos e 
seminários 

Práticas informais 

- Aprendizagem informal 
 

- Ambiente que facilita a troca de 
experiências e informações, rodízio de 
empregados, autonomia para o empregado 
novato trabalhar, parceria com institutos de 
pesquisa e liberdade para participar com 
ideias e sugestões 

- Tomada de decisão - Assunção de risco e incerteza, tolerância e 
aprendizado com erros 

- Participação dos empregados - Liberdade para participar com ideias e 
sugestões, criatividade e geração de ideias 

- Orientação para o mercado - capacidade que a empresa tem de verificar 
as oportunidades, de prospectar os projetos 
com base na análise do mercado ou 
necessidade do cliente 

- Estrutura organizacional e 
funcional 

- Equipe multidisciplinar, estrutura 
horizontalizada com poucas hierarquias, 
informalidade, dinamicidade e flexibilidade 

- Bom ambiente de trabalho - Convivência amistosa profissional e 
social, colaboração, interação, boa relação 
entre diretoria e empregados, relações 
informais e comprometimento afetivo 

- Construção da imagem - Estreita ligação que a empresa mantém 
com as universidades, realização de 
parcerias em pesquisas, patrocínio de 
equipes de estudantes para concorrer em 
prêmios, incentivo a publicações e 
patrocínio/participação em congressos e 
seminários 

Temas de conteúdo 
- Valores: geração do 
conhecimento e inovação.  

- Aprendizagem 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor.    
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Ressalta-se que as manifestações culturais encontradas na empresa “B”, 

evidenciaram uma abordagem mais materialista de análise cultural, em que os aspectos 

materiais da cultura podem ser descritos em termos objetivos, ou seus significados podem ser 

interpretados subjetivamente (MARTIN, 2002). Seriam, por exemplo, os arranjos físicos, as 

práticas formais e informais. No entanto, a empresa também apresentou manifestações com 

uma abordagem ideacional, como os valores encontrados, que estariam no centro da cultura 

organizacional, conforme demonstrado na Figura 07.  

Figura:  Manifestações Culturais
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Figura 07: Manifestações culturais encontradas na empresa “B” 
Fonte: Elaborda pelo Autor. 

 

Uma comparação dos elementos de cultura de inovação encontrados na empresa “B” 

em relação ao trabalho de Chandler, Keller e Lyon (2000), cuja pesquisa também foi realizada 

especificamente em empresas industriais de pequeno e médio porte, verifica-se que os 

resultados encontrados se assemelham apenas no que diz respeito à confiança e ao apoio da 

gestão para tomada de decisão de assumir riscos e tolerar os erros. Além disso, para os 

referidos autores os outros elementos de cultura de inovação referem-se à existência de um  

sistema de recompensa, que deve ser visto pelos empregados como um incentivo à inovação, 

bem como a pressão de uma excessiva carga de trabalho, que inibe a criatividade, pois os 

empregados, sem tempo ou recursos para concluir as tarefas atribuídas, são menos propensos 

a apresentar comportamentos inovadores (fator negativo). 
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Assim, na empresa “B” não foi identificado um sistema de recompensa e, mesmo que 

exista um programa de recompensa na empresa, ele não pode ser considerado um elemento de 

cultura de inovação, já que não foi mencionado por nenhum dos entrevistados. Também, não 

foi evidenciada a questão da carga de trabalho como fator negativo.  

Um ponto ainda a ser discutido é com relação às condições ou às oportunidades que 

levaram a empresa a ser inovadora. Um dos aspectos principais foi a ligação da empresa com 

a Universidade, pois parte dos sócios fundadores eram os professores que foram fazer o 

doutorado no MIT e passaram pelo “choque cultural”, deste modo, puderam ver, na prática, a 

forte ligação da academia com as empresas. Assim, desde a sua fundação a empresa mantém 

uma estreita ligação com a Universidade, visando à seleção e contratação de pessoal 

altamente qualificado, a formação e capacitação e à realização de pesquisas aplicadas. No 

caso, um fator que provavelmente ajudou muito é que a região onde está localizada a empresa 

possui universidades muito bem conceituadas, além de se destacar como um pólo de 

tecnologia.    

No aspecto dos incentivos governamentais, a empresa “B” tem aproveitado o apoio 

da FAPESP e FINEP para alguns projetos específicos, o que, sem dúvida, ajuda, mas são os 

investimentos em P&D, em projetos de inovação, que tem proporcionado produtos 

inovadores. Conforme mencionado no tópico 6.2.1, a empresa investe em média 16% do seu 

faturamento anual em P&D.   

Além disso, a empresa possui diversas atividades inovativas, que fornecem as 

condições para o desenvolvimento de inovação, sendo que a principal atividade é a realização 

de P&D, seguida da capacitação e da formação, principalmente os cursos de mestrado e de 

doutorado. Importante enfatizar que as atividades de P&D estão presentes na empresa desde a 

fundação.  

No que diz respeito à percepção dos empregados quanto à existência de uma cultura 

de inovação, observou-se que na empresa “B” esta questão é muito explícita. Os entrevistados 

afirmaram que existe uma cultura de inovação na empresa, e que isso vem desde a sua 

fundação, ou seja, ela já nasceu inovadora. Os arranjos físicos observados, as práticas 

identificadas, bem como os valores evidenciados reforçam este aspecto. No entanto, é preciso 

ressaltar que esta percepção de cultura de inovação diz respeito apenas aos empregados da 

área de P&D, visto que não é possível afirmar se compreende a todas as áreas da empresa, 

mesmo porque as pessoas entrevistadas eram todas da área de P&D. 



181 

 

Finalmente, uma última questão a ser discutida é em relação às perspectivas 

propostas por Martin quanto à pesquisa de cultura organizacional. Na empresa “B” há um 

aspecto que precisa ser destacado. Como os entrevistados foram pessoas somente da área de 

P&D, não se pode afirmar que a cultura pesquisada é a mesma para toda a empresa. 

Depreende-se que a cultura de inovação esteja presente mais na área de P&D. Assim, se for 

considerado somente a área de P&D, tem-se uma perspectiva de integração, já que existe uma 

cultura com características predominantes, em que as manifestações culturais são 

interpretadas de maneira harmoniosa, consensada e compartilhadas entre os membros do 

grupo.  

No entanto, considerando a organização como um todo, pode-se inferir pela 

perspectiva da diferenciação, pois depreende-se que na empresa “B” existem subculturas e o 

consenso só existe no nível das subculturas. Tais subculturas correspondem a contextos 

culturais diferentes dentro do sistema organizacional. A existência dos grupos (subculturas) 

aponta para uma dinâmica de poder na organização. Quando considerada a área de P&D em 

relação às outras áreas da empresa, percebe-se que há uma diferenciação, tendo em vista que a 

mesma tem apoiado mais a área de P&D, em detrimento das outras áreas.  

 

6.3 APRESENTAÇÃO DO CASO “C” 

Mais uma vez na apresentação do caso, primeiramente será feita a descrição da 

empresa, contendo o histórico, a estrutura funcional, o processo de inovação e os produtos 

inovadores. Na sequência, será procedida a análise dos dados, com o detalhamento de cada 

categoria e subcategoria encontrada. Por fim, tem-se a discussão do caso. 

Abaixo segue o Quadro 22 com a descrição de cada entrevistado (cargo/função, 

setor/área de atuação, formação e tempo de empresa).   
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Quadro 22: Descrição dos entrevistados empresa “C”. 
ENTRE-

VISTADO 
CARGO 
FUNÇÃO 

SETOR / 
ÁREA 

FORMAÇÃO TEMPO DE 
EMPRESA 

CE1 Presidente Direção Geral Técnico em Engenharia e 
Marketing, MBA em Gestão 
empresarial  

26 anos 

CE2 Gerente de P&D P&D Engenheira de computação, 
mestrado no ITA 

3 anos 

CE3 Gerente Adm. e 
Financeiro 

Administrativa / 
Financeira 

Engenheiro Eletrônico, MBA 
em Gestão de Projetos 

6 anos 

CE4 Gerente de Novos 
Negócios 

Comercial Engenheiro Eletrônico, MBA 
em Gestão de Projetos 

7 anos 

CE5 Gerente de RH Administrativa / 
RH 

Psicopedagocia 5 anos 

CE6 Gerente de 
Projeto 

P&D Engenheiro Elétrico 4 anos 

CE7 Engenheiro P&D Engenheiro Eletrônico e 
mestrado na USP 

7 meses 

CE8 Engenheiro P&D Engenheiro de controle e 
automação 

9 meses 

CE9 Engenheiro P&D Engenheiro Eletrônico, 
mestrado em Robótica 

11 meses 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
 

Ressalta-se novamente que as falas dos entrevistados dizem respeito mais as suas 

respectivas áreas de atuação. No caso, boa parte das falas na empresa “C” refere-se a área de 

pesquisa e desenvolvimento.   

 

6.3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA “C” 

A empresa “C” foi fundada no ano de 1986 e enquadra-se na categoria de média-

empresa, de acordo com o critério utilizado pelo BNDES (2010), considerando que o 

faturamento anual ficou na faixa de R$ 16 milhões a R$ 90 milhões no último exercício 

(31/12/2011). É uma empresa que atua no desenvolvimento e na fabricação de 

radiocomunicação e radionavegação aplicados ao controle e ao auxílio do tráfego aéreo e 

marítimo, radares meteorológicos e prestação de serviços de instalação e de manutenção de 

redes integradas (parte de cabeamentos estruturados, comunicação de dados e voz e 

comunicação via satélite), principalmente na área aeroportuária. Do faturamento de R$ 34,1 

milhões em 2011, R$ 6,8 milhões (20%) vieram de novos produtos.  

Inicialmente, a empresa “C” foi criada especificamente para prestar serviços de 

suporte técnico para uma outra empresa “X”, que fabricava equipamentos de navegação aérea. 

A empresa “X” tornou-se a sócia majoritária (com 90% das quotas), juntamente com mais 03 
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pessoas físicas, entre eles, o atual Presidente, o único sócio remanescente da época. Assim, de 

1986 a 2007 a empresa praticamente só prestava serviços de instalação e de manutenção de 

equipamentos de comunicação e navegação para a aeronáutica e a marinha. Em 2007,  

adquiriu os direitos (projetos) de fabricação de produtos de radiocomunicação da empresa 

“Y”, então sucessora da empresa “X”, passando a desenvolver e fabricar produtos nesta área.  

A quantidade de pessoal ocupado atualmente é de 143 pessoas (base dez/2012). A 

empresa possui um Departamento de P&D, criado em 2008, denominado internamente de 

Engenharia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (EPDI). Investe aproximadamente 5,5% 

do faturamento anual em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Do total de pessoal ocupado, 

28 estão lotados na área de P&D, sendo 01 doutor, 06 mestres, 04 especialistas e o restante 

são graduados e técnicos. 

A sede da empresa está localizada na região de São José dos Campos, São Paulo, e 

sua unidade de fabricação fica na mesma cidade da sede. A empresa foi ganhadora do Prêmio 

FINEP de inovação20 - categoria média empresa, na etapa regional (Sudeste) e nacional. O 

capital controlador é de origem 100% nacional. Está em processo de registro de 08 patentes. 

Atualmente, os principais produtos são: radar meteorológico, radiocomunicador em HF, 

sistema de telemetria aplicado a aeronáutica, entre outros.  

Conforme divulgado no seu site21, a empresa tem como missão “prover soluções de 

excelência para os clientes, nos segmentos aeronáutico, tráfego terrestre, redes integradas e 

meteorologia”. Como visão “ser a empresa preferida pelos clientes, no mercado global, como 

provedora de soluções, englobando desenvolvimento, fabricação e serviços, pela excelência 

em satisfazer suas expectativas”.   

Além da missão e visão, no site da empresa, também estão esposadas as suas crenças, 

quais sejam: flexibilidade (“estar preparado para evoluir e atuar em diferentes situações, nos 

segmentos aeronáutico, tráfego terrestre, redes integradas e meteorologia”); qualidade (“ter 

nossa equipe bem treinada para proporcionar o melhor resultado para os nossos clientes”); 

acessibilidade (“estar sempre acessível para atender rapidamente as necessidades de nossos 

parceiros, clientes e fornecedores”); trabalho em equipe (“com nossos parceiros, clientes, 

fornecedores e colaboradores, para otimizar os benefícios e lucros ao longo dos processos, 

garantindo o alto padrão de qualidade de nossos serviços e produtos”); inovação (“para 

                                                           
20 O ano não será informado para manter o anonimato da empresa. 
21 O site não será referenciado para manter o anonimato da empresa. 
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atender os desejos do mercado através de soluções inovadoras”); ética (“trabalhar com 

responsabilidade, honestidade e comprometimento”); e “nosso time” (“é com nossa equipe 

altamente capacitada que fazemos a diferença”).   

Atualmente, a empresa possui três sócios: o Presidente e sua esposa, que é a Gerente  

de RH, são os sócios majoritários e o Diretor de Operações, o sócio minoritário. A liderança 

principal e a gestão estratégica fica a cargo do Presidente, inclusive a parte comercial e 

marketing. A Gerente de RH fica exclusivamente com a gestão de pessoas, mais 

especificamente a seleção e a contratação, além do treinamento e desenvolvimento. O Diretor 

de Operações é responsável pela área de prestação de serviços. Subordinado diretamente ao 

presidente, fica a Gerência Administrativa Financeira e a Gerência do Departamento de P&D.  

Destaca-se que o Departamento de P&D, cuja gerência é exercida por uma 

Engenheira de Computação com idade de 30 anos, é responsável por realizar as pesquisas e o 

desenvolvimento de todos os produtos inovadores da empresa, a partir dos projetos 

prospectados pelo Presidente da empresa. Subordinados ao Departamento de P&D, ficam os 

projetos desenvolvidos pela empresa (atualmente quatro projetos), sendo que cada projeto tem 

um gerente. Com o objetivo de aproveitar a sinergia entre os projetos e por se tratar do mesmo 

“core” de produtos, a empresa optou por não alocar pessoas fixas em cada projeto, mas sim 

criar uma “matriz de especialidades”, em que os profissionais poderão atuar em todos os 

projetos ao mesmo tempo. Assim foi criado o grupo de especialistas em rádio frequência 

(RF), especialistas em processamento de sinais, especialistas em processamento analógico e 

especialistas em software, visando sempre ao reuso das informações e a redução do tempo de 

desenvolvimento do projeto.  

A estrutura física da empresa aparenta simplicidade. Funciona num prédio de dois 

andares. Existe uma pequena recepção, com uma sala de reunião anexa, na qual os visitantes 

aguardam. Na área da recepção está instalado um televisor em tela plana com as imagens 

digitais “ao vivo”, imagens estas provenientes do radar meteorológico, um dos produtos da 

empresa, que mostra as condições climáticas da região. Próximo à recepção tem um “hall” 

que dá acesso às demais áreas da empresa: diretoria, setores administrativos, almoxarifado, 

área de P&D, sala de treinamento e um acesso externo onde ficam mesas para fazer refeições 

e uma área de confraternização. Anexo ao “hall” fica uma mini-cozinha onde há uma máquina 

de café expresso, água e uma mesa para sentar. Em cima desta mesa, nas duas vezes em que o 

pesquisador esteve lá, ficava o “manual de qualidade da empresa”. Percebeu-se que é uma 
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área muito movimentada, um “ponto de encontro” na empresa. A sala de treinamento, que fica 

próxima ao “hall” e a “mini-cozinha”, é equipada com mesas, cadeiras, quadro branco e 

projetor. Suporta aproximadamente 25 pessoas.    

O espaço físico da área de P&D é composto por uma grande sala e uma sala anexa. 

Na grande sala, fica a equipe interna de P&D, sendo que em cada canto da sala tem um 

“banner” do projeto que está sendo desenvolvido. É um local com muitos computadores, 

equipamentos e ferramentas. Pela movimentação das pessoas, deixa transparecer que há uma 

atividade intensa no local. Na sala anexa fica a gerente da área de P&D. A porta da sala da 

gerente de P&D estava sempre aberta.  

A entrevista com o Presidente e o Gerente Administrativo Financeiro foi realizada na 

sala de reunião anexa a recepção. A entrevista com a Gerente de RH e a Gerente da área de 

P&D foi realizada na sala da Gerência de RH. As demais entrevistas foram realizadas na sala 

de treinamento.  

Na empresa “C”, foi a que o pesquisador teve mais liberdade de circular, observar, 

conversar com as pessoas, sugerir as pessoas que seriam entrevistadas e realizar as entrevistas. 

Foi onde também a maioria das pessoas ficaram mais à vontade e demonstraram simpatia e 

interesse pela pesquisa.      

Durante os 26 anos de existência, a empresa passou por alguns momentos críticos e 

importantes, conforme ressaltado pelo Presidente. O primeiro momento foi em 1996, quando 

a empresa ficou sem receber, por 12 meses, os contratos que tinha com o Governo de um 

Estado para o qual prestava serviço, que representava 90% do faturamento na época. Foi um 

aperto financeiro muito grande, que inclusive fez com que um dos sócios originais deixasse a 

empresa. Diante da crise, tal sócio queria vender a empresa, quando o atual Presidente fez 

uma proposta de comprar a parte dele, mesmo sem recursos, conseguindo pagar em diversas 

prestações. Assim, aproveitando a oportunidade, o atual Presidente adquiriu a parte da 

sociedade que pertencia ao outro sócio original. Naquela época, como a situação financeira 

ficou muito apertada, a sua esposa e atual Sócia e Gerente de RH foi trabalhar fora para ajudar 

a pagar as contas de casa: 

[...] e eu com a minha esposa, na época, não tínhamos filhos, ela me apoiou e disse o 
seguinte: “-Não, vamos comprar a parte dele. Não vamos vender a nossa não, 
vamos comprar a dele.” [...]. A minha esposa nem trabalhava aqui. Ela me apoiou 
no sentido de ela trabalhar fora e ajudar a segurar as contas. (CE1 – Presidente). 
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Na opinião da esposa (CE5), a saída deste sócio possibilitou que a empresa tivesse 

uma nova visão de futuro, fazendo com que a mesma desse um salto, embora tenha sido muito 

difícil no início: 

E aí foi difícil os primeiros tempos, tanto que eu nem fiquei, porque eu saí para 
trabalhar, para pagar as contas de casa. (CE5 – Sócia Gerente de RH). 
 

Em 1999, a empresa decidiu trocar de nome em função de que o nome que utilizava 

era o mesmo de uma grande organização multinacional da área de tecnologia da informação. 

Mesmo com o registro da marca no Brasil, tal situação causava muito embaraço, pois os 

possíveis clientes sempre confundiam as empresas, principalmente se esses clientes fossem do 

exterior. Então, aproveitando essa mudança e com a ajuda de um consultor, a empresa fez um 

trabalho forte de reorganização, buscou a certificação ISO 9000, elaborou e implementou um 

planejamento estratégico e criou um “plano profissional de gestão de pessoas”. Segundo o 

Presidente, a empresa foi reestruturada por processos, nos quais foram definidos os 

procedimentos, o que foi o grande facilitador para que a mesma se devolvesse a partir daí, 

inclusive possibilitando uma profissionalização na gestão.  

Ressalta-se que o “plano profissional de gestão de pessoas”, criado em 1999, na 

época da reestruturação organizacional, na verdade é um programa de avaliação de 

desempenho e recompensa, denominado internamente de “PPGP”. De acordo com o 

Presidente, o programa passou por melhorias ao longo dos anos e é bastante efetivo para 

gestão de pessoas e eficácia dos processos e tem muito ajudado no processo de inovação, pois 

estimula os empregados, inclusive financeiramente, a participarem com ideias e sugestões. O 

programa PPGP será mais detalhado no tópico de análise de resultados, mais especificamente 

nas práticas de recursos humanos.  

Em 2008, a empresa criou o Departamento de P&D, logo após ter adquirido os 

direitos de fabricação dos equipamentos de comunicação e de navegação aérea e marítima. Na 

opinião da Sócia e Gerente de RH, a empresa deu um grande salto a partir dos últimos cinco 

anos, justamente quando foi criado o Departamento de P&D:  

[...] foi melhorando, a gente foi contratando mais, mais, até que realmente deu salto 
agora nesses últimos cinco anos eu acho que foi o salto principal. Porque aí a gente 
foi crescendo, então era uma microempresa, superpequenininha, todo o mundo 
conhecia, conversava com todo o mundo. Depois a gente ficou um pouquinho maior 
e de uns cinco anos para cá que a gente já triplicou o número de funcionários e com 
essas visões inovadoras do CE1, que é o sócio-presidente. (CE5 – Sócia e Gerente  
de RH). 
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Constatou-se nas falas dos entrevistados que o grande salto que a empresa deu foi a 

partir da criação do Departamento de P&D, em 2008, sendo que, no início, houve certa 

desconfiança por parte do pessoal mais antigo quanto a criação da área de P&D e ao 

desenvolvimento de produtos inovadores, surgindo, portanto, uma resistência natural ao novo 

projeto da empresa. No entanto, foi com isso que a empresa conseguiu se transformar, 

mudando a visão do negócio e iniciando uma nova etapa empresarial. As palavras dos 

entrevistados abaixo destacam essa transformação: 

Com essa criação dessa nova área a gente trouxe um estímulo novo para a empresa, 
que os mais antigos: “-Não dá certo esse negócio de fazer projeto.” Todo o mundo 
desconfiado. Tinha dentro um pessoal que fazia questão de falar: “-Eu vou ficar 
vendo que isso não vai dar em nada.” E legal que: “-Puxa, que legal, está dando 
certo, funcionou. Eu falava que isso não ia durar um ano.” Foi muito interessante. 
Então essa mudança de visão da empresa que a gente não desenvolvia projeto de 
nada e passou a desenvolver e partir para esse negócio de vender equipamentos 
nossos. (CE5 – Sócia e Gerente de RH). 
 
Em 2008, a empresa trouxe o radar meteorológico e a abertura do EPDI, daí em si 
começou todo o processo de desenvolvimento de novos produtos e a modernização 
de equipamentos oriundos da empresa “X”, então, a partir de 2008, iniciou-se 
realmente a Engenharia, buscando o foco sempre em inovar. (CE4 – Engenheiros 
Gerente de Projeto). 
 

Portanto, constatou-se que, a partir de 2008, houve uma mudança muito grande na 

empresa: deixou de ser somente prestadora de serviço e passou a desenvolver e fabricar 

equipamentos (produtos); criou uma área de pesquisa, desenvolvimento e inovação; e 

contratou pessoas qualificadas e voltadas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

Depreende-se que foi a partir dessas mudanças que começaram a ser introduzidos alguns 

elementos de cultura de inovação na empresa.     

Em relação ao processo de seleção e contratação, o mesmo começou a ser 

estruturado em 2008, quando a Sócia e atual Gerente de RH, assumiu esta função. Segundo 

ela, até então não havia um processo estruturado e formal. Tudo era feito de forma aleatória e 

informal. Foi aí que ela decidiu: “Não gente, espera aí, vamos começar a profissionalizar isso” 

(CE5 – Sócia e Gerente de RH). Assim, a partir de então, o processo de seleção e contratação 

se dá da seguinte forma: a empresa faz a divulgação da vaga interna e externamente (site) e 

recebe indicações da própria equipe interna; a área interessada na contratação faz uma pré-

seleção dos candidatos, por meio da análise do currículo e entrevista técnica; depois os 

candidatos pré-selecionados passam por uma avaliação individual de perfil, para verificar se 

está alinhado com a cultura da empresa; se tudo estiver certo, decide-se pela contratação, com 

a participação final da Gerente de RH e do Presidente. 
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Conforme ressaltado anteriormente, o desenvolvimento de produtos inovadores na 

empresa é recente, começou em 2008, quando foi criado o Departamento de P&D. O processo 

de inovação ainda está centrado no Presidente, que é o responsável pela decisão final de 

inovar ou não. No entanto, a área de P&D é consultada antes da decisão, ou seja, a equipe 

técnica participa do processo de decisão.  

A prospecção das oportunidades fica a cargo do Presidente e acontece por meio da 

demanda de clientes/mercado, ou de uma orientação/regulamentação de uma agência 

reguladora do governo (ANATEL, por exemplo), da participação em feiras e congressos e, 

ainda, por meio de parcerias com empresas estrangeiras que atuam no mesmo segmento. 

Assim, prospectada uma ideia ou um projeto, a área de P&D é acionada. Nesta fase, a equipe 

interna, juntamente com os consultores externos, irão se pronunciar sobre a possibilidade ou 

não de desenvolver o projeto, conforme a fala da Gerente de P&D: 

Então, quando tem uma nova oportunidade, o CE1 vem como mentor, ele tem os 
recursos do conhecimento dele e ele [...]: “-Olha, tem um edital, tem um edital. 
Pára! Vamos analisar.” Se alguém tem alguma ideia, facilita e também é um pouco 
aberto. Então, tem ideias de outras pessoas, ele que analisa, enfim. Mas ele busca as 
oportunidades, também traz ideias, está sempre nessa direção. (CE2 – Engenheira 
Gerente de P&D). 
 

Percebe-se que a atuação do Presidente é mais na área estratégica e comercial, de 

relacionamento. Em função da sua formação ser mais voltada para marketing e gestão, infere-

se que ele precisa de apoio técnico da equipe para analisar as oportunidades prospectadas. 

Assim, havendo possibilidade e condições, o Presidente, então, toma a decisão de iniciar o 

projeto, que é novamente encaminhado ao Departamento de P&D para iniciar o 

desenvolvimento. Para tanto, a equipe, composta pelo pessoal interno e pelos consultores 

externos, inicialmente trabalha na concepção do projeto de engenharia e, na sequência, na 

produção do protótipo. Nesta etapa há uma intensa participação e é quando acontece o 

processo de transferência de conhecimento entre a equipe interna e os consultores externos. 

Na etapa do projeto de engenharia, também há a possibilidade de errar e espaço para criar e 

aprender. Esses aspectos são importantes e serão discutidos no tópico de análise. 

Depois de verificada todas as possibilidades e corrigidos os erros, a próxima etapa do 

processo é o desenvolvimento do protótipo do produto, em que é realizada uma série de testes 

visando à qualificação do produto. Na sequência é produzida a documentação técnica do 

produto, que vai permitir a certificação e a distribuição do produto. 
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A documentação técnica é um aspecto importante para se credenciar como empresa 

fabricante dos produtos, conforme ressaltado por CE8:  

Hoje, nós vivemos em um mundo em que a documentação do que está sendo feito é 
muito importante. Então, simplesmente chegar e falar: “-Olha, eu fiz, não fiz.” Isso 
não é muito acertado no mundo atual. Então, acredito que existe aqui, pelo menos na 
empresa, uma certa cobrança com relação a documentação do que se faz. E uma 
documentação correta, coesa, concisa, que realmente descreva aquilo que está sendo 
feito, com detalhes importantes. (CE8 – Engenheiro). 

Apesar da fala de CE8 destacar a importância da documentação técnica, observou-se 

que a empresa ainda tem alguma dificuldade em relação a isso. O Departamento de P&D está 

num ativismo muito grande, visando ao cumprimento de prazos e a introdução de produtos 

inovadores no mercado antes dos concorrentes. No entanto, tal ativismo tem prejudicado a 

organização do Departamento: 

Melhorou em questão de organização, mas ainda está bagunçado. Esse é o meu 
sentimento, que poderia melhorar bastante, ainda. [...] O problema é que se a gente 
parar tudo para organizar, vai perder mais tempo. [...] Está voando e é complicado 
você em vôo concertar as coisas. É complicado. Conforme vai entrando projetos 
novos, a gente vai conseguindo organizar da maneira correta. E os antigos que vão 
terminando, que não estão organizados corretamente, vai deixando para trás. Essa é 
a minha esperança. (CE9 – Engenheiro). 
 

Um aspecto ressaltado pelo Presidente e também pela Gerente de P&D é a questão 

do prazo de desenvolvimento, da oportunidade de se “pegar um gancho de mercado” e 

introduzir um produto inovador. Então a equipe tem trabalhado com prazos apertados, o que 

nem sempre é fácil, pois acaba prejudicando uma ou outra etapa do processo. No caso, 

percebeu-se que a etapa mais prejudicada é a da organização da documentação técnica.  

O processo de inovação da empresa “C” é ilustrado na Figura 08.  
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Figura:  Processo de inovação

Verifica 
Incentivos P&D

(FINEP)

Figura 8: Processo de inovação empresa “C” 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Embora o desenvolvimento e a fabricação de produtos, bem como a criação do 

Departamento de P&D seja relativamente recente na empresa, considerando que isso se 

iniciou em 2008, percebe-se que está havendo uma evolução no processo de inovação. No 

início, somente o Presidente é quem trazia as oportunidades de desenvolvimento dos projetos. 

No entanto, com a estruturação e a consolidação do Departamento de P&D, já foi possível a 

proposição de um projeto inovador a partir da própria área. A fala de CE4 destaca esta 

evolução:  

Então, acho que os primeiros projetos vieram com o CE1. Ele chegou lá atrás com 
uma visão, o planejamento estratégico que ele usou, a visão que ele tinha de futuro, 
ele viu que precisava criar um departamento inovador para agregar valor à marca da 
empresa, então ele trouxe alguns projetos. Agora, a própria Engenharia já vem 
trazendo opções, igual o próprio (projeto) SINAB nasceu dentro da Engenharia. É, 
porque assim, o CE1 trouxe o primeiro projeto, depois veio o segundo com o apoio 
dele, mas a gente já veio participando mais efetivamente na definição, depois, os 
demais, já começaram a vir dentro da própria equipe. [...] Do próprio departamento, 
vai surgindo as ideias e vai botando no banco de dados e fazendo toda a análise. 
(CE4 – Engenheiro Gestor de Projeto). 
 

Com o sucesso dos primeiros projetos inovadores e o consequente crescimento que a 

empresa teve nos últimos anos, saltando de uma receita bruta de R$ 8,1 milhões em 2007 para 

R$ 34,1 em 2011, o Presidente designou recentemente um gerente de novos negócios para 

prospectar oportunidades de inovação e, principalmente, trabalhar o desenvolvimento interno 
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de idéias inovadoras. Este Gerente vai ser o responsável por analisar uma ideia inovadora, 

uma possibilidade vislumbrada, formular um projeto, para que então seja aprovada e 

desenvolvida a ideia.   

 

6.3.2 ANÁLISE DOS DADOS CASO “C” 

Com base nos dados obtidos, chegou-se às seguintes categorias na empresa “C”: 

aprendizagem, práticas de recursos humanos, liderança, organização do trabalho e startup da 

inovação. Cada categoria será detalhadamente analisada a seguir.  

 

6.3.2.1 Aprendizagem 

Na análise dos dados, a “aprendizagem” foi a categoria que ficou mais evidenciada 

na empresa “C”. É um elemento central para o desenvolvimento de produtos inovadores, pois 

tem proporcionado o conhecimento necessário para inovar. Nesta categoria, foram agrupados 

todos os aspectos ligados ao processo de aprendizagem que acontece no ambiente 

organizacional, que proporcionam a aquisição e transferência de conhecimento, e que, por sua 

vez, contribuíram para que a empresa desenvolvesse produtos inovadores. Esta categoria ficou 

subdividida em “aprendizagem informal” e “aprendizagem formal”.  

Conforme já mencionado anteriormente, a “aprendizagem informal” é aquela em que 

a aprendizagem acontece naturalmente, que se processa no dia-a-dia da empresa por meio da 

vivência e da interação entre as pessoas, sem que haja um roteiro pedagógico pré-definido e a 

mediação de um facilitador formal. 

Na empresa “C”, depreende-se que a estratégia de aprendizagem que mais apareceu 

foi a decisão de aliar o conhecimento e a experiência de consultores externos com a iniciativa 

e a vontade da equipe interna, formada por profissionais jovens, recém-formados e com pouca 

experiência profissional. Segundo o Presidente, quando foi criado o Departamento de P&D, 

optou-se por ter uma área de P&D com um perfil mais acadêmico, mas que não produziu os 

resultados esperados. Infere-se que, num primeiro momento, foram contratados profissionais 

com um perfil mais de pesquisa e menos prático. Então a solução foi buscar pessoas 

experientes na fabricação de produtos (os consultores externos) e contratar uma equipe interna 

formada de pessoas novas e com pouca experiência, mas que tem energia e disposição para 
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buscarem soluções e alternativas visando ao desenvolvimento de produtos inovadores. Nas 

palavras do Presidente da empresa, CE1, esta estratégia funciona da seguinte forma: 

É uma estratégia que a gente adotou aqui que é bastante necessária, principalmente 
mais necessária do que até interessante. É o seguinte: nós pegamos os profissionais 
que vão, nós temos alguns pós-graduados pelo ITA, por outras universidades desse 
nível, mas contratamos também profissionais com experiência em empresas 
anteriores que já desenvolveram produtos similares (consultores). E fazemos com 
que os dois trabalhem juntos. Então existe primeiro a motivação do profissional 
antigo de se atualizar tecnicamente, mas utilizando as práticas e experiência de 
produtos que já desenvolveram anteriormente. E segundo, por outro lado, a teoria 
recente do jovem com a experiência anterior. Então a gente tem feito essa mistura 
muito bem feita e está dando bom resultado. (CE1 – Presidente). 

Observou-se que tais consultores são profissionais que já trabalharam em outras 

empresas que desenvolvem produtos semelhantes e que conhecem bem a parte prática da 

fabricação desses produtos. Pessoas com longa experiência profissional. De acordo com o 

entrevistado, Engenheiro CE9, um dos consultores possui Doutorado e outro possui apenas 

graduação, talvez mestrado, mas tem um conhecimento realmente muito grande na sua área de 

atuação (rádio frequência).   

A estratégia adotada pela empresa teve como finalidade a aprendizagem, que 

acontece por meio da transferência de conhecimento de pessoas mais experientes e 

conhecedoras dos produtos fabricados (os consultores externos), para pessoas mais novas. No 

caso, o papel que tais consultores externos exercem na capacitação e na aprendizagem está 

sendo essencial para que a estratégia esteja dando certo. Este papel é descrito pela Gerente de 

P&D da seguinte forma:   

A forma maior que eu vejo de transferência de conhecimento é o que a gente chama 
de consultor. Então, vem um consultor em uma determinada área, ele vem e capacita 
a equipe. Então, ele vem, desenvolve uma atividade e a equipe é capaz depois de 
desenvolver aquilo, de dar segmento. (CE2 – Gerente de P&D). 
 
 

Para a Gerente de P&D, o resultado disso é que:  

O conhecimento vai se formando. Tem coisas que os engenheiros não eram capazes 
de resolver antes, e passam ser capazes de resolver e atacam outros problemas em 
outras áreas, outros projetos. É muito bacana. (CE2 – Gerente de P&D). 
 

Assim, o conhecimento vai se constituindo e sendo disseminado na empresa. Não só 

o Presidente e a Gerente de P&D consideram que esta estratégia adotada pela empresa tem 

sido um dos principais fatores que tem proporcionado o conhecimento para o 

desenvolvimento de produtos inovadores, mas também outros entrevistados:   
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É, digamos assim, a empresa, ela apostou muito no time novo e para isso ela 
assessorou esse time com consultores, então ela buscou consultores com uma 
experiência, uma bagagem muito boa, para justamente pegar a energia dessas 
pessoas novas que acabaram de sair de universidades, de conclusões de mestrado, 
doutorado, essa energia e a experiência de pessoas mais maduras. Então existe, que 
eu acho assim que é rico, é essa troca de informações. (CE4 – Gerente de Novos 
Negócios). 

Com relação aos consultores, eles têm sido assim, de suma importância, [...] tenho 
aprendido muito. Então, a transferência de conhecimento ela é no nível máximo, até 
porque são pessoas atenciosas, que respondem e-mails, que respondem as nossas 
perguntas, etc. Então tem sido, de certa forma, até um guia para aquele trabalho que 
nós estamos fazendo. Até por serem pessoas mais experientes e, com certeza, com 
muito conhecimento, uma bagagem bastante grande de conhecimento. (CE8 – 
Engenheiro). 

Ao meu ver são bastante experientes, sim. Cada um com a sua personalidade, mas 
todos são muito bons no que fazem, sabem passar as ideias, contribuem bastante 
[...]. Um é doutor e o outro que eu tenho conhecimento, eu sei que ele tem uma 
grande experiência. Eu acho que ele não chega a ser doutor, ele deve ter graduação 
e, no máximo, mestrado, que é o cara que entende de RF, consultor de rádio 
freqüência aqui na empresa. Mas ele é muito respeitado, ele tem um conhecimento 
realmente muito grande no que faz. (CE9 – Engenheiro). 

Ficou evidenciado que a aprendizagem que acontece por meio dos consultores 

externos é uma estratégia que está dando certo até o momento na empresa “C”. Esta tem sido 

a principal forma de aprendizagem na empresa. Infere-se que, em princípio, é uma estratégia 

que tem baixo custo para a empresa, pois tais consultores não são empregados e sua atuação é 

bastante ampla. Além de proporcionam a aprendizagem por meio de treinamento e troca de 

experiência e informações, também participam do desenvolvimento dos produtos e estão 

disponíveis para esclarecer qualquer dúvida da equipe. Baixo custo também na própria 

contratação da equipe interna, já que profissionais novos, recém formados e com pouca 

experiência, na maioria das vezes, iniciam a carreira com um salário abaixo da média do 

mercado.  

Por outro lado, até que ponto esta estratégia permanecerá sendo eficiente? Qual o 

compromisso dos consultores com a empresa “C”? Qual a garantia de que o conhecimento 

produzido ficará sob o domínio da empresa “C”? Será que a empresa “C” vai conseguir 

segurar seus engenheiros novatos quando eles tiveram com uma boa bagagem profissional? 

São algumas questões que a empresa “C” tem que pensar, se já não pensou. 

Outro modo de aprendizagem informal que acontece na empresa “C” é por meio de 

reuniões técnicas, que são realizadas regularmente. Tais reuniões visam à análise de soluções 

e caminhos a serem percorridos no desenvolvimento do produto. Como a participação na 

empresa é estimulada, em tais reuniões existe muita interação, troca de informações e de 

experiências. A presença do empregado nessas reuniões gera uma oportunidade de 
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aprendizado, que acontece natural e espontaneamente. O Presidente da empresa descreve com 

detalhes como acontecem tais reuniões:  

A gente faz um brainstorming e: “-A gente pode fazer um radar em HF.” Por 
exemplo, nos Estados Unidos tem um radar em HF que eles usam, por que a gente 
não usa um radar em HF? Vamos fazer. Vamos conhecer. Como é o produto 
americano? “-Usa tal tipo de antena.”, “-Não, nós não podemos usar esse tipo de 
equipamento, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer algo nacional diferente, mas 
que tenha uma funcionalidade similar.” Aí, as pessoas vêm e cada um propõe. Tem 
um que diz: “-Eu proponho que o processamento do sinal seja feito dessa forma.”, 
“-Vamos seguir a sua ideia, porque a sua ideia é boa.”  Então testa, cria um 
protótipo e desenvolve o protótipo. A partir do protótipo sai à concepção, aí a gente 
parte para o produto definitivo. (CE1 – Presidente). 

Um aspecto essencial para que de fato a aprendizagem aconteça em tais reuniões é a 

liberdade que os empregados têm para participar, para sugerir ideias e para propor soluções, 

aspecto este ressaltado pelo Gerente Administrativo Financeiro: 

Regularmente cada projeto tem as reuniões técnicas, onde participam não só os 
gerentes, não só os engenheiros, mas também os técnicos. E todos eles têm liberdade 
para falar e são acatadas as ideias, são discutidas e quando são validadas, são 
colocadas em prática. (CE3 – Gerente Administrativo Financeiro) 

A aprendizagem informal na empresa “C” também acontece por meio do 

aprendizado com os erros. O erro na empresa, caso o mesmo ocorra, é utilizado de forma 

pedagógica, visando ao aprendizado. Como afirmado pela Gerente de P&D, “não tem 

problema errar [...] o erro é sempre bem vindo”. Na medida em que os erros acontecem, 

fundamentalmente na parte inicial do projeto, o problema é separado em partes e estudado. É 

na parte inicial do projeto que existe “espaço para criar, para errar, para aprender e para 

vencer a tecnologia”. Assim, o aprendizado adquirido com o erro faz com que não se erre 

novamente em futuros projetos que envolvam a mesma tecnologia. A Gerente de P&D 

destaca esta questão do aprendizado com o erro:  

Então, a primeira coisa que a gente faz [...] a gente separa os problemas em partes. 
Então, na parte inicial do problema [...]. Nessa parte, eu tenho tempo, tenho espaço 
para criar, para errar, para aprender e para vencer aquela tecnologia. [...] Então, eu 
tenho espaço onde é permitido errar, é possível errar e quem tem que errar, tem que 
errar agora, nessa fase inicial. [...] Aquela coisa mais grave, eu consegui 
desenvolver, cheguei no meu objetivo? Ok. Então está, agora a gente já sabe que não 
erra, vamos para o produto. A gente trabalha dessa forma. Então, o erro é sempre 
bem-vindo, porque quando se erra em um projeto, não vai errar no outro,  no mesmo 
erro. (CE2 – Gerente de P&D). 
 

A aprendizagem informal ainda se desenvolve por meio da formação de equipes 

matriciais de especialidades. Como comentado no tópico anterior, tais equipes de especialistas 

atendem a diversos projetos ao mesmo tempo. Na medida em que esses profissionais vão 

passando ou atendendo projetos diferentes, há a possibilidade de que o conhecimento de um 
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projeto possa ser utilizado em outro, proporcionando a aprendizagem e a difusão do 

conhecimento na empresa, conforme destacado por CE4 e CE7:  

Então a gente achou conveniente ao invés de criar grupos, times específicos para 
cada projeto e sim uma matriz de especialidades. E então, o grupo de RF vai atuar 
no projeto GBAS e qual é o percentual de RF que envolve? Então essa pessoa vai 
trabalhar, adquire o conhecimento, vai enxergando a tecnologia. Agora vamos 
trabalhar no projeto do radar, tem um envolvimento muito maior de RF, então ele já 
traz a bagagem do que aprendeu lá e você vem ganhando mais amadurecimento da 
equipe e também resultados mais reaproveitáveis. (CE4 – Gerente de Novos 
Negócios). 

Se eu estou trabalhando no projeto do radar, ganhei um conhecimento, desenvolvi 
um monte de coisas para esse projeto e agora vou partir para o (equipamento) 
DME, eu vou trazer todo esse conhecimento que fiz, todo o trabalho que tive e se eu 
encontro desafios parecidos no DME vai ser rapidíssimo superar este desafio. E eu 
acredito que é igual para todas as outras áreas, para software, qualidade, para tudo.  
(CE7 – Engenheiro). 

Segundo Coelho Junior e Borges-Andrade (2008), a aprendizagem informal pode 

apresentar resultados expressivos, pois, além de estar associada a um tipo de demanda 

imediata de conhecimento, a mesma tende a ser intrínseca ao indivíduo. Desta forma, os 

gestores devem proporcionar um ambiente organizacional que facilite este tipo de 

aprendizagem. Assim, para que a aprendizagem seja efetiva, é preciso que haja um bom 

ambiente de trabalho na empresa, que facilite o contato, a colaboração e a interação entre as 

pessoas, de forma que o empregado fica:   

Sabendo o que o outro está fazendo, senão porque como são projetos grandes, a 
gente tem que se relacionar, saber o que está acontecendo do outro lado para fazer a 
nossa parte bem. (CE9 – Engenheiro). 

Observou-se que na empresa “C” o ambiente de trabalho é propício para que ocorra a 

aprendizagem informal. Esta questão do ambiente de trabalho será analisada mais à frente, no 

tópico específico. 

Conforme já mencionado anteriormente, a subcategoria “aprendizagem formal” diz 

respeito à aprendizagem que é formalmente estruturada, tendo a participação de um professor 

e um roteiro prévio. No caso, na empresa “C” seriam os cursos técnicos, os cursos 

comportamentais e a participação em congressos e seminários. 

Os cursos técnicos são importantes porque fornecem conhecimento específico, 

normalmente associado a uma demanda do projeto de desenvolvimento do produto. Tais 

cursos são realizados externamente, mas também podem ser ministrados internamente, pelos 

tais consultores externos contratados, conforme destacado pelos entrevistados:  
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Tem estimulado e, principalmente, treinamentos internos. É uma das práticas 
interessantes da empresa. Nós temos vários consultores. Então são cursos inteiros 
que são dados aqui dentro. Aqui, a área de treinamento é realmente muito utilizada 
em sala de aula mesmo. Vem doutores, especialistas em áreas que nos interessam 
para o projeto, fazer treinamentos direcionados. (CE3 – Gerente Administrativo 
Financeiro). 

Sempre que a gente detecta uma necessidade, por exemplo, estamos precisando 
entender mais de um procedimento, um processo, a empresa contrata o pessoal para  
participar de treinamento, ou, os próprios consultores que a empresa já tem, 
consultores externos, eles fornecem esses treinamentos para a gente. (CE7 – 
Engenheiro).  

Por exemplo, uma das necessidades de treinamento detectadas pela empresa foi um 

curso para capacitar as pessoas para documentar as informações, de forma que ela possa estar 

disponível: 

Houve um treinamento muito forte em vários aspectos de como se trabalhar, de 
como se documentar, de como se registrar as coisas para que as coisas, as 
informações, independente das pessoas que estão aqui, ficassem disponíveis. (CE6 – 
Engenheiro). 

Os cursos comportamentais visam à preparação dos gerentes e a motivação dos 

empregados. São cursos voltados para aspectos de liderança, análise de perfil, comunicação e 

relacionamento interpessoal. Tais cursos foram direcionados mais especificamente para a 

equipe do Departamento de P&D, que é a “menina dos olhos da empresa”, segundo a Gerente 

de RH. Os mesmos contribuem indiretamente para a inovação, pois ajudam para que exista 

um bom ambiente de trabalho na empresa: 

Então o RH focou, teve, eu acho que foi há um ano e meio, dois anos e fez um 
treinamento intensivo, foram várias horas focadas nessa motivação e principalmente 
tentar mostrar para a gente onde estão os problemas, o que a gente procura fazer 
para corrigir a comunicação. (CE4 – Gerente de Novos Negócios). 

Esse grupo novo do projeto, que hoje é a menina dos olhos da empresa, a gente 
precisava treiná-los muito. [...] eles fizeram um ano inteiro de curso, o grupo todo, 
de liderança, gestão de conflito, apresentação, tudo o que a gente achou que 
precisava para eles terem um envolvimento melhor. (CE5 – Gerente de RH) 

Ainda como aprendizagem formal, tem-se a participação em congressos, seminários 

e workshops, tanto no Brasil, quanto no exterior. Além de proporcionar a aquisição de novos 

conhecimentos, também ajuda na prospecção de projetos inovadores, já que em tais eventos é 

possível perceber as necessidades de regulamentação definidas por agências reguladoras e 

entidades associativas internacionais, bem como observar as tendências tecnológicas.  

Na empresa “C”, verificou-se que a aprendizagem é um dos principais aspectos que 

tem proporcionado a inovação. Por meio da aprendizagem a empresa tem obtido o 

conhecimento necessário para inovar. O interessante é que a empresa buscou uma forma 
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própria para desenvolver esta aprendizagem, a partir da criação do Departamento de P&D e a 

decisão de aliar o conhecimento dos consultores externos com a equipe interna, de modo que 

a mesma tem sido contínua e efetiva, conforme ressaltado pelo Engenheiro CE7: 

Então esse fator acho muito interessante para as pessoas que trabalham na equipe, 
porque não é uma empresa na qual você chega e já tem que ter o conhecimento e 
pronto, fez o trabalho e tchau. Não! É uma empresa que você chega e todo dia está 
aprendendo alguma coisa. Eu, nossa! Todo dia estou aprendendo algo diferente. [...] 
acho que aqui aprendi nesses seis meses mais do que aprendi na minha graduação 
inteira, sabe? É um processo de aprendizado muito rápido e contínuo. (CE7 – 
Engenheiro).  

 
O Quadro 23 sintetiza a categoria aprendizagem  na empresa “C”.   

Quadro 23: Categoria Aprendizagem empresa “C” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Aprendizagem 

Formal 

Cursos técnicos 
Cursos motivacionais 
Congressos, Seminários e 
Workshops   

Informal 

Aprendizagem com consultores 
externos 
Reuniões técnicas 
Aprendizado com os erros 
Formação de equipes matriciais de 
especialidades 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.3.2.2 Práticas de Recursos Humanos 

Assim como a aprendizagem, a outra categoria que ficou mais evidenciada na 

empresa “C” foram as práticas de recursos humanos, compostas pelas seguintes práticas: 

programa de avaliação de desempenho e recompensa, processo de seleção e contratação e 

capacitação e formação. 

Nas práticas de RH da empresa, o que mais se destacou foi o programa de avaliação 

de desempenho e recompensa, denominado internamente de “PPGP”. O programa PPGP é um 

sistema de avaliação que consiste em avaliar semestralmente cada empregado, em diversos 

aspectos, dentre eles, sugestão de criação de inovação de produtos e processos. Cada 

empregado tem uma meta individual para ser atingida. Também são estabelecidas metas 
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coletivas para a empresa, no que diz respeito a desempenho (faturamento, resultado, 

produtividade, custos), qualidade (satisfação dos clientes), entre outras. 

Então, se a meta individual e coletiva ficar entre 90 e 100% do que foi estabelecido, 

o empregado recebe uma recompensa financeira, referente a um bônus de 100% do salário. Se 

a meta ficar entre 80 a 89%, ele recebe um bônus de 80% do salário. Se a meta ficar entre 70 e 

79%, recebe 70% do salário como bônus. Agora, se a meta da empresa ficar abaixo de 70%, 

ninguém ganha bonificação, mesmo se individualmente o empregado ficar acima disso. 

Conforme afirmado pelo Presidente, é uma forma para que todos os empregados da empresa 

“olhem na mesma direção”, ou seja, todos têm que dar a sua contribuição para que se consiga 

atingir as metas estabelecidas pela empresa.  

Para o Presidente, o PPGP é uma prática considerada de fundamental importância 

para o desenvolvimento da empresa, tanto que ele controla pessoalmente todo o mapeamento 

do programa, conferindo e fechando os resultados:  

Eu consigo mapear tudo isso. Tudo isso é consolidado no plano de negócios, por 
exemplo, é muito interessante. É muito interessante. [...] Então isso dá uma 
orientação, porque a gente consegue colocar todo mundo olhando na mesma direção. 
Às vezes até inconscientemente ele sabe que ele está fazendo a meta dele. Todo 
mundo está incluído, todo mundo tem avaliação e essa avaliação, por exemplo, feita 
aqui, eu faço a avaliação, fecho isso aqui, passo pelo responsável pela área. O 
gerente da área me manda isso. Eu confiro e falo que está ok. Aí ela faz uma reunião 
individual e apresenta o resultado de cada um. Fala: “-Aqui você falhou nisso, por 
isso que perdeu um ponto aqui e tal.” Eu acho que essa avaliação de desempenho eu 
acho que é fundamental. (CE1 – Presidente).  
 

O PPGP é uma prática utilizada pela empresa e que tem contribuído  para o processo 

de desenvolvimento de inovação, pois, dentre outras coisas, estimula a participação dos 

empregados para sugestão de melhorias e proposição de ideias inovadoras, conforme 

destacado pelo Presidente e pela Gerente de P&D: 

Nós temos um dos itens da pontuação da avaliação do profissional é a sugestão de 
inovação. [...] E aqui, nós temos o incentivo à inovação: a sugestão de criação à 
inovação de novos processos e produtos objetivando melhorar a produtividade, a 
competitividade da empresa. Então, se eles sugerem e ela é aprovada, ele tem dois 
pontos. E isso converte em resultado financeiro para ele. (CE1 – Presidente).  

A empresa tem um programa de excelência, que é o que a gente de PPGP. [...] É um 
medidor que ela tem para controlar. Então, o que ela faz com o PPGP? Dentro do 
PPGP eu tenho alguns pontos que são relativos à melhoria, à inovação, sugestão de 
projeto. Há várias coisas. E, ao longo do ano, qualquer funcionário pode sugerir a 
melhoria, a inovação ou um procedimento que melhore a rotina da empresa. Desde 
as coisas mais simples até as coisas que têm grande execução. (CE2 – Gerente de 
P&D). 
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Além de estimular a participação dos empregados por meio de recompensa 

financeira, o programa também serve para proporcionar feedback sistematizado, já que 

semestralmente os resultados das avaliações são apresentados aos mesmos:  

E quando tem isso, tem uma avaliação individual que a gente faz todo mês, que é o 
PPGP individual. E o CE1 faz ou eu. (Um feedback?) Um feedback individual: “-
Isso, olha, se precisar...” Passo para ele, pontuando: “-Se você continuar assim, o 
seu PPGP vai estar desse jeito.” Para que eles também se motivem e percebam que 
se estimula em inovar. Se ele inovar, ele vai mudar de categoria. (CE2 – Gerente de 
P&D).  

Sim, todo mês nós fazemos avaliação. Tem uma autoavaliação e depois o gerente faz 
o feedback, se o que a gente preencheu está certo, se não está. E no final do ano, 
dependendo da pontuação que a gente obteve, tem algumas recompensas. 
(Financeiras?) Isso. (E você acha isso legal?) Eu acho interessante porque dá essa 
oportunidade de saber que não é a mesma coisa simplesmente fazer o seu trabalho 
ou fazer mais e trazer novas ideias, ideias de melhoria, sabe? (CE7 – Engenheiro). 

Verificou-se que o programa é efetivo, todos os empregados entrevistados o 
conhecem, está inserido no dia-a-dia da empresa, além de contribuir para a inovação. E esta 
percepção é confirmada também pelos empregados, conforme pode ser verificado nas falas a 
seguir:   

Olha, eu acho que uma das coisas, nós temos um programa chamado PPGP um 
programa de excelência, que é uma remuneração, uma participação no lucro. Mas 
tem alguns indicadores que são voltados especificamente para a qualidade e para a 
inovação. Ou seja, as pessoas têm pontuações com base em indicações de melhorias, 
seja em processos, seja em produto. Essa eu acho que é uma prática que realmente 
contribui. (CE3 – Gerente Administrativo Financeiro). 

Olha, o que vem de sugestões de melhorias, todo o mês a gente senta para analisar o 
que as pessoas estão propondo, coisas novas, soluções novas e a maioria das vezes, a 
gente aceita, dá certo e eles ganham ponto no PPGP por isso também. Se ele dá 
sugestão ele já ganha, se dá e ela é aprovada e implantada também ganha. (CE5 – 
Gerente de RH). 

Bom, uma das práticas que é a mais, acredito eu, que seja aquela que incentiva do 
ponto de vista material é o prêmio que existe para novas idéias que possam surgir 
durante o ano, essa idéia de novos produtos, novas linhas de pesquisa. Então 
acredito que isso seja um pouco mais direto, porque mexe também com a parte 
financeira, tudo, além do dia a dia. (CE8 – Engenheiro).  

A outra subcategoria evidenciada nas práticas de RH foi o processo de seleção e de 

contratação. Conforme visto no tópico 6.3.1 (descrição da empresa), trata-se de um processo 

que é comum à maioria das empresas que possuem um processo de seleção e contratação 

estruturado, ou seja, até então não há nada de especial. O aspecto importante verificado neste 

processo é a participação direta da Sócia e Gerente de RH, já que, como esposa do Presidente, 

ela conhece bem o perfil necessário para que a pessoa possa se encaixar na filosofia da 

empresa:   

Do meu ponto de vista, isso contribui muito, porque eu sou sócia, sou dona da 
empresa também e é lógico que quando eu vou entrevistar as pessoas eu quero o 
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melhor para a empresa e eu conheço a empresa. E eu sou casada com o Presidente, 
eu conheço muito bem as ideias dele. Então, quando ele me passa um perfil e tal, 
fica mais fácil para eu verificar se aquela pessoa encaixa ou não. E coincidiu de 
começar também a área de pesquisa e desenvolvimento um ano depois que eu 
retornei. E todas essas contratações depois, do início, passaram para mim. E aí que 
eu acho que o índice de acerto cresceu muito. (CE5 – Sócia e Gerente de RH). 
 

Conforme afirmado pela Gerente RH, quanto mais assertivas forem as contratações, 

melhor para a empresa, pois haverá menos problemas com demissão, substituição ou perda de 

pessoal. Neste ponto, observou-se que a área de RH teve um papel relevante, a partir do 

momento da criação do Departamento de P&D, pois proporcionou condições para selecionar e 

contratar as pessoas com o perfil adequado para a nova área de atuação da empresa. 

Provavelmente, se houvesse alguma falha neste momento, com a contratação de pessoas 

inadequadas, a empresa não teria tido sucesso no desenvolvimento de projetos inovadores.   

Nesse sentido, o processo de seleção e contratação estruturado e funcional foi um dos 

instrumentos utilizados para concretizar a principal estratégia de aprendizagem da empresa, 

que foi a de aliar o conhecimento e experiência de consultores externos com uma equipe 

interna formada por pessoas jovens, recém-formados e com pouca experiência profissional. 

Nas palavras do Gerente Administrativo Financeiro e da Gerente de RH, isso aconteceu da 

seguinte forma:  

Começou-se a adotar de se contratar gente jovem, buscar engenheiros recém-saídos 
do seu mestrado ou fazendo, saindo, terminando o mestrado ou alguém que quisesse 
vir para essa área. Mas alguém que vinha... Quase todos eles não tinham experiência 
nenhuma, nunca tinham trabalhado no mercado, como profissional, como 
engenheiro. (CE3 – Gerente Administrativo Financeiro). 

Mas a ideia do Presidente foi: “-Não, eu quero montar uma equipe jovem, que fique 
muitos anos, que contribua muito.” E vieram rapazes novos e talentosos e moças 
também e se empenharam, aprenderam e investimos muito em treinamento e todas 
essas ferramentas novas. (CE5 – Gerente de RH). 

Na opinião do Engenheiro CE6, que foi contratado pela empresa na mesma época em 

que foi criado o Departamento de P&D, a área de RH conseguiu cumprir o seu papel e 

contribuiu no processo de inovação:  

O RH teve que se estruturar para isso, para conseguir profissionais nessas áreas 
novas, tanto produção quanto desenvolvimento [...]. Então acredito que o RH ajuda 
nesse processo de inovação dessa maneira, uma delas, que é participar dos processos 
de seleção dos profissionais e garantir fazendo também o pessoal selecionar. E 
garantir que esses talentos permaneçam na empresa. (CE6 – Engenheiro). 

Um ponto a ser destacado nesta estratégia de contratar pessoas novas é que, segundo 

a Gerente de P&D, eles possuem muita energia e disposição, são muitos competitivos e não 



201 

 

tem medo de enfrentar as dificuldades, ou seja, um perfil ideal para uma empresa que decidiu 

assumir o risco da inovação.  

A subcategoria “capacitação e formação” contém os aspectos relativos à formação, 

ao desenvolvimento dos empregados. No caso, esses seriam os cursos técnicos, os cursos 

comportamentais e a participação em congressos e em seminários no Brasil e exterior. Todos 

esses aspectos já foram abordados no tópico anterior, que descreveu a subcategoria 

“aprendizagem formal”. 

Ressalta-se que os cursos técnicos são realizados conforme a necessidade de cada 

projeto. Não há uma programação específica para a realização de tais cursos. Se precisar de 

um novo conhecimento ou aprimorar um existente, tais cursos são realizados. Já os cursos 

comportamentais são realizados anualmente, dentro de uma necessidade observada pela área 

de RH.     

Em relação ao processo de formação e capacitação, não foi observado o incentivo e 

apoio a cursos de mestrado e de doutorado. A empresa prefere contratar uma pessoa já com a 

formação de mestrado ou doutorado e aproveitá-lo diretamente no desenvolvimento dos 

produtos inovadores, com a participação dos consultores externos. 

O Quadro 24 sintetiza a categoria práticas de recursos humanos na empresa “C”.   

Quadro 24: Práticas de RH – Empresa “C”. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Políticas de RH 

Programa de Avaliação de 
Desempenho e Recompensa  

Incentivo a participação com 
sugestão de melhorias e proposição 
de ideias inovadoras 
Recompensa financeira 
Feedback sistematizado 

Processo de seleção e 
contratação  

Contratação de pessoas novas, recém 
formadas, sem experiência, mas com 
energia e disposição 

Formação e capacitação  

Cursos técnicos 
Cursos motivacionais 
Congressos, Seminários e Workshops 
no Brasil e Exterior  

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.3.2.3 Liderança 
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Na empresa “C”, a importante atuação, participação e presença do Presidente (CE1) 

evidenciou a categoria “Liderança”. No caso, o Presidente, como líder maior da empresa, foi 

(e está sendo) essencial para que a empresa desenvolvesse produtos inovadores, após 21 anos 

de existência.  E isso aconteceu devido aos atributos pessoais do Presidente, bem como ao 

papel que ele exerce na empresa.  

Os atributos pessoais do Presidente, que aqui representam uma subcategoria, dizem 

respeito ao empreendedorismo e ao conhecimento de mercado. No que diz respeito ao 

empreendedorismo, o Presidente da empresa relatou com detalhes sua trajetória profissional, 

desde quando era “moleque”, quando ele demonstrava ser um bom comerciante, quando com 

oito anos de idade, comprava rapadura em “tábua”, cortava em pedaços e vendia ganhando o 

dobro de dinheiro: 

Então, desde pequeno eu já tinha esse espírito empreendedor, de enxergar a 
oportunidade do negócio no mercado. (CE1 – Presidente).  
 

Assim, com este “espírito de empreendedor”, após ter trabalhado numa empresa da 

área de assistência técnica aeronáutica, o Presidente chegou à conclusão que tinha capacidade 

de criar uma empresa semelhante:   

Não fiz planos no papel, mas na cabeça estava rodando. E dois anos depois surgiu a 
oportunidade de propor para a empresa X a construção dessa empresa. (CE1 – 
Presidente).  
 

Percebe-se, no Presidente, realmente este perfil empreendedor. A própria história da 

empresa no que diz respeito aos momentos críticos enfrentados, conforme relatado no tópico 

6.3.1, confirma este perfil, já que o ele, ao invés de desistir da empresa, decidiu comprar o 

controle dos outros sócios, mesmo sem recursos financeiros. Esta característica também é 

percebida pelos empregados: 

Eu acho que tem a ver com as características do líder da empresa, que é o CE1, que 
é uma pessoa bastante arrojada, bastante empreendedora. O CE1 está sempre 
buscando coisas novas, oportunidades novas. E isso reflete sobre o restante. (CE3 – 
Gerente Administrativo Financeiro).  
 

O Presidente também possui outro atributo muito importante para o processo de 

inovação que é o conhecimento do mercado que a empresa atua:   

Eu acho que começa no CE1, ele tem uma ótima visão de mercado. Então, eu acho 
que ele coloca a gente de uma maneira mais certa. [...] Porque ele vê o mercado, é 
agressivo, não tem medo de inovar, de arriscar e é sempre isso que ele transmite. E a 
gente aqui embaixo, a gente tem que ter mobilidade para acompanhar e para, na 
medida do possível, atender às expectativas que ele tem para alcançar o negócio. 
(CE2 – Gerente de P&D).  
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Nas palavras do Presidente, este conhecimento do mercado proporciona agilidade nas 

decisões, outro aspecto essencial para o desenvolvimento de inovações: 

Então nós temos que ter a velocidade para perceber o que o cliente está precisando, 
o que o mercado está precisando, tomar a decisão e ver ser a gente atende ou não. E 
da mesma forma, tomar decisão rápida e de dizer, se o mercado interessa ou se não 
interessa. Se não, vamos sair fora, vamos focar, manter o foco nisso. (CE1 – 
Presidente).  
 

Depreende-se que este conhecimento do mercado do Presidente, aliado às 

características citadas pelos entrevistados, de que o Presidente é uma pessoa arrojada, 

empreendedora, não tem medo de arriscar e de inovar e sempre transmite isso aos 

empregados, tem contribuído fortemente para que a empresa tenha como valores a orientação 

para o mercado e a inovação. Ao longo da história da empresa, o Presidente tomou várias 

decisões importantes. Este aspecto é importante para criar uma cultura de inovação, a partir 

do líder maior da empresa.  

Destaca-se que a questão da cultura de inovação na empresa é reconhecida pelos 

empregados como algo que o Presidente tem procurado passar, como pode ser observado na 

fala de CE4:   

Essa cultura que o CE1 quer passar, não só perante o mercado, mas até interno, que 
é uma empresa inovadora. Então ele está investindo, ele está incentivando isso, 
buscando trazer para dentro da empresa essa questão de ser inovador. Não só 
desenvolver um produto novo, mas também no próprio... Eu falo a condução que 
você leva as coisas, os processos, tentando melhorar, buscar coisas que venham 
agregar na realização de serviços. Então, você conseguir atender o cliente de forma 
mais rápida possível. Então ele tenta trazer para dentro do time, como um todo, essa 
questão de ser inovador. (CE4 – Gerente de Novos Negócios). 
 

Outro aspecto que diz respeito ao Presidente é o papel fundamental que ele exerce no 

processo de inovação, que é a prospecção de oportunidades e a decisão de inovar (tomada de 

decisão). Conforme já descrito anteriormente, a prospecção das oportunidades acontece por 

meio da demanda de clientes/mercado, ou de uma orientação/regulamentação de uma agência 

reguladora, da participação em feiras e congressos e, ainda, por meio de parcerias com 

empresas estrangeiras que atuam no mesmo segmento. Assim, prospectado uma oportunidade, 

o Presidente submete-a a área de P&D, na qual a equipe interna, juntamente com os 

consultores externos irão se pronunciar sobre a possibilidade ou não de desenvolver o projeto, 

submetendo o projeto ao Presidente para decisão final. Este papel do Presidente de 

prospecção das oportunidades é reconhecido pelos empregados: 
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Bom eu reconheço no próprio CE1 uma capacidade de identificar essas 
oportunidades, que não caberia outra pessoa nesse sentido. (CE7 – Engenheiro). 
 
Bom, para trazer as questões de inovação acho que o líder principal seria o CE1. 
(CE9 – Engenheiro). 
 

Embora este papel ainda seja exclusivo do Presidente, com o crescimento da empresa 

e o relativo sucesso alcançado até agora com os projetos inovadores, ele está pensando em 

delegar este papel para uma área específica, conforme pode ser verificado na fala dele: 

Eu que sou responsável por essa área (prospectar inovação). A minha ideia num 
futuro próximo é isso... O que eu estou criando agora é uma engenharia de 
marketing. Que é exatamente para enxergar, que agora a gente já tem um acervo de 
conhecimento tecnológico em desenvolvimento. É uma engenharia que vai analisar 
a necessidade do mercado aí fora com a capacidade que nós temos aqui dentro para 
garantir uma coisa que a gente atende. (CE1 – Presidente).  
 

Em relação à decisão sobre o desenvolvimento do projeto inovador, a decisão ainda é 

exclusiva do Presidente: 

Depende de mim.  Depende assim, várias pessoas podem achar solução. A decisão 
se vai ou se não vai é minha hoje. (CE1 – Presidente).  
 

Neste ponto o Presidente ressalta que:  

Então nós temos que ter a velocidade para perceber o que o cliente está precisando, 
o que o mercado está precisando, tomar a decisão e ver ser a gente atende ou não. E 
da mesma forma, tomar decisão rápida e de dizer, se o mercado interessa ou se não 
interessa. Se não, vamos sair fora, vamos focar, manter o foco nisso. (CE1 – 
Presidente). 
 

Também é preciso destacar que este papel do Presidente de liderar e tomar a decisão 

de inovar é reconhecido pelos empregados:  

Eu acho que começa no CE1, ele tem uma ótima visão de mercado. Então, eu acho 
que ele coloca a gente de uma maneira mais certa. [...] Porque um líder tem atitude, 
ele guia a tropa dele. Eu acho que a gente tem um bom líder. (CE2 – Gerente de 
P&D). 
 
Quem estimula ou lidera o processo de inovação na empresa ainda é o CE1. Ele é o 
principal impulsionador aqui. (CE3 – Gerente Administrativo Financeiro) 
 
É ele, do meu ponto de vista é ele. Ele dá as ideias, [...] Ele que pensa, visualiza e 
vai atrás dos negócios e ele que puxa a inovação da empresa no meu ponto de vista. 
(CE5 – Gerente de RH).  

 
Diante do exposto, depreende-se que o Presidente exerce um papel fundamental no 

processo de inovação, pois é ele quem prospecta as oportunidades e decide pelo início ou não 

do projeto. Um aspecto importante é que o Presidente, por provavelmente não possuir os 

conhecimento técnicos relativos ao desenvolvimento dos produtos, submete as oportunidades 
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de inovação para análise da área de P&D, ou seja, para a sua equipe técnica, antes de tomar a 

decisão final.   

O Quadro 25 sintetiza a categoria liderança na empresa “C”.  

Quadro 25: Categoria liderança – Empresa “C”.  
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Liderança 

Atributos do Presidente  
Empreendedor 
Conhecimento do mercado (visão de 
mercado) 

Papel do Presidente  
Prospectar oportunidades de 
inovação 
Tomada de decisão  

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.3.2.4 Organização do Trabalho 

A categoria “organização do trabalho” diz respeito aos aspectos organizacionais do 

trabalho e o seu ambiente que também estão contribuindo para o desenvolvimento de 

inovação na empresa. Tais aspectos seriam o “bom ambiente de trabalho” e a “estrutura 

organizacional”.  

No “bom ambiente de trabalho” estão inseridos todos os aspectos que dizem respeito 

ao ambiente “social” de trabalho na empresa. Verificou-se que é um ambiente onde há uma 

boa convivência profissional e social, que facilita o contato, a interação e a troca de 

conhecimentos entre os empregados. Este ambiente é permeado por ampla colaboração, 

confraternização, liberdade para expor as ideias e uma proximidade entre diretoria e os 

empregados. Na visão dos empregados este ambiente é assim:  

Eu acho que é um ambiente bom, é um ambiente amigável, pessoas... Um ambiente 
leve. [...] É um ambiente agradável, bastante amigável, bastante flexível e correto. É 
bem tranqüilo. (CE3 – Gerente Administrativo Financeiro). 
 
É, mas assim, é um ambiente extremamente agradável, porque ele é muito... Vamos 
lá, é uma empresa pequena que veio crescendo, então... Colaborativa, são pessoas 
que estão buscando colaborar. (CE4 – Gerente de Novos Negócios). 
 
Então eu acho um ambiente muito agradável, de muita amizade, liberdade e um ou 
outro que, às vezes, começou com a gente e sai, eles sentem de estar em um lugar 
sem isso tudo, onde ele é apenas mais um e pedem para voltar. (CE5 – Gerente de 
RH). 
 
A gente tem um ambiente muito de colaboração, porque nem todo mundo sabe tudo 
e quando a gente não tem ou a gente procura a fora ou a gente desenvolve alguém de 
dentro da equipe para nos dar o suporte. (CE6 – Engenheiro). 
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Bom, o ambiente de trabalho, segundo o meu ponto de vista, é um ambiente bem 
tranquilo, eu me sinto respeitado, respeito as pessoas e é bastante extrovertido, 
bastante unido, nós não somos tratados como robôs e também não somos tratados de 
maneira desrespeitosa. Então, eu acredito que é um bom ambiente de trabalho, eu 
me sinto confortável trabalhando aqui. (CE8 – Engenheiro). 
 
Ah, eu, sem problemas. Me relaciono com todo mundo sem problemas. Lógico que 
tem que ter um jogo de cintura, mas nada, nada... É um ambiente muito bom, sem 
problema nenhum. (CE9 – Engenheiro). 
 

De fato, percebeu-se que o ambiente de trabalho na empresa é agradável e 

descontraído, inclusive na empresa “C”, foi onde o pesquisador se sentiu mais à vontade, teve 

mais liberdade de transitar e de conversar com as pessoas. 

Uma característica do ambiente apontada somente pela Gerente de P&D foi a 

questão de ser um ambiente “acelerado e competitivo”:  

Eu sou acelerada, sou muito acelerada. [...] Eu vejo, o nosso ambiente de trabalho é 
bem acelerado, porque a gente tem... É uma empresa privada e nós temos metas, que 
são metas de mercado, que são impostas pela nossa direção. Então: “-Ah, preciso de 
um produto tal, para sair na época tal porque é um gancho que eu tenho de entrar 
no mercado.” Então, a gente está sempre correndo contra o tempo. Então assim, 
todo mundo tem que estar correndo contra o tempo. (CE2 – Gerente de P&D).  
 

Além disso, segundo a Gerente de P&D, pessoas com o perfil competitivo são 

procurados pela empresa para trabalhar na área de P&D, pois elas não tem medo de enfrentar 

os desafios:  

 
Então, essa questão competitiva, essa vontade de trabalhar, de implementar, eu vejo 
com muito bons olhos e isso me traz muitos resultados. Ele chega, a pessoa já chega 
e quer fazer. Esse é um perfil que a gente procura, das pessoas que não têm medo de 
enfrentar as dificuldades. (CE2 – Gerente de P&D).  
 

Portanto, para a Gerente de P&D, esta questão meritocrática é importante: 

Então, eu tenho certeza que quem está, gosta. E quem está fazendo bem é porque 
gosta. Porque é um sistema que privilegia a criatividade, recompensa quem trabalha. 
Eu sou muito de dar elogio, de fazer festa quando eles conseguem atingir as metas. 
Eu trabalho bastante com a parte do ego da equipe: “-Parabéns para fulano, ele que 
fez.” Então, eu ponho holofote em quem faz. Eu acho que isso é importante. Então, 
quem faz quer fazer cada vez mais. (CE2 – Gerente de P&D). 
 

Depreende-se que esta questão meritocrática, de cumprimento de metas e resultados, 

está diretamente ligada ao programa de avaliação de desempenho e recompensa adotada pela 

empresa. Percebeu-se que as pessoas que trabalham na área de P&D possuem o perfil 

adequado à meritocracia, mesmo porque são pessoas mais novas, de uma geração altamente 

conectada e competitiva. 
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Outra característica deste ambiente de trabalho é a proximidade entre a direção e a 

equipe de trabalho, o que facilita a comunicação e o relacionamento: 

E o envolvimento também da alta direção, que somos três os diretores hoje, com a 
equipe. A gente tem uma proximidade muito grande com a equipe, tem um diálogo 
muito aberto. (CE1 – Presidente). 
 
E até por essa questão de ter poucos níveis, ainda há um contato grande entre a alta 
direção com praticamente quase todas as pessoas da empresa. Eu acho que isso é um 
fator que talvez a torne mais ágil e mais fácil de adaptar às coisas novas. (CE3 – 
Gerente Administrativo Financeiro).  
 
Porque aqui todo o mundo ainda tem acesso aos diretores, falam com eles, todos os 
dias se quiser pode falar. (CE5 – Gerente de RH). 
 

Depreende-se que a proximidade, o envolvimento e o fácil acesso da equipe de 

trabalho com a direção proporciona uma liberdade para o pessoal expor as ideias, de participar 

com sugestões, sendo este um ponto central deste ambiente de trabalho, conforme  ressaltado 

pela maioria dos empregados:  

Eu acho que o mais importante é permitir à equipe, digamos assim, de expor as 
ideias. (CE4 – Gerente de Novos Negócios). 
 
Eu percebi isso aqui, é uma das coisas que me deixou mais contente com a empresa, 
é o que eu fico falando a toda hora para os meus colegas de faculdade, porque eu 
sinto que a minha proposta, por exemplo, são aceitas, são escutadas, que eu posso 
criar, realmente desenvolver, não estou limitado. (CE7 – Engenheiro). 
 
A gente é constantemente incentivado a pensar e tem o livre acesso ao que for 
necessário para que se dê essas novas ideias, para que isso surja.  [...] Eu acredito 
que o que mais permite e contribui para a inovação é o fato de que cada um por mais 
louco que pareça, sempre é ouvido. Então, a abertura para que se ouçam as ideias, eu 
acredito que é um fator preponderante. Porque não há aquele pré-julgamento. Assim, 
do tipo: “-Eu não vou nem ouvir.” Não, ainda que seja uma ideia mais esdrúxula, as 
ideias são ouvidas. (CE8 – Engenheiro).  
 
Sim, temos liberdade. (Total liberdade?) Sim, sem problema nenhum. (Você já 
teve oportunidade de alguma ideia legal?) Sim, já em conjunto com outro colega a 
gente propôs... Primeiro, na verdade, a gente teve a ideia, implementou e depois é 
que foi proposto e aceito. Foi o caminho meio contrário, mas já tivemos sim coisas 
desse tipo. Eu em parecia com um outro. E em vista também tem mais alguns, 
vamos ver se dá certo” (CE9 – Engenheiro). 

 
O resultado deste bom ambiente de trabalho, além de contribuir para o aprendizado, 

já que a boa convivência entre as pessoas facilita a interação, a troca de informações e 

experiências, também contribui para que haja um comprometimento da equipe, que, segundo 

o Presidente, é um diferencial, juntamente com a flexibilidade e rapidez, para que a empresa 

tivesse sucesso até agora:  

Então eu acho que o diferencial aí é flexibilidade, a rapidez e o comprometimento da 
equipe. (CE1 – Presidente). 
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Esta percepção também é do Engenheiro CE6:  

Eu acho que flexibilidade, comprometimento, o melhor para o cliente, então sempre 
o cliente estar em primeiro lugar, tanto na parte de serviços como agora na parte de 
desenvolvimento também. (CE6 – Engenheiro). 
 

No que diz respeito a “estrutura organizacional”, estão inseridos nesta subcategoria 

os aspectos relativos à estrutura organizacional e funcional que indica favorecer as condições 

para a criação de um ambiente propício para inovação.   

Um primeiro aspecto observado na estrutura organizacional é a existência de poucos 

níveis hierárquicos que, além de proporcionar uma proximidade entre a direção e a equipe de 

trabalho, conforme já mencionado acima, possibilita também agilidade e flexibilidade: 

É muito rápido aqui o desenvolvimento das coisas. Primeiro, uma das características 
que eu acho que ajuda muito... Ela tem poucos níveis hierárquicos. Ela praticamente 
não tem, só tem o CE1, que é o diretor-presidente, tem o líder de gestão e o restante 
são os engenheiros e técnicos já operacionais. Isso dá uma agilidade bastante grande. 
E eu acho que realmente ela se torna ágil por isso. [...] E até por essa questão de ter 
poucos níveis, ainda há um contato grande entre a alta direção com praticamente 
quase todas as pessoas da empresa. Eu acho que isso é um fator que talvez a torne 
mais ágil e mais fácil de adaptar às coisas novas. (CE3 – Gerente Administrativo 
Financeiro). 

 
Outro aspecto evidenciado na estrutura organizacional e funcional é a autonomia dos 

empregados para propor ideias e criar, principalmente os que trabalham na área de P&D. A 

falas dos entrevistados a seguir exemplificam esta questão: 

Então, quando tem um problema maior eu levo, mas aquilo que eu puder resolver no 
dia a dia lá, a parte técnica fica comigo. Ele precisa intervir quando realmente foge 
da minha alçada. E quando tem um problema de: “-Olha, eu estou com um problema 
de custo.” Por exemplo: “-Você quer tantos projetos até o final do ano e para fazer 
isso eu vou precisar de mais pessoas. Ou não, a gente vai ficar...” Então, essas 
decisões nós tomamos em conjunto com ele. (CE2 – Gerente de P&D). 
 
Então, se a gente chegar em um consenso de que realmente essa é uma forma mais 
adequada, a empresa permite você ter essa liberdade de testar, então ela, digamos 
assim, não congela, não cria obstáculos ou simplesmente corta sua criatividade, ela 
permite que você, ah, tentar trabalhar com a otimização, com a melhoria contínua do 
trabalho. (CE4 – Gerente de Novos negócios).  
 
Eu percebi isso aqui, é uma das coisas que me deixou mais contente com a empresa, 
[...] porque eu sinto que a minha proposta, por exemplo, são aceitas, são escutadas, 
que eu posso criar, realmente desenvolver, não estou limitado. (CE7 – Engenheiro). 
 

Ainda com relação à estrutura organizacional, na empresa “C” tem-se a formação de 

equipes matriciais de especialidades. Conforme já mencionado anteriormente, além de 

facilitar o desenvolvimento dos produtos inovadores, este formato de atuação permite que 

haja um rico aprendizado, já que uma equipe de especialistas pode atuar em diversos projetos: 
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Então, hoje a equipe, como é feito? É, a gente tem grupos de especialidades, tá? [...] 
E se você for olhar essa linha de projetos que a gente visa buscar no produto, o core 
é bem similar, então a gente montou grupos de especialidades, então a gente tem 
especialistas em AIF, especialistas em processamento de sinais, especialistas em 
analógicos, processamento analógico, especialistas em software. Por quê? A gente 
visa sempre o reuso para justamente pensando na redução do tempo de 
desenvolvimento. Então a gente achou conveniente ao invés de criar grupos, times 
específicos para cara projeto e sim uma matriz de especialidades. (CE4 – Gerente de 
Novos Negócios). 
 
Sim, acontece que a equipe foi distribuída, faz algum tempo, não por projetos, mas 
sim por conhecimento e dependendo da necessidade de cada projeto eles vão 
distribuindo atividades para cada uma das equipes. (CE7 – Engenheiro). 
 

O Quadro 26 sintetiza a categoria organização do trabalho na empresa “C”.   

Quadro 26: Categoria organização do trabalho - Empresa “C”. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Organização do 
trabalho 

Ambiente de trabalho 

Agradável, tranquilo, bom de se 
trabalhar. 
Colaborativo e interativo  
Comprometimento 
Ambiente acelerado e competitivo 
Liberdade para expor ideias 

Estrutura organizacional e 
funcional 

Poucos níveis hierárquicos 
Autonomia 
Equipes matriciais de especialidades 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.3.2.5 Startup da inovação 

Na categoria “startup da inovação” estão os aspectos que possibilitaram que a 

empresa desenvolvesse produtos inovadores após 21 anos de existência. A ideia do “startup” é 

a ruptura, o momento que a empresa saiu de uma organização funcional para inovadora. 

Conforme descrito no tópico 6.3.1, a empresa, desde a sua fundação em 1986, até o ano de 

2007 prestava serviços de manutenção e instalação na área de comunicação e de navegação 

aérea.  

Mas o que proporcionou esta ruptura, ou seja, o “startup” da inovação? No caso, 

constatou-se que apareceram oportunidades no mercado que foram visualizadas pelo 

Presidente, bem como houve a decisão da empresa de assumir os riscos da inovação. Então, 

encontrou-se na categoria “startup” da inovação duas subcategorias: “exploração de 

oportunidades” e “assunção de riscos”. 
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Ressalta-se que, no aspecto do “startup”, a atuação do Presidente, o principal líder da 

empresa, foi fundamental, pois, conforme visto na categoria liderança, o papel de prospectar 

as oportunidades e decidir pelo desenvolvimento do projeto inovador é exclusivo dele. 

A subcategoria “exploração de oportunidades” diz respeito à busca de oportunidades 

que geraram inovação. E uma primeira situação que levou a empresa desenvolver os projetos 

inovadores foi a decisão do Presidente, em 2007, de adquirir os direitos de fabricação dos 

equipamentos de comunicação da antiga empresa “Y”. A partir daí, a empresa criou o 

departamento de P&D e começou a buscar projetos inovadores. Neste ponto, o Presidente 

entra como o principal responsável por esta atividade, conforme pode ser observado nas falas 

dos entrevistados abaixo:    

Então, quando tem uma nova oportunidade, o CE1 vem como mentor, ele tem os 
recursos do conhecimento dele e ele já... (E deixa com vocês?) E ele: “-Olha, tem 
um edital, tem um edital. Para, vamos analisar.” [...] Então, tem ideias de outras 
pessoas, ele que analisa, enfim. Mas ele busca as oportunidades, também traz ideias, 
está sempre nessa direção. (CE2 – Gerente de P&D). 
 
O CE1 sempre é a pessoa que faz o contato com o cliente, é o que recebe o primeiro 
input do cliente, do que ele precisa, que o mercado está demandando, seja parceria, 
sejam produtos novos. (CE6 – Engenheiro). 
 

 
Um exemplo prático da exploração de uma oportunidade é descrito pelo Presidente 

da empresa: 

A modernização do radar meteorológico e do rádio de comunicação da Marinha, que 
a gente detectou junto ao cliente uma necessidade deles e a gente assumiu o desafio 
de achar uma solução e propor uma solução. Então a gente fez esse 
desenvolvimento, essa atualização, essa inovação do produto e propusemos ao 
cliente depois que comprasse essa inovação. (CE1 – Presidente). 
 
 

Outro fator que possibilitou que a empresa desenvolvesse os projetos inovadores a 

partir da aquisição dos direitos de fabricação dos equipamentos aeronáuticos foi a existência 

dos incentivos governamentais, principalmente por parte da FINEP. Constatou-se que os 

projetos de desenvolvimento dos produtos inovadores tiveram início com o apoio da FINEP: 

Isso coincidiu com a época também, que havia oportunidade da subvenção 
econômica. A gente nunca tinha se submetido nada, não era algo que a gente 
conhecia. Era algo totalmente novo para a gente. A subvenção já existia anterior a 
isso. Em 2008 foi quando a gente decidiu fazer a primeira proposta de projeto e a 
gente não tinha sequer uma estrutura para montar uma proposta nos moldes FINEP, 
coisas assim. [...] Hoje a gente está com quatro projetos em pesquisa e 
desenvolvimento. O primeiro, o projeto GBAS, que é um sistema de pouso por 
instrumentos, baseado em rede de satélites, não por GPS. Tem a plataforma Radar 
HF, uma aplicação no radar oceânico. Tem os projetos do DME, com equipamentos 
também para o setor aeronáutico. E um sistema de navegação. Hoje nós batizamos o 
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projeto de SINAT, Sistema de Navegação para Travante. Esses são os principais 
projetos que a gente tem hoje. Esses principais projetos com financiamento do 
FINEP. (CE3 – Gerente Administrativo Financeiro).  
 
Eu acho que a FINEP foi fundamental no sentido de realmente viabilizar esse início 
de desenvolvimento da empresa. Não sei, quer dizer, com recursos próprios poderia 
até ter mas talvez não fosse na época certa, então em 2009 quando começou acho 
que era a época, assim, tinha que entrar naquela época e eu acho que a empresa não 
tinha todo o recurso, o tanto de recurso... Teria entrado e ia entrar, só que eu não 
pude acompanhar naquele momento, foi a hora que se conseguiu essa verba da 
FINEP foi importante de antecipar, talvez, a entrada do desenvolvimento da 
empresa, viabilizar no momento. (CE6 – Engenheiro).  

 
Na época, por ser ainda uma pequena empresa, os recursos para P&D eram poucos e, 

conforme pode ser observado na fala de CE6, os recursos da FINEP foram fundamentais para 

desencadear os projetos inovadores.  Além disso, a empresa teve que aprender a desenvolver e 

a submeter os projetos para análise da FINEP. 

A outra subcategoria do “startup” da inovação é a “assunção de risco”. A partir do 

momento em que se decide desenvolver projetos inovadores, o risco de dar algo errado, de 

não se conseguir sucesso com o produto é algo inerente à atividade de inovação. Esta decisão 

de assumir os riscos da inovação está muito ligada ao perfil do Presidente, principalmente 

pela sua veia empreendedora. As falas a seguir contextualizam este aspecto:  

Eu acho que primeiro é o seguinte: é a vontade realmente de encarar desafios, ser 
inovadora. Ter uma empresa normal no Brasil já é um desafio grande, agora a 
inovação é um desafio maior ainda. (CE1 – Presidente).  
 
Porque ele (o Presidente) vê o mercado, é agressivo, não tem medo de inovar, de 
arriscar e é sempre isso que ele transmite. (CE2 – Gerente de P&D).  
 
E é muito arrojado, ele (o Presidente) foi bastante corajoso de entrar em um projeto 
desse tamanho, praticamente sem estrutura. (CE3 – Gerente Administrativo 
Financeiro).  
 

A fala de CE9 relata, com propriedade, o risco de desenvolvimento de projetos 

inovadores: 

Esse que eu estou trabalhando. Radar oceânico, mas que está ainda bem incipiente, 
ainda está em um grau que a gente teve de inovação muito grande, um algoritmo 
totalmente novo a gente está testando, tem coisas que estão dando certo, tem coisas 
que estão dando errado, ainda não conseguimos juntar uma parte com a outra. (CE9 
– Engenheiro).  
 

Outro aspecto da assunção de risco é a tolerância ao erro e o aprendizado com os 

mesmos. Foi constatado que a empresa convive com a possibilidade de errar: 

Já teve ideia errada. De repente, a gente chega no meio do projeto e não tem 
compatibilidade, nós não vamos conseguir chegar no resultado que a gente quer 
nesse caminho. (CE1 – Presidente).  
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Não tem problema, não tem problema errar. [...] Então, a primeira coisa que a gente 
faz, a gente divide e aí é uma característica dessa nova gestão, que a gente separa os 
problemas em partes. Então, na parte inicial do problema, que a gente fala também: 
“-Isso aqui é fundamental.” Nessa parte, eu tenho tempo, tenho espaço para criar, 
para errar, para aprender e para vencer aquela tecnologia. (CE2 – Gerente de P&D). 
 
A gente tenta minimizar os riscos. Na hora que você está fazendo o projeto, quanto 
mais pessoas, a experiência das pessoas é interessante [...]. Não que dê certo de 
primeira, mas a gente consegue minimizar os riscos. (CE6 – Engenheiro). 

 
 

Percebe-se que, após 2008, a assunção de riscos passa a ser um aspecto central para o 

desenvolvimento de inovação.   

O Quadro 27 sintetiza a categoria startup da inovação na empresa “C”.  

Quadro 27: Categoria startup da inovação - Empresa “C”.  
CATEGORIA SUBCATEGORIA ELEMENTOS 

Startup da 
inovação 

Exploração de 
oportunidades 

O papel do Líder 
Visão de mercado 
Obtenção de incentivos 
governamentais 

Assunção de riscos e 
tolerância ao erro 

Assunção de risco 
Tolerância ao erro 
Aprendizado com o erro 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

6.3.3 DISCUSSÃO DO CASO “C”: 

De acordo com os tipos de manifestações culturais propostas por Martin (2002), no 

estudo de caso “C”, a manifestação tipo “formas culturais” identificada diz respeito aos 

seguintes arranjos físicos: a “televisão” afixada na recepção da empresa com imagens “ao 

vivo” das condições meteorológicas da região, imagens estas produzidas pelo radar 

meteorológico desenvolvido e fabricado pela empresa; e o espaço físico que corresponde a 

uma “mini-copa”, onde existe água, máquina de café expresso e uma mesa com cadeiras, 

espaço que serve de ponto de encontro.  

Em relação ao primeiro arranjo físico identificado, para quem chega à sede da 

empresa, a televisão serve para demonstrar aos visitantes o funcionamento do radar 

meteorológico, que foi o primeiro produto inovador da empresa. Depreende-se que este 

arranjo afixado em local estratégico na sede da empresa serve para mostrar que a empresa 

possui a capacidade de desenvolver e fabricar produtos inovadores e domina a tecnologia na 
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sua área de atuação. Este é um aspecto interessante, pois durante 20 anos a empresa apenas 

prestava serviços de manutenção e de instalação de equipamentos de navegação aérea, sendo 

que a partir de 2008 passou a desenvolver e a fabricar produtos. Portanto, pode-se inferir que 

a televisão seria uma forma de mostrar que a empresa ampliou a sua atuação e é capaz de 

inovar.  

O outro arranjo físico evidenciado foi o espaço físico da “mini-copa”. Observou-se 

que é um lugar muito movimentado, um ponto de encontro onde os empregados conversam 

sobre os mais variados assuntos, enquanto bebem um cafezinho ou uma água, até com certa 

liberdade. Um detalhe observado neste local é a existência de um “manual de qualidade da 

empresa”, manual este que estava sobre a mesa existente na mini-copa nas vezes em que o 

pesquisador visitou a empresa. No caso, percebeu-se que o manual não foi esquecido lá, fica à 

disposição para consulta de todos que ali passarem, evidenciando que a empresa se preocupa 

com a qualidade. A “mini-copa” indica que a empresa procura contribuir para que haja um 

bom ambiente de trabalho, especialmente fomentando o relacionamento interno.        

O tipo de manifestação cultural “práticas formais”, diz respeito aos procedimentos, 

rotinas e regras estabelecidos formalmente e que estão inseridos no ambiente organizacional. 

As práticas formais evidenciadas na empresa “C” foram as práticas de recursos humanos, 

mais especificamente o programa de avaliação de desempenho e recompensa, a seleção e 

contratação e a formação e capacitação. Também como práticas formais foram evidenciados a 

aprendizagem formal e a contratação de consultores externos.    

O programa de avaliação de desempenho e recompensa é uma prática estabelecida na 

empresa que tem contribuído fortemente para o desenvolvimento de inovação. Os empregados 

são estimulados, por meio de uma recompensa financeira definida no programa, a 

participarem com ideias e sugestões, nas mais diversas áreas da empresa, principalmente no 

que diz respeito à proposição de ideias inovadoras. Há também liberdade para expor, sem pré-

julgamento, ideias e sugestões, inclusive ideias até absurdas, conforme ressaltado pelos 

entrevistados.  

Esta prática da empresa é considerada fundamental para a inovação, pois incentiva a 

participação, estimula os empregados a pensarem e exporem as suas ideias, a serem criativos. 

Tushman e O’Reilly (1997), por meio de estudos de casos realizados em diversas corporações 

de grande porte dos Estados Unidos, identificaram que as empresas que estimulam a 

criatividade e a implementação de novas ideias são mais propensas a inovar. Ainda segundo 
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os autores, tais estímulos se dariam pela liberdade dos empregados, do trabalho em equipe, da 

flexibilidade, das decisões rápidas, bem como da aceitação do risco e da tolerância ao erro. 

Observa-se que na empresa “C” todas estas condições estão presentes.  

Ainda em relação ao programa de avaliação de desempenho e recompensa, pode ser 

verificado que o mesmo não só estimula a participação/criação, mas também contribui com a 

gestão dos recursos humanos, pois proporciona um feedback sistemático aos empregados 

quanto a sua atuação. É claro que o objetivo final do programa é o cumprimento das metas 

estabelecidas pela direção, visando à obtenção de resultados financeiros almejados.  

A seleção e contratação tem sido também uma das práticas que tem contribuído para 

o desenvolvimento de inovação na empresa. Conforme já relatado, a empresa tomou a decisão 

estratégica de contratar pessoas novas, recém-formadas, sem experiência profissional. 

Segundo a empresa, o objetivo foi aliar a energia e disposição dessas pessoas mais novas, com 

o conhecimento e a experiência de consultores externos contratados pela empresa, de forma 

que eles trabalhassem juntos, proporcionando aprendizado e conhecimento para a equipe 

interna. Percebeu-se que esta estratégia vem dando certo. O aprendizado tem acontecido, a 

equipe mais nova tem conseguido desenvolver soluções e encontrado caminhos, que tem 

levado o desenvolvimento de produtos inovadores. 

Neste ponto, constatou-se outra prática fundamental para o processo de inovação na 

empresa, que é a contratação dos consultores externos. Quem são essas pessoas? Verificou-se 

que são profissionais mais velhos, com ampla experiência em suas respectivas áreas de 

atuação e que já trabalharam com o desenvolvimento dos produtos fabricados pela empresa 

“C”. Quanto à formação acadêmica desses consultores, apenas foi possível identificar que um 

deles possui o curso de doutorado.   

Ressalta-se que a decisão da empresa de contratar consultores externos e pessoas 

novas e recém-formadas, para trabalharem juntos, foi de fato uma eficaz estratégia encontrada 

para abrir os caminhos para o desenvolvimento de inovação.   

A formação e capacitação também foi uma prática evidenciada na empresa “C”, que 

tem proporcionado uma aprendizagem formal aos empregados. Este processo se dá por meio 

de cursos técnicos, cursos comportamentais e a participação em congressos, em seminários e 

workshops.  No caso da empresa “C”, não foi evidenciado o estímulo e apoio a cursos de 

mestrado e doutorado. A empresa tem procurado contratar pessoas com esta formação, 
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principalmente já com o mestrado. Por outro lado, foi muito mencionada a questão dos cursos 

comportamentais, que apesar de não terem uma influência direta na obtenção de 

conhecimentos técnicos que levem à inovação, tais cursos têm por objetivo motivar os 

empregados e manter um bom nível de satisfação dos mesmos, fazendo com que o ambiente 

no qual trabalha seja agradável, colaborativo e interativo, o que contribui para o processo de 

aprendizagem. Este assunto será mais discutido à frente. 

Destaca-se que as práticas de recursos humanos detalhadas acima têm contribuído 

fortemente para a existência de uma cultura de inovação na empresa, principalmente o 

programa de avaliação de desempenho e recompensa e a contratação de pessoas novas e de 

consultores externos.  

A existência de um programa de recompensas (de reconhecimentos de esforços), foi 

considerado um elemento de cultura de inovação por Chandler, Keller e Lyon (2000), 

Machado (2004), Dombrowski et al (2007), Tellis, Prabhu e Chandy (2009) e Godói (2009). 

Na empresa “C” constatou-se que o programa funciona e tem estimulado a participação, a 

proposição de ideias, sendo que há a liberdade para os empregados exporem suas ideias, o que 

estimula a criatividade e, conseqüentemente, a inovação. Um fator que também contribui para 

criar um ambiente de inovação é a existência de poucos níveis hierárquicos na empresa, 

fazendo com que haja uma proximidade entre a direção e a equipe, conforme pôde ser 

evidenciado.  

As manifestações culturais do tipo “práticas informais evidenciadas na empresa “C”, 

de acordo com as categorias analisadas, estão inseridas no conjunto da aprendizagem 

informal, na organização do trabalho e no “startup” da inovação.  

A aprendizagem informal é uma prática observada em diversos aspectos do ambiente 

organizacional. Esta aprendizagem se dá principalmente por meio da interação entre os 

consultores externos e a equipe interna, constituída de pessoas novas, recém-formadas e sem 

experiência profissional; dá-se por meio de reuniões técnicas que acontecem na rotina diária 

da empresa; dá-se pela existência de equipes matriciais de especialistas que atuam nos 

diversos projetos; e se dá por meio da aprendizagem com os erros e com os problemas que 

vão surgindo durante o processo de desenvolvimento do produto. 
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Ressalta-se que a aprendizagem informal é facilitada devido ao bom ambiente de 

trabalho existente na empresa, que proporciona a interação, a colaboração e, por 

consequência, a troca de experiências e informações.  

A aprendizagem também apareceu como uma das manifestações culturais 

importantes para a cultura de inovação. A empresa tem utilizado diversas estratégias de 

aprendizagem para obter os conhecimentos técnicos necessários para o desenvolvimento de 

inovação. Observando as falas dos entrevistados, principalmente os entrevistados mais novos 

(tanto de empresa, quanto de idade), constatou-se que a aprendizagem é intensa e tem sido 

inclusive um dos fatores de motivação desses empregados. Eles estão satisfeitos com o que 

estão aprendendo, estão tendo a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, além 

de serem ouvidos, mesmo que possa ser uma ideia “absurda”.   

Conforme já visto, a aprendizagem foi considerada como um aspecto de cultura de 

inovação e de um ambiente inovador, por Jucevicius (2009), Dobni (2008) e Machado (2004). 

No caso da empresa “C”, todos os aspectos da aprendizagem considerados pelos referidos 

autores estariam contemplados, pois os cursos técnicos e a participação em seminários, 

congressos e workshops têm por objetivo a ampliação da base de conhecimento, visando o 

desenvolvimento de projetos inovadores. A aprendizagem também é enfatizada pela empresa, 

pois a mesma possui diversas estratégias de aprendizagem. Além disso, a empresa aceita os 

riscos da inovação, tolera os erros e aprende como os mesmos.  

Destaca-se que, na empresa “C”, as práticas de recursos humanos e a aprendizagem 

possuem uma relação direta. Por exemplo, a prática de contratação de pessoas recém-

formadas, bem como a contratação de consultores externos teve por objetivo a transferência 

de conhecimento e, consequentemente, a aprendizagem. Os cursos de capacitação e formação 

visam à aprendizagem. Também o programa de avaliação de desempenho e recompensa 

indiretamente proporciona uma aprendizagem, já que estimula a participação, a exposição de 

ideias e a criatividade.  

Na sequência das manifestações tipo “práticas informais” está inserida uma série de 

práticas que compõem a categoria “organização do trabalho”, e que diz respeito ao “bom 

ambiente de trabalho”, à “participação dos empregados” e à “estrutura organizacional”. 

Na composição da subcategoria “bom ambiente de trabalho”, foram evidenciadas as 

seguintes práticas informais: elevado comprometimento da equipe, convivência agradável e 
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tranquila, interação e colaboração, ambiente acelerado e competitivo e liberdade para expor 

ideias e para dar sugestões. 

No que diz respeito à “participação dos empregados”, destaca-se a liberdade que os 

mesmos têm para expor suas ideias e sugestões. Verificou-se que não há restrição para propor 

ideias, “por mais absurda que seja”, conforme afirmou um dos entrevistados. Evidentemente, 

isso é estimulado pela empresa devido à existência do programa de avaliação de desempenho 

e recompensa, que premia financeiramente os empregados que propõem ideias e dão 

sugestões. Além disso, a proximidade e boa relação entre a direção e a equipe também 

contribui para que a participação dos empregados na empresa “C” seja efetiva e constante.    

Em relação a “estrutura organizacional”, observou-se que as práticas informais 

existentes dizem respeito à existência de poucos níveis hierárquicos (proximidade da direção 

com a equipe), flexibilidade e agilidade, e à formação de equipes de especialidades.  

Concernente ainda às manifestações tipo “práticas informais”, foi identificada uma 

série de práticas inseridas no bojo da categoria “startup da inovação”, as quais dizem respeito 

à “exploração de oportunidades” e à “assunção de riscos e aprendizagem com os erros”.  

Um ponto importante a ser considerado na empresa “C” é que ela não “nasceu” 

inovadora, ou seja, não iniciou suas atividades desenvolvendo produtos inovadores. Dos 26 

anos de existência, 20 deles (de 1986 a 2007) a empresa apenas prestava serviços de 

instalação e de manutenção de equipamentos de navegação e comunicação aérea. Qual foi o 

“startup”, o momento da ruptura, que fez com que a empresa mudasse a sua visão? Primeiro 

foi a decisão do Presidente de adquirir os direitos de fabricação dos equipamentos 

aeronáuticos de uma outra empresa. Como esses equipamentos estavam defasados 

tecnologicamente, a empresa criou uma área de P&D para iniciar as pesquisas visando à 

atualização tecnológica de tais equipamentos. Um outro fator que colaborou também foi a 

existência de incentivos governamentais, por meio da FINEP, para apoiar a pesquisa e 

desenvolvimento.  

Deve-se destacar que o papel do líder principal da empresa, o Presidente, foi 

fundamental neste processo, pois ele, devido aos seus atributos pessoais, teve a capacidade de 

observar a existência de oportunidades no mercado e tomou a decisão de iniciar o 

desenvolvimento de projetos inovadores, assumindo os riscos da inovação. Os entrevistados 

destacaram a visão de mercado que o Presidente da empresa possui, de estar próximo do 
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cliente, de analisar as demandas dos órgãos reguladores, de participar de feiras, congressos, 

seminários e workshops com o objetivo de identificar uma tendência ou uma futura 

necessidade técnica, visando prospectar uma oportunidade de desenvolvimento de inovação.  

De acordo com Dobni (2008), a capacidade que uma empresa tem de verificar as 

oportunidades, de prospectar os projetos com base na análise do mercado ou na necessidade 

do cliente é denominado “orientação para o mercado”. Para o referido autor, orientação para o 

mercado é um traço cultural que faz com que os empregados estejam atentos para as 

necessidades do mercado, para as necessidades dos clientes. Na empresa “C”, essa capacidade 

ainda está muito centrada no Presidente, mas a empresa está se preparando para que a equipe 

seja também capaz de prospectar tais oportunidades. Para tanto, além de proporcionar 

constante aprendizado para a equipe de P&D, a empresa criou uma Gerência de Novos 

Negócios, que tem o papel de analisar as oportunidades de mercado e apresentá-las para o 

Presidente. 

Dentro da categoria “startup da inovação”, para iniciar o desenvolvimento de 

produtos inovadores, além das condições mencionadas, a empresa decidiu assumir os riscos, 

as incertezas da inovação e, consequentemente, maior tolerância ao erro. Esta é uma questão 

central no processo de inovação, pois todo projeto de desenvolvimento pode dar errado, pode 

não dar certo, são projetos de longo prazo, cujo retorno é lento. O risco é inerente aos projetos 

de desenvolvimento de produtos inovadores. A literatura pesquisada apontou a aceitação do 

risco e a tolerância ao erro como importantes elementos de uma cultura de inovação, 

conforme já foi visto.   

Na manifestação cultural tipo “temas de conteúdo”, estão inseridos os valores 

evidenciados na empresa, que no caso, foram a “meritocracia”, a “orientação para o mercado” 

e a “inovação”. A meritocracia é um valor presente na empresa por meio do programa de 

avaliação de desempenho e recompensa. Neste programa, os empregados são estimulados, nos 

mais diversos aspectos, a participarem com ideias e com sugestões, bem como a cumprirem 

metas individuais e coletivas. O valor “orientação para o mercado” revela o foco da empresa 

no cliente, conforme pôde ser verificado nas falas dos entrevistados, bem como também está 

esposado na missão (“prover soluções de excelência para os clientes”) e visão (ser a empresa 

preferida pelos clientes”) da empresa. Já o valor inovação permeia toda a empresa e está mais 

presente desde 2008, quando a empresa começou a desenvolver projetos inovadores. 
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Ressalta-se que tais valores estão diretamente ligados à liderança da empresa, na 

pessoa do Presidente. Percebeu-se que é ele quem tem impulsionado a questão da inovação, 

consoante foi ressaltado pelos entrevistados. Conforme pôde ser observado na categoria 

liderança, o Presidente possui alguns atributos pessoais que foram essenciais para a criação da 

empresa, para o enfrentamento das crises e para o início do desenvolvimento dos projetos 

inovadores, quais sejam: o empreendedorismo e o conhecimento do mercado. Além disso, ele 

exerce dois papéis fundamentais no processo de inovação: observar e prospectar as 

oportunidades de inovação e tomar a decisão pelo desenvolvimento ou não do projeto 

inovador. 

De acordo com Schein (2009), cultura e liderança estão intimamente ligadas, pois a  

cultura resulta de um complexo processo de aprendizado em grupo, em que o líder, a partir do 

seu sucesso como empresário, influencia o comportamento de tal grupo, fazendo com que as 

crenças e os valores desse líder sejam confirmados e reforçados e, por sua vez, 

compartilhados. Desta forma, o líder cria o conteúdo cultural específico que é assumido pelos 

membros do grupo, ou seja, é o líder que dá início ao processo de criação da cultura, quando 

transmite suas crenças, valores e suposições. No caso da empresa “C”, depreende-se que o 

Presidente da empresa está fazendo justamente isso, transmitindo as suas crenças e os seus 

valores, e dentre esses valores tem-se a meritocracia, a orientação de mercado e a inovação.  

Percebe-se que na empresa “C” a inovação é um valor central da sua cultura 

organizacional, à medida que o líder tem conseguido obter sucesso com a nova visão da 

empresa, de não somente prestar serviços, mas também de fabricar produtos e produtos 

inovadores. Neste ponto, a existência do arranjo físico no hall de entrada da empresa, que é a 

televisão com as imagens ao vivo da região feitas pelo radar meteorológico fabricado pela 

empresa, reforça essa nova condição de negócio, que é a fabricação de produtos. 

Convém enfatizar que todo o conjunto de práticas adotadas pela empresa, sejam elas 

formais ou informais, direta ou indiretamente apontam para a inovação. Também é preciso 

destacar que os elementos de cultura de inovação identificados na empresa “C”, estão muito 

próximos aos resultados do trabalho de Dobni (2008), que considera que uma cultura de apoio 

à inovação envolve comportamentos que valorizam a criatividade, assume riscos, há liberdade 

dos empregados para participarem, há o trabalho em equipe, a comunicação é facilitada, bem 

como as decisões são tomadas com agilidade e rapidamente absorvidas pela empresa 

(DOBNI, 2008). No caso, tais aspectos foram observados na empresa “C”.  
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O Quadro 28 apresenta as manifestações culturais evidenciadas na empresa “C”, 

conforme a proposta de Martin (2002), bem como os respectivos elementos de cultura de 

inovação depreendidos nas manifestações encontradas.   

Quadro 28: Manifestações culturais encontradas na empresa “C” – conforme proposta de 
Martin (2002).   

TIPOS DE 
MANIFESTAÇÕES  

MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS ENCONTRADAS 

ELEMENTOS DE CULTURA DE 
INOVAÇÃO DEPREENDIDOS 

Formas culturais 
- Arranjo físico: televisão com 
imagens do radar meteorológico 
- Arranjo físico: “mini-copa” 

- Capacidade de aprender e desenvolver 
produtos inovadores. 
- Bom ambiente de trabalho 

Práticas formais 

- Práticas de recursos humanos: 
programa de avaliação de 
desempenho e recompensa 

- Estímulo à participação e criação, 
liberdade para expor as ideias 
 

- Práticas de recursos humanos: 
processo de seleção e contratação 

- Formação de uma equipe jovem e com 
energia.  

- Práticas de recursos humanos: 
formação e capacitação.   

- Aprendizagem formal 
 

- Contratação de consultores 
externos 
 

- Aprendizagem por meio da troca de 
informações e experiências entre 
consultores externos e equipe interna 

- Aprendizagem formal - Cursos técnicos, cursos motivacionais 
e participação em congressos, 
seminários e workshops. 

Práticas informais 

- Aprendizagem informal - Aprendizagem por meio da troca de 
informações e experiências entre 
consultores externos e equipe interna. 
- Tolerância e aprendizado com os erros 

- Tomada de decisão  
 

- Startup da inovação 
- Assunção de risco e incerteza 

- Bom ambiente de trabalho 
 

- Ambiente social colaborativo e 
interativo que facilita a troca de 
experiências e informações 

- Estrutura organizacional e 
funcional 
 

- Flexibilidade e agilidade, proximidade 
da direção com a equipe, equipes de 
especialidades  

- Orientação para o mercado - Prospecção de oportunidades de 
inovação 

- Participação dos empregados - Estimulo a participação e criação, 
liberdade para expor as ideias 

Temas de conteúdo 
- Valores: meritocracia, orientação 
para o mercado e inovação 

- Visão de mercado 
- Conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo Autor.    
 

No que diz respeito às abordagens materialistas e ideacionais, de acordo com Martin 

(2002), ressalta-se que as manifestações culturais encontradas na empresa “c”, evidenciaram 

uma abordagem mais materialista de análise cultural, em que os aspectos materiais da cultura 

podem ser descritos em termos objetivos, como por exemplo o arranjo físico e as práticas 
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formais e informais. De abordagem ideacional apresentam-se os valores, que estão sendo 

transmitido pelo líder e aceito e compartilhado pelo grupo.  

A Figura 09 ilustra as manifestações culturais e seus respectivos elementos, 

encontrados na empresa “C”.  

Figura:  Manifestações Culturais
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Figura 09: Manifestações culturais encontradas na empresa “C” 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Uma comparação dos elementos de cultura de inovação encontrados na empresa “C” 

em relação ao trabalho de Chandler, Keller e Lyon (2000), cuja pesquisa também foi realizada 

especificamente em empresas industriais de pequeno e médio porte, nos EUA, verifica-se que, 

dos três elementos considerados pelos autores como parte de uma cultura de inovação, dois 

deles apareceram na empresa “C”: a assunção de riscos e a tolerância aos erros; e a existência 

de um sistema de recompensa, que é percebido pelos empregados como um incentivo à 

inovação.  

Um ponto ainda a ser discutido é com relação às condições ou às oportunidades que 

levaram a empresa a ser inovadora. Conforme pode ser verificado quando da análise da 

categoria “startup da inovação”, alguns aspectos foram considerados importantes para que a 

empresa se tornasse inovadora após 20 anos de existência. Um primeiro aspecto diz respeito 

ao Presidente, que foi a pessoa que trouxe uma nova visão para a empresa, pois partiu para a 
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fabricação de produtos, ao invés de continuar sendo apenas uma empresa de prestação de 

serviços. Um segundo aspecto foi o surgimento da oportunidade de comprar os direitos de 

fabricação dos equipamentos aeronáuticos de antiga empresa, que fez como que a empresa 

criasse um departamento de P&D, visando à atualização tecnológica de tais equipamentos. 

Um terceiro aspecto foi a capacidade do Presidente de buscar as oportunidades de inovação 

junto ao mercado. E um último aspecto foi a possibilidade de se obter apoio financeiro da 

FINEP para o desenvolvimento dos projetos prospectados junto ao mercado. Provavelmente, 

se não houvesse esse incentivo financeiro disponível a empresa não teria entrado no 

desenvolvimento de produtos inovadores.  

Um destaque para as atividades inovativas na empresa “C” foi a aquisição dos 

direitos/patentes para a fabricação dos equipamentos aeronáuticos. A partir daí, a empresa 

criou o departamento de P&D, que é uma das atividades mais intensa na empresa. Além disso, 

a empresa compra software, ferramentas e equipamentos, realiza cursos técnicos, participa de 

feiras, congressos, seminários e wokshops e, também, contrata consultores externos para 

ajudar no desenvolvimento dos produtos e na aprendizagem da equipe interna. 

No que diz respeito à percepção dos empregados quanto à existência de uma cultura 

de inovação, ressalta-se que apesar de a empresa possuir 26 anos de existência, somente nos 

últimos 4 anos começou realmente a ter um foco na inovação, ou seja, muitos aspectos 

relacionados à inovação ainda estão sendo consolidados. No entanto, todos os entrevistados 

consideraram que existe uma cultura de inovação, cujo principal fomentador é o Presidente.  

Finalmente, uma última questão a ser discutida é em relação às perspectivas 

propostas por Martin (2002) quanto à pesquisa de cultura organizacional, que podem ser de 

integração, de diferenciação e de fragmentação. Depreende-se que, na empresa “C”, existe a 

perspectiva de integração, já que existe uma cultura com características predominantes, em 

que as manifestações culturais são interpretadas de maneira consistente e compartilhadas pelo 

grupo.  

 

6.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO CONJUNTA DOS CASOS: 

Este tópico tem por objetivo uma discussão conjunta dos três casos pesquisados, 

especialmente no que diz respeito aos aspectos que foram comuns aos casos, bem como as 
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especificidades. Também será procedida uma discussão com a literatura pesquisada, no 

sentido de verificar o que a pesquisa trouxe de novidade ou não.  

Nos três casos estudados as manifestações culturais propostas por Martin (2002) 

foram evidenciadas, quais sejam, “formas culturais”, “práticas formais”, “práticas informais” 

e “temas de conteúdo”, sendo que cada caso teve certas particularidades.  

As manifestações do tipo “formas culturais” apareceram nas três empresas. Na 

empresa “A”, os arranjos físicos encontrados foram a sala limpa, a sala de documentação 

técnica e a vestimenta (indumentária), que expressavam a busca pela perfeição, mais 

especificamente uma total conformidade às especificações técnicas, que tem por objetivo 

minimizar ao máximo o risco da inovação, já que qualquer erro no processo de fabricação de 

um foguete, por exemplo, pode comprometer a sobrevivência da empresa. Na empresa “B”, 

foram a sala limpa, a sala de P&D, o museu e a história organizacional do “laser que não 

vendia”, manifestações estas que simbolizavam a assunção do risco, a tolerância ao erro e a 

aprendizagem, indicando a criação de conhecimento e a inovação. 

Já na empresa “C”, foi encontrado a televisão afixada no hall de entrada (com 

imagens ao “vivo” do radar meteorológico), bem como a “mini-copa”, um espaço físico que 

serve de ponto de encontro dos empregados e bate-papo informal. Esses artefatos simbolizam 

que a empresa possui a capacidade de aprender e inovar, ou seja, domina o conhecimento para 

desenvolver produtos inovadores. É um aspecto importante, pois, a empresa, conforme 

mencionado anteriormente, somente prestava serviços de manutenção e, atualmente, também 

desenvolve e fabrica produtos inovadores. De fato, simobolizam uma “guinada” nos negócios 

da empresa.   

Em relação à manifestação do tipo “práticas formais”, nas três empresas, apareceram 

a aprendizagem formal e as práticas de recursos humanos de formação e capacitação e de 

seleção e contratação. Além dessas práticas formais comuns, cada empresa teve práticas 

específicas: na empresa “A”, apareceu os procedimentos e normas que visam a qualidade; na 

empresa “B”, apareceu a prática de recursos humanos de retenção de pessoas qualificadas; na 

empresa “C”, a prática de recursos humanos programa de avaliação de desempenho e 

recompensa e, também, a contratação de consultores externos.  

A aprendizagem, seja ela formal ou informal, foi um elemento central nos três casos 

pesquisados. Como a inovação requer uma ampla base de conhecimento, a forma de se obter 
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este conhecimento é por meio da aprendizagem. No entanto, cada empresa enfatiza um modo 

específico de aprendizagem. Nesta questão, cada empresa se diferencia uma da outra, ou seja, 

cada empresa trilhou o seu caminho, descobriu o seu “ingrediente” específico para aprender e 

gerar conhecimento.  

Na empresa “A”, a aprendizagem teve como ênfase as parcerias com os institutos de 

pesquisa de ponta, parcerias estas criadas e mantidas pelo Fundador da empresa. É nas 

parcerias com os institutos de pesquisa de renome, no desenvolvimento de projetos em 

conjunto com tais institutos, que realmente se proporciona a capacitação, o aprendizado, o  

conhecimento para a empresa avançar. É colocar a equipe trabalhando junto com os 

pesquisadores, na fronteira do conhecimento, onde é possível aliar o conhecimento teórico à  

aplicação prática. De fato, constatou-se que a empresa tem conseguido obter conhecimento e 

desenvolver seus produtos inovadores por meio deste tipo de aprendizagem. Há apenas um 

alerta do Fundador da empresa “A” quanto às referidas parcerias: a empresa tem que ter um 

cunho de pesquisa muito grande, pois, se for pensar só no aspecto comercial, os institutos de 

pesquisa geralmente não têm interesse de firmar estas parcerias. Em outras palavras, a 

empresa precisa ter também um viés acadêmico, de pesquisa, para conseguir as parcerias. 

Na empresa “B”, a aprendizagem teve como foco os cursos de mestrado e de 

doutorado. Como visto anteriormente, devido à própria origem de parte de seus sócios 

fundadores, que vieram da academia, a empresa mantém uma estreita ligação com as 

Universidades de ponta da região. Assim, além de proporcionar a aprendizagem formal, tais 

cursos também propiciam uma aprendizagem informal muito intensa, pois esta proximidade 

com as Universidades e seus professores possibilitam a realização de pesquisas aplicadas na 

própria empresa, a realização de estágios e o contato com os pesquisadores e os alunos. Há 

estímulos constantes à participação em congressos e em seminários, além da publicação de 

artigos científicos.  Por tudo isso, denota-se que a empresa tem um viés acadêmico científico 

muito forte, funcionando quase como um instituto de pesquisa.   

Na empresa “C”, a aprendizagem teve como ênfase a junção do conhecimento de 

consultores externos, profissionais experientes nas suas respectivas áreas de atuação, com a 

equipe interna, constituída de profissionais recém formados, sem experiência profissional, 

mas que possui energia e disposição. Esta estratégia, de caráter mais pragmático, foi 

observada como sendo, de fato, a maneira mais eficiente de se aprender, de obter o 

conhecimento e de avançar no desenvolvimento de produtos inovadores. Verificou-se que,  
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num primeiro momento, logo ao criar o Departamento de P&D, a empresa tentou um modelo 

mais acadêmico/científico de pesquisa e desenvolvimento, mas que não obteve o êxito 

desejado.   

Diante disso, no que diz respeito a aprendizagem, pode-se concluir que se trata de 

um importante elemento de cultura de inovação, conforme também assinalado nas pesquisas 

de Aguiar (2004), Machado (2004), Dobni (2008), Hong e Ismail (2009) e Jucevicius (2010). 

No entanto, verificou-se que cada empresa pesquisada seguiu por caminhos diferentes para 

buscar esta aprendizagem, que resultou na geração do conhecimento e possibilitou o 

desenvolvimento de produtos inovadores. É neste aspecto que cada empresa tem o seu 

diferencial, o seu “DNA”. A forma que cada empresa adotou para aprender e obter 

conhecimento teve origem nos valores e crenças dos respectivos fundadores dirigentes. Na  

empresa “C” o Presidente é mais pragmático, enquanto que nas empresas “A” e “B” os 

dirigentes são mais acadêmicos/científicos (pesquisadores).  

Ainda em relação às práticas formais, nas três empresas, as práticas de recursos 

humanos também foram evidenciadas como importantes para o processo de inovação. As 

práticas comuns identificadas foram a seleção e contratação e a formação e capacitação. Na 

empresa “B”, além dessas duas, teve também a retenção de pessoas qualificadas. Já na 

empresa “C”, apareceu também o programa de avaliação de desempenho e recompensas.   

A prática de formação e de capacitação, nos três casos pesquisados funcionam como 

instrumentos para a aprendizagem. Nas empresas “A” e “B”, o apoio e o incentivo a cursos de 

mestrado e doutorado foram considerados importantes instrumentos para a aprendizagem. Já 

na empresa “C”, foi mencionado apenas os cursos técnicos, que proporcionam conhecimentos 

específicos, sendo que nesta empresa, em nenhum momento, foi evidencido os cursos de 

mestrado e de doutorado. Dos três dirigentes entrevistados, o Presidente da empresa “C” é o 

único que não possui curso de mestrado e nem de doutorado, sendo que sua formação vem da 

área de marketing.    

Já a prática de seleção e contratação, apesar de ser uma prática comum para a 

maioria das empresas, é essencial para a contratação de pessoal qualificado com o perfil 

adequado para atuar no desenvolvimento de produtos inovadores. No caso, é a contratação de 

profissionais com um perfil de pesquisador, para atuar em projetos de longo prazo, em que é 

preciso cumprir uma série de procedimentos, rotinas e regras, além de ter iniciativa e buscar o 

conhecimento científico. Destaca-se que na empresa “B”, a contratação de profissionais 
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qualificados para compor a equipe de P&D foi considerada um ponto chave para o 

desenvolvimento de inovação. Para tanto, a empresa utiliza práticas “poucos convencionais” 

de contratação, e uma dessas práticas é a proximidade com as Universidades locais, que 

possibilitam o acesso aos bons alunos e futuros profissionais, geralmente indicados por um 

professor. 

Na empresa “B”, uma das dificuldades evidenciadas é a perda do pessoal qualificado, 

pois perder um profissional qualificado pode causar atrasos e dificuldades para o 

desenvolvimento dos projetos inovadores. São profissionais que atuam em áreas específicas 

(ótica, física, química, matemática, optrônica, entre outros), sendo necessário muito 

investimento em capacitação. Repor um profissional desse tipo não é fácil. Por isso, uma das 

práticas de RH da empresa, é a retenção de talentos. Portanto, a empresa adota várias ações 

para evitar perder esse pessoal, conforme já mencionado no tópico 6.2.1.1.  Por outro lado, 

observou-se que a empresa não tem conseguido reter o profissional qualificado, 

principalmente em função das dificuldade financeiras por que está passando. A empresa não 

está tendo condições de melhorar salários ou cobrir “ofertas” de concorrentes.      

Na empresa “C”, uma prática específica de RH considerada essencial no processo de 

inovação foi o programa de avaliação de desempenho e recompensa. Tal programa estimula a 

participação dos empregados na sugestão de melhorias e proposição de ideias inovadoras o 

que, consequentemente, estimula a geração de ideias e a criatividade, já que os empregados 

tem toda a liberdade para expor as suas ideias, inclusive as ideias “absurdas”.  O programa 

também evidencia o valor meritocracia, pois os empregados são recompesados 

financeiramente caso contribuam com sugestões e ideias inovadoras. 

Na empresa “A”, além das práticas formais comuns já citadas, também apareceram 

os procedimentos, as normas e as rotinas de documentação e testes, visando à conformidade 

dos processos, à qualificação, à busca pela perfeição. É uma prática reforçada na empresa, já 

que a mesma integra uma série de ações que visam o erro zero e, consequentemente, à 

sobrevivência do negócio. 

Destaca-se que na empresa “A”, por se tratar de uma pequena empresa e familiar, em 

que os recursos financeiros são limitados, a questão da sobrevivência do negócio apareceu 

com muita ênfase, de forma que a qualidade foi percebida como sendo um valor da empresa. 

Importante ressaltar que, isso não significa que as empresas “B” e “C” não tenham normas e 

procedimentos estabelecidos formalmente e que devem ser seguidos por todos os empregados.  
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No entanto, em tais empresas, estão questão não emergiu com ênfase, como ocorreu na 

empresa “A”. 

Na empresa “C”, também uma prática específica evidenciada foi a a contratação de  

consultores externos. Conforme mencionado anteriormente, a contratação desses consultores 

foi uma estratégia da empresa de aliar o conhecimento e as experiências dessas pessoas com a 

energia e disposição da equipe interna, a fim de proporcionar aprendizado e obtenção do 

conhecimento.    

Em relação a manifestação do tipo “práticas informais”, observou-se que nas três 

empresas a informalidade é muito disseminada, principalmente na empresa “A”, que é uma 

pequena empresa, cujos processos ainda estão sendo estruturados. Já na empresa “B”, que é a 

empresa de maior porte e onde o controle está sendo mais incrementado (por exemplo, a 

exigência do “filtro financeiro” para o desenvolvimento de produtos inovadores), evidenciou-

se uma tendência de diminuição de projetos inovadores, principalmente no desenvolvimento 

de produtos radicais (totalmente novos). Esta questão de maior controle é mencionada no 

estudo de Zilber et al. (2008), no sentido em que empresas que fortalecem o controle 

organizacional, tendem a inibir a criatividade.      

Das práticas informais apareceram a aprendizagem informal e diversas práticas que 

dizem respeito ao papel da liderança, à tomada de decisão, à orientação para o mercado, à 

participação dos empregados, à estrutura organizacional e ao ambiente de trabalho.  

Uma prática informal comum a todos os casos foi a aprendizagem informal assunto 

já debatido anteriormente. Importante novamente destacar que cada empresa possui uma 

estratégia diferente para a obtenção desta aprendizagem. Portanto, a aprendizagem, seja 

formal ou não, é um aspecto essencial na cultura organizacional que fomente a inovação.  

Outra prática informal comum evidenciada nas três empresas foi a participação dos 

empregados, com diferente intensidade em cada empresa. Na empresa “C” há maior liberdade 

e autonomia, visto que tal participação é estimulada por meio do programa de avaliação de 

desempenho e recompensas. Na empresa “B” a participação também é intensa, no entanto a 

autonomia está sendo restringida, devido à implementação de maior controle, conforme 

mencionado anteriormente. Já na empresa “A” a participação é mais restrita, pois existe 

apenas, na etapa de engenharia do desenvolvimento do produto, sendo que praticamente não 

existe autonomia.     
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Também foram comuns aos três casos pesquisados práticas informais voltadas para a 

“orientação de mercado”, que contempla a prospecção de oportunidades de inovação 

(enxergar o mercado) e a criação/manutenção de um estreito relacionamento com clientes, 

parceiros, governo e fornecedores. Na empresa “A”, provavelmente por ser uma pequena 

empresa, a orientação de mercado ainda está na cabeça do Fundador da empresa, pois é ele 

quem atua exclusivamente para prospectar oportunidades e se relacionar com o mercado. Nas 

empresas “B” e “C”, embora os dirigentes fundadores ainda sejam os principais responsáveis 

por esta questão, os empregados também estão atuando no sentido de buscar oportunidades de 

inovação. Na empresa “B”, é onde a orientação de mercado está mais difundida entre os 

empregados, pois, além dos gerentes de projetos, o próprio pessoal de vendas e manutenção 

passam informações que possibilitam a detecção de oportunidades de inovação.  

Na empresa “B” as outras práticas informais encontradas dizem respeito à tomada de 

decisão, à estrutura organizacional e funcional, ao bom ambiente de trabalho e à construção 

da imagem. Na tomada de decisão destaca-se a assunção de risco e a tolerância ao erro. Na 

estrutura organizacional e funcional, tem-se uma estrutura horizontalizada com poucas 

hierarquias, informal, dinâmica, flexível e composta por uma equipe multidisciplinar.  

Convém ressaltar que esta estrutrura é específica para a área de P&D. 

Uma prática informal que apareceu exclusivamente na empresa “B” foi a “construção 

de imagem”. São ações realizadas pela empresa que visam torná-la conhecida como uma 

empresa que possui a capacidade de inovar. Esta foi uma prática considerada pelo Diretor de 

P&D como sendo importante, pois proporciona o acesso a oportunidades de negócios, bem 

como contribui para atrair bons candidatos para trabalhar na empresa.  

Na empresa “C”, as demais práticas informais dizem respeito à tomada de decisão,  

ao bom ambiente de trabalho e a estrutura organizacional. No que diz respeito à tomada de 

decisão, destaca-se a atuação do Presidente, que teve um papel fundamental na decisão de 

desenvolver e fabricar produtos inovadores após 20 anos sendo apenas uma empresa  

prestadora de serviço, ou seja, decidiu assumir os riscos da inovação. Em relação a estrutura 

organizacional, trata-se de uma estrutura enxuta, em que há uma proximidade muito grande 

entre a direção e a equipe, além de agilidade e flexibilidade. Esta estrutura inclusive facilita o 

relacionamento e o comprometimento da equipe.  

Um ponto a ser ressaltado é o comprometimento das pessoas em relação às empresas 

pesquisadas. Com base nas observações e entrevistas, percebeu-se que na empresa “C” as 
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pessoas estavam mais animadas e comprometidas, enquanto que na empresa “B”, apesar das 

pessoas se mostrarem comprometidas, havia um certo desânimo, provavelmente em função 

das dificuldades financeiras que a empresa está passando. Já na empresa “A”, as pessoas 

também demonstraram que estavam comprometidas.  

Em relação à manifestação tipo “temas de conteúdo”, nas três empresas foram 

evidenciados os valores, que guiam o comportamento dos empregados. Na empresa “A”, os 

valores evidenciados foram a “qualidade”, o “conhecimento” e a “inovação”. Na empresa 

“B”, foram a “geração do conhecimento” e a “inovação”. Na empresa “C”, foi a 

“meritocracia”, “orientação para o mercado” e “inovação”.  Destaca-se que o valor comum as 

três empresas foi a “inovação”. Nas empresas “A” e “B”, que possuem um perfil mais de 

pesquisa científica (acadêmico), o valor “conhecimento” está presente.  Já na empresa “C”, 

que possui um perfil mais empresarial, apareceram os valores “meritocracia” e “orientação de 

mercado”.   

Importante ressaltar que os valores depreendidos em cada empresa tiveram origem na 

liderança dos fundadores. Nos três casos pesquisados, os líderes são sócios fundadores e estão 

no comando das empresas desde a fundação. De acordo com Schein (2009), a mais importante 

fonte de criação de cultura é o papel dos fundadores, pois, além de eles definirem a missão 

primordial e o contexto do ambiente de negócios, eles escolhem os membros do grupo e, de 

certa forma, influenciam as ações originais que o grupo adota no objetivo de ser eficiente. 

Ainda de acordo com o referido autor, os fundadores, ao terem a ideia original, 

conseguem operacionalizar esta ideia, com base no seu histórico cultural, na sua 

personalidade, na sua autoconfiança e na determinação, mas também em função de que eles 

possuem forte suposições sobre a natureza do mundo e o papel da organização, sobre a 

natureza das relações humanas e como se administra o tempo e o espaço, além de como a 

verdade é alcançada. Dessa forma, os líderes fundadores impõem os seus pontos de vistas aos 

membros do grupo, que permanecem até que tais pontos de vistas se tornem impraticáveis e o 

grupo fracasse (SCHEIN, 2009).      

Assim, no caso das três empresas pesquisadas, constatou-se que os líderes 

fundadores estão na firme direção dos seus negócios, tomando todas as decisões, organizando 

as equipes de trabalho e as estruturas, prospectando as oportunidades de negócios, em fim, 

exercendo um papel fundamental no que diz respeito à superação das crises, ao  

desenvolvimento de inovações e ao crescimento da empresa.  
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A pesquisa também mostrou que as manifestações culturais encontradas nas três 

empresas pesquisadas evidenciaram uma abordagem mais materialista de cultura 

organizacional, em que os aspectos da cultura podem ser descritos em termos objetivos, como 

por exemplo, os arranjos físicos, as diversas práticas formais e informais (MARTIN, 2002). 

No entanto, os casos pesquisados também evidenciaram uma abordagem ideacional, como os 

valores que foram depreendidos.  

Quanto às perspectivas de cultura organizacional propostas por Martin (2002), de 

integração, de diferenciação e de fragmentação, observou-se que nas empresas “A” e “C” 

tem-se a perspectiva de integração, já que existe uma cultura com características 

predominantes, que abrange toda organização, cujas as manifestações culturais são 

interpretadas de maneira consistente pelo grupo. Já na empresa “B” infere-se por uma 

perspectiva de diferenciação, pois lá foi evidenciada a subcultura do grupo de P&D. 

Conforme analisado e discutido anteriormente, observou-se que na empresa “B” existem 

contextos culturais diferentes dentro da mesma organização.  

Quanto à percepção dos empregados sobre a existência de uma cultura de inovação,  

todos os entrevistados entendem que há tal cultura nas empresas pesquisadas. No entanto, 

algumas peculiaridades foram identificadas: na empresa “A”, a percepção de cultura de 

inovação está mais ligada à atuação e importância do Fundador do que propriamente à 

existência de uma cultura de inovação na empresa; na empresa “B”, foi onde a percepção 

ficou mais explícita, porém, trata-se da percepção apenas dos empregados da área de P&D, 

não sendo possível afirmar se esta percepção se estende para todas as áreas da empresa; na 

empresa “C”, apesar de todos os entrevistados considerarem que existe uma cultura de 

inovação, verificou-se que esta percepção é bem recente, tendo em vista que o 

desenvolvimento de produtos inovadores iniciou-se há apenas 5 anos.  

Em relação às oportunidades que levaram as três empresas a serem inovadoras, 

verificou-se que cada empresa aproveitou uma oportunidade diferente. No caso da empresa 

“A”, os incentivos governamentais, juntamente com a capacidade e a liderança do Fundador, 

proporcionaram condições e geraram as oportunidades para que a empresa fosse inovadora. 

Ficou evidente que, sem os incentivos governamentais, a empresa não teria condições existir.  

Na empresa “B”, foi a oportunidade que teve parte dos sócios fundadores de cursar 

um doutorado no exterior quando eram professores da Universidade, quando puderam, ver na 

prática, a forte ligação da academia com as empresas e, assim que retornaram do doutorado,  
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decidiram produzir o laser. Nesse sentido, desde a sua fundação, a empresa mantém uma 

estreita ligação com a Universidade, visando à seleção e contratação de pessoal altamente 

qualificado, a formação e capacitação e a realização de pesquisas aplicadas. No caso, um fator 

que provavelmente também ajudou muito é que a região onde está localizada a empresa 

possui Universidades bem conceituadas, além de se destacar como um pólo de tecnologia.  

Na empresa “C”, que não nasceu inovadora como as empresas “A” e “B”, se 

tornando inovadora em produto após 20 anos de existência, a oportunidade veio a partir da 

decisão do Presidente de comprar os direitos de fabricação dos equipamentos aeronáuticos de 

uma antiga empresa, que fez como que a empresa criasse um departamento de P&D, visando 

à atualização tecnológica de tais equipamentos. Associada a esta oportunidade, foi a 

possibilidade de se obter apoio financeiro da FINEP para o desenvolvimento dos projetos 

prospectados junto ao mercado.  

Para ilustrar, a Figura 10 apresenta, de forma sintética, os principais elementos de 

cultura de inovação evidenciados nas três empresas pesquisadas por meio da análise das 

manifestações culturais levantadas na pesquisa. Além disso, a Figura 10 também mostra duas 

dimensões que estão permeando todos os elementos identificados: a liderança e o 

conhecimento. Um aspecto a ser ressaltado ainda em relação aos  elementos identificados na 

pesquisa é que os mesmos também podem ser considerados fatores ou determinantes 

organizacionais para inovação, sendo por isso que a Figura 10 apresenta, de um lado, o termo  

“cultura organizacional” e, do outro, o termo “fatores organizacionais”. Além disso, os 

elementos apresentados na figura, resultado da pesquisa, estão ligados diretamente ou 

indiretamente. Por exemplo, as práticas de RH de formação e capacitação são formas de 

proporcionar aprendizagem na empresa.    
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Figura 10: Principais elementos de Cultura de Inovação encontrados nas empresas pesquisadas. 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 10 também serve para mostrar que uma cultura de inovação depende de um 

contexto multi-dimensional, que envolve basicamente a aprendizagem, as práticas de RH, a 

orientação para o mercado e a participação dos empregados, seguidos da tomada de decisão, 

da estrutura organizacional e do ambiente de trabalho. De certa forma, as quatro dimensões 

contidas no conceito de cultura de inovação de Dobni (2008), quais sejam, a intenção de 

inovar, a infra-estrutura, a orientação para o mercado e o meio ambiente para implementar 

inovação, estão presentes nos casos pesquisados.  

Os resultados da pesquisa também confirmam a constatação de Claver et al. (1998), 

que para inovar não só recursos materiais são necessários, mas também uma cultura 

organizacional orientada para inovação. Segundo os autores, para que a empresa desenvolva 

tal cultura, é preciso que a mesma estimule as variáveis: “pesquisa e desenvolvimento de 

valores”, “gestão de recursos humanos”, “processo de tomada de decisão”, “orientação para o 

mercado” e “estrutura organizacional”. Percebe-se que praticamente são as mesmas 

dimensões encontradas na pesquisa.  
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Segundo Tellis, Prabhu e Chandy (2009), as quatro dimensões que subjazem a 

maioria das explicações sobre o porquê de certas empresas, em algumas nações, serem mais 

inovadoras do que outras, são a mão de obra qualificada (trabalho), o capital, o governo e a 

cultura organizacional. Os resultados da pesquisa também corroboram com tal constatação, 

tendo em vista que, no caso das empresas pesquisadas, a mão-de-obra qualificada, os recursos 

financeiros para investimento em pesquisa, as políticas governamentais e a cultura 

organizacional foram dimensões que impactaram fortemente tais empresas.   

Um aspecto ainda a ser discutido no que diz respeito à literatura pesquisada é com 

relação ao trabalho de Hirata (2007), que pesquisou os fatores culturais de empresas 

brasileiras que impedem uma cultura de inovação. O referido autor concluiu que tais fatores 

seriam o imediatismo, a aversão ao risco e o baixo nível colaborativo entre as empresas. No 

caso das três empresas pesquisadas, verificou-se justamente o contrário, pois sendo empresas 

inovadoras, os resultados foram opostos: as empresas não trabalham com o imediatismo, pois 

os projetos inovadores são de longo prazo, chegam a durar até cinco anos; as empresas estão 

expostas aos riscos, embora trabalhem para que estes riscos sejam minimizados ao máximo, 

principalmente no caso da empresa “A”; e possuem um alto grau de colaboração, com 

empresas parceiras e, principalmente, com institutos de pesquisas e universidades, 

especialmente as empresas “A” e “B”.  

Em relação a trabalhos que especificamente não pesquisaram cultura organizacional 

ou cultura de inovação, os resultados da pesquisa corroboram com o trabalho de Zilber et al. 

(2008), que pesquisaram os fatores organizacionais determinantes para que uma empresa seja 

inovadora e identificaram seis fatores, sendo que “liberdade e compromentimento” e 

“reconhecimento e interação” foram os fatores mais determinantes. De certa forma, tais 

fatores estão presentes nas organizações pesquisadas. Em relação à “liberdade e 

comprometimento”, observou-se que a participação dos empregados (liberdade para propor 

idéias e sugestões) e o bom ambiente de trabalho geraram, entre outros aspectos, 

comprometimento e colaboração, especialmente nas empresas “B” e “C”, em que tais 

elementos apareceram com mais ênfase. Ainda em relação à “liberdade e comprometimento”, 

os referidos autores também concluíram que uma empresa orientada com forte controle 

organizacional tende a inibir inovações. Foi o caso da empresa “B”, que, a partir do momento 

em que adotou um filtro financeiro (controle/orçamento) para projetos de desenvolvimento de 

produtos inovadores, passou a ter uma diminuição na inovação. No que diz respeito a 

“reconhecimento e interação”, pôde ser verificado nas empresas pesquisadas especialmente a 
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questão da interação, já que as mesmas apresentaram estruturas horizontalizadas sem muita 

hierarquia, proximidade entre a direção e as equipes e   colaboração, o que facilita o contato e 

o relacionamento entre as pessoas.     
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Van de Ven, em 1986, no seu artigo “Central Problems in the Management of 

Innovation”, afirmou que a gestão da inovação foi relatada como a preocupação mais central 

dos dirigentes das empresas. Além disso, uma das questões apresentadas pelos dirigentes era 

“como as empresas podem desenvolver e manter uma cultura de inovação e 

empreendedorismo?” (VAN DE VEN, 1986, p. 590)? Apesar desta pergunta ter sido feita há 

27 anos, ela continua sendo uma questão importante para as empresas nos dias atuais, ainda 

mais que o tema cultura de inovação tem se destacado no meio empresarial e despertado 

interesse no meio acadêmico.  

A finalidade desta pesquisa não foi propriamente o de responder a pergunta de Van 

de Ven, mas sim de apontar alguns caminhos, lançar algumas luzes, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma cultura de inovação, especialmente para o segmento de empresas de 

pequeno e médio porte. Mesmo porque, embora pareça ser uma pergunta simples e direta, a 

pesquisa mostrou que a resposta é complexa, sendo praticamente impossível criar uma 

“fórmula mágica” de como criar e manter uma cultura de inovação, que sirva para todo tipo 

de empresa.  

A pesquisa teve como objetivo identificar as manifestações culturais das empresas 

industriais inovadoras de pequeno e médio porte, por meio das quais é possível inferir uma 

cultura de inovação, que propicia inovação de produto em tais empresas. Também foi objetivo 

da pesquisa identificar e compreender os motivos que levaram as empresas a serem 

inovadoras. Convém ressaltar que o foco principal da pesquisa foi estudar a relação de cultura 

organizacional e inovação. 

O estudo mostrou que as três empresas pesquisadas apresentaram manifestações 

culturais que foram comuns as mesmas, quais sejam: a aprendizagem (formal e informal); as 

práticas formais de recursos humanos de formação e capacitação e de seleção e contratação; 

as práticas informais que dizem respeito à orientação para o mercado e a participação dos 

empregados; e o valor inovação. Também foram comuns as três empresas os arranjos físicos. 

Além disso, foram observadas manifestações que apareceram em duas empresas: as 

práticas informais relativas à tomada de decisão, à estrutura organizacional e ao ambiente de 

trabalho; e o valor conhecimento. Ainda, manifestações que apareceram em apenas uma 

empresa: as práticas formais de recursos humanos de retenção de talentos e de programa de 
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recompensa, bem como normas e procedimentos e contratação de consultores externos; 

prática informal relativa à construção de imagem; os valores qualidade, meritocracia e 

orientação para o mercado, além de história organizacional.  

Convém destacar que, dos tipos de manifestações evidenciados na pesquisa, os 

valores tiveram origem nos líderes fundadores e estão guiando o grupo e direcionando as 

práticas formais e informais existentes. Por sua vez, as formas culturais (arranjos físicos e 

história organizacinal), simbolizam e apontam para os valores encontrados em cada empresa.    

Em relação às manifestações comuns as três empresas, pode-se inferir que tais 

manifestações são elementos centrais para o desenvolvimento de uma cultura de inovação nas 

empresas pesquisadas. A aprendizagem proporciona o conhecimento, que por sua vez 

possibilita o desenvolvimento dos produtos inovadores. Já a prática de RH de formação e de 

capacitação é uma das formas de se obter aprendizagem. Também a prática de seleção e de 

contratação possibilita a contratação de pessoal qualificado e com o perfil de pesquisador. A 

participação dos empregados cria um ambiente propício para a geração de ideias inovadoras e 

para a transferência de conhecimento, já que neste processo há troca de experiências e de 

informações. A orientação para o mercado possibilita enxergar o mercado, a prospecção de 

oportunidades de inovação. Ademais, o valor inovação guia o comportamento das pessoas que 

compõem o grupo na direção das práticas para desenvolver produtos inovadores.  

Ressalta-se que a aprendizagem, seguida das práticas de recursos humanos de 

formação e capacitação e de seleção e contratação foram as manifestações evidenciadas, com 

mais ênfase, nos três casos pesquisados. Para Juscevicius (2010), os processos de 

aprendizagem proporcionam o equilíbrio no paradoxo existente entre os conceitos de cultura e 

inovação, em que a cultura gera certa estabilidade na organização e a inovação essencialmente 

provoca a desestabilização. Observou-se que a aprendizagem que acontece nas três empresas 

pesquisadas tem gerado o conhecimento necessário à inovação e este, por sua vez, tem sido 

compartilhado nas empresas. Quanto a isso, à medida que este conhecimento vai sendo 

compartilhado, a empresa vai se transformando e proporcionando o equilíbrio entre cultura e 

inovação. O referido autor considera que uma "cultura de inovação" viável pode ser 

caracterizada como uma "cultura de aprendizagem", o que também sugere esta pesquisa.  

É importante também ressaltar que, embora tivessem sido identificadas 

manifestações culturais comuns às três empresas, cada uma apresentou elementos diferentes 

na composição da mesma manifestação cultural. Por exemplo, em relação à manifestação 
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aprendizagem informal, na empresa “A”, o elemento central foram as parcerias com os 

institutos de pesquisa. Na empresa ‘B”, foi o apoio aos cursos de mestrado e de doutorado e a 

realização de pesquisa aplicada na própria empresa. Na empresa “C”, foi a estratégia de aliar 

o conhecimento dos consultores externos, pessoas mais velhas e experientes, com o pessoal 

interno, formado de pessoas mais novas, recém-formadas e sem experiência profissional, mas 

que possuem energia e disposição. Portanto, apesar da aprendizagem informal ter sido comum 

aos casos pesquisados,  os caminhos para esta aprendizagem tiveram ênfases diferentes nas 

três empresas pesquisadas. Isso sugere que cada empresa possui o seu “DNA” para o 

desenvolvimento da cultura de inovação. 

Um ponto importante também a ser destacado é com relação às condições ou 

oportunidades que levaram as empresas pesquisadas a serem inovadoras. O interessante dos 

três casos é que duas empresas começaram com produtos inovadores, ou seja, já nasceram 

inovadoras, que foram as empresas “A” e “B”, pois havia uma “base inovadora”, trazida pelos 

fundadores. Já a empresa “C” começou a desenvolver produtos inovadores após 20 anos de 

existência, sendo que, neste período, apenas prestava serviços de instalação e de manutenção 

de equipamentos de comunicação e navegação aeronáutica. No caso, a empresa “C” teve a 

capacidade de criar uma base para inovação, a partir da decisão do Presidente da empresa, que 

se dispôs a adquirir os direitos de fabricação de equipamentos de navegação aeronáutica.  

Conforme discutido no capítulo anterior, depreende-se que as condições que levaram 

as três empresas a serem inovadoras são, em suma, a visão e a atuação dos líderes fundadores, 

a capacidade dos mesmos em enxergar as oportunidades de negócios e a disponibilidade de 

incentivos governamentais. Além disso, a existência de universidades locais conceituadas e o 

perfil “pesquisador” dos fundadores, especialmente nas empresas “A” e “B”, também 

contribuíram para que as empresas desenvolvessem produtos inovadores.   

Em relação aos incentivos governamentais, principalmente por meio de agências de 

fomento, como FINEP e FAPESP, estes se mostraram importantes fontes de recursos para o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores. E quanto menor o porte 

da empresa, mais importantes foram estes incentivos. Na empresa “A”, de pequeno porte, tais  

incentivos foram imprescindíveis para a criação da empresa, bem como para o 

desenvolvimento de produtos inovadores. Na empresa “C”, que possui um porte maior que a 

empresa “A”, os incentivos foram importantes para a criação da área de P&D e o consequente 

início do desenvolvimento de produtos inovadores. Na empresa “B”, a de maior porte entre as 
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três, tais incentivos são utilizados e representam parte da fonte de investimentos em P&D, 

mas foi onde os mesmos se mostraram com menor importância para o processo de inovação. 

Estas evidências indicam que, quanto maior o porte da empresa, menor a dependência de 

incentivos governamentais para o desenvolvimento de produtos inovadores.  

Os resultados da pesquisa também mostraram que a liderança das três empresas está 

sendo essencial na transmissão dos valores e, consequentemente, na formação da cultura 

organizacional, conforme propôs Schein (2009), no qual o líder fundador é quem dá início ao 

processo de criação da cultura, quando impõe suas crenças, valores e suposições.  Portanto, os 

líderes fundadores das três empresas possuem uma influência direta no desenvolvimento da 

cultura de inovação das mesmas.  

Os resultados da pesquisa também mostram que, apesar de terem elementos de 

cultura de inovação comuns, cada empresa apresentou também elementos diferenciados. Por 

exemplo, a empresa “A” foi a que mais se diferenciou das outras duas, enquanto as empresas 

“B” e “C” tiveram elementos mais semelhantes. 

Diante disso, pode-se concluir que a realidade da empresa “A” difere da realidade 

das outras duas empresas, não sendo possível fazer comparações entre empresas em contextos 

diferentes, mesmo porque a empresa “A” é de pequeno porte, enquanto as empresas “B” e 

“C” são de médio porte. Por outro lado, isso não quer dizer que uma empresa seja mais 

inovadora ou menos inovadora do que a outra e nem foi objetivo desta pesquisa medir o grau 

de inovação das empresas pesquisadas. O fato é que todas elas desenvolveram produtos 

inovadores. Esta conclusão é condizente com os resultados da pesquisa de Machado (2004), 

cujo entendimento é que, se os contextos das pesquisas de inovação não forem observados, se 

não forem visualizados as diferenças de cada realidade, as comparações ficam prejudicadas.  

Um outro exemplo que reforça a conclusão acima, são os resultados da pesquisa de 

Aguiar (2004). A autora concluiu que, em organizações inovadoras, existe um forte estímulo 

para as pessoas proporem ideias inovadoras e há liberdade para se criar. Tais aspectos 

puderam ser observados com mais ênfase na empresa “C”, sendo que, na empresa “A”,esses 

aspectos praticamente não foram observados. No entanto, a pesquisa mostrou que a empresa 

“A” é tão inovadora quanto a empresa “C”.   

Os resultados da pesquisa também indicam que cada empresa possui uma cultura de 

inovação específica, ou seja, cada empresa se tornou inovadora com um “ingrediente” próprio 

de sua cultura, trilhou um caminho diferente, embora existam manifestações comuns aos três 
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casos pesquisados. Esta constatação corrobora com a pesquisa de Dombrowsky et al. (2007), 

que concluíram que uma cultura inovadora é específica para cada organização e, portanto, as   

organizações têm de escolher cuidadosamente os elementos que irão trabalhar.  

A pesquisa ainda sugere que a diferença de porte entre as empresas pode influenciar 

os resultados da pesquisa. Mesmo sendo do mesmo setor (industrial), a diferença de porte 

(pequeno e médio) evidenciou aspectos específicos inerentes a cada tipo de porte. Assim, a 

pesquisa reforçou o entendimento da OCDE (2005), que assinala que as diferenças entre as 

empresas impactam nas pesquisas de inovação. Portanto, se fosse considerar a proposta de 

Dobni (2008) no que diz respeito a elaboração de um instrumento para medir o nível básico 

de cultura de inovação nas empresas, haveria a necessidade de se indentificar o porte e o setor 

de atuação de tais empresas, para que se possa obter resultados separados conforme as 

características de cada empresa. Sem dúvida, conforme ressalta Dobni (2008), mais esforços 

devem ser dedicado ao desenvolvimento de medidas para avaliar a cultura de inovação 

especificamente.  

Além disso, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) ressalta que as PMEs têm necessidades 

mais especializadas em suas atividades e, para tanto, devem procurar uma interação mais 

eficiente com instituições públicas de P&D (Institutos de Pesquisa, Universidades) ou outras 

empresas, visando à troca de conhecimento. Também ressalta que as fontes de financiamentos 

são um fator determinante para a inovação nas PMEs, pois tais empresas geralmente carecem 

de recursos próprios para realizar seus projetos de inovação e enfrentam muitas barreiras para 

obter financiamento externo (OCDE, 2005). Os resultados da pesquisa corroboram com essas  

constatações da OCDE (2005). Observou-se que, quanto menor o tamanho da empresa, houve 

mais necessidade de se buscar parcerias com institutos de pesquisa e de se obter 

financiamentos externos. É o caso da empresa “A”, que teve, nas parcerias com os institutos 

de pesquisa, a principal fonte de know how para inovação, bem como carece de 

financiamentos externos, principalmente por meio da FINEP e FAPESP, para desenvolver os 

projetos inovadores.   

Em relação às atividades inovativas, conclui-se que a pesquisa e desenvolvimento é a 

principal atividade praticada pelas empresas pesquisadas, inclusive a empresa “A”, a de 

menor porte, que, apesar de não ter um departamento de P&D específico em sua estrutura, a 

empresa como um todo realiza pesquisa. Depois das atividades de P&D, apareceram as 

atividades de formação e capacitação. Praticamente as outras atividades inovativas 
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identificadas se repetiram em todas as empresas pesquisadas, à exceção da empresa “C”, que 

comprou os direitos (patentes) para produzir equipamentos aeronáuticos, que deram origem 

aos produtos inovadores.   

Os resultados da pesquisa também sugerem que as empresas com um perfil mais de 

pesquisa científica (acadêmicas), no caso, as empresas “A” e “B”, foram as que mais 

desenvolveram produtos inovadores na forma radical, enquanto a empresa “C”, que possui um 

perfil mais empresarial, os produtos inovadores foram mais na forma incremental. Portanto, 

infere-se que as empresas que possuem uma base científica maior são mais propensas a 

desenvolver inovações radicais. Ressalta-se que não foi objetivo desta pesquisa identificar os 

tipos de inovações nas empresas pesquisadas, apenas reconhecer se as mesmas desenvolveram 

produtos inovadores, tanto na forma radical, quanto incremental. No entanto, pelos dados 

obtidos nos documentos e nas entrevistas, pôde-se observar o tipo de inovação de produto e 

chegar a tal proposição.   

Um ponto importante ainda a ser considerado é uma situação observada na pesquisa 

em relação à empresa “B”. Apesar de ser a de maior porte, a que mais investe em P&D e a 

que mais desenvolveu produtos inovadores, tal empresa está passando por sérias dificuldades 

financeiras, a ponto de afetar as atividades da mesma, conforme pôde ser verificado entre a 

primeira e a segunda visita à empresa (que ocorreu seis meses depois) e, também, por meio de 

informações divulgadas em jornais de notícias. O Diretor de P&D, na sua entrevista, chegou a 

mencionar que a empresa estava passando por um momento “apertado”, devido a fatores 

tributários, a aspectos gerenciais e ao ambiente de negócios (concorrência de produtos 

chineses e à moeda nacional valorizada, que afetavam as exportações). Conforme mencionado 

no tópico 6.2.2.6, ficou evidenciado que a empresa possui uma área de P&D muito 

desenvolvida e eficiente, mas a empresa não evoluiu na área administrativa, um aspecto 

inclusive apontado pelo próprio Diretor de P&D. Tal situação sugere que não adianta a 

empresa ser inovadora apenas em produto. Também é preciso ser inovadora no modelo 

organizacional, em marketing, em gestão, entre outros, de forma que a empresa seja 

sustentável e se perpetue.  

Como contribuição teórica, a pesquisa serviu para confirmar a importância dos 

elementos de cultura de inovação já identificados na literatura22, especialmente no que diz 

respeito à aprendizagem, às práticas de recursos humanos já mencionadas, à participação dos 

                                                           
22 Conforme  Quadro 05. 
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empregados, à orientação para o mercado e à atuação da liderança. No entanto, a pesquisa 

mostrou que cada empresa pode seguir por caminhos diferentes para desenvolver a sua cultura 

de inovação, ou seja, cada empresa tem o seu próprio “design de inovação”. Portanto, os 

contextos de cada empresa devem ser observados quando da realização de uma pesquisa de 

cultura de inovação, principalmente no que diz respeito ao porte da empresa.  

Ainda como contribuição teórica, o trabalho procurou aprofundar a pesquisa de 

cultura de inovação, tendo como foco empresas geralmente pouco contempladas em tais 

pesquisas, que são as pequenas e médias empresas. Desta forma, a pesquisa avançou no que 

diz respeito ao trabalho de Chandler, Keller e Lyon (2000), cuja pesquisa também foi 

realizada especificamente em empresas de pequeno e médio porte. Os referidos autores 

concluíram que os elementos favoráveis a uma cultura de inovação são: a confiança e o apoio 

da gestão para tomada de decisão de assumir riscos e tolerar os erros; a existência de um 

sistema de recompensa, que deve ser visto pelos empregados como um incentivo à inovação; 

e a pressão de uma excessiva carga de trabalho, que inibe a criatividade, pois os empregados, 

sem tempo ou recursos para concluir as tarefas atribuídas, são menos propensos a apresentar 

comportamentos inovadores (fator negativo). 

No caso, os resultados desta pesquisa confirmaram a importância dos elementos que 

dizem respeito à tomada de decisão de risco e tolerância ao erro e a sistemas de recompensas, 

mas também proporcionou avanços, pois apresentou outros elementos que são importantes 

para a existência de uma cultura de inovação em pequenas e médias empresas: a 

aprendizagem, as práticas de recursos de humanos de formação e capacitação e seleção e 

contratação, a participação dos empregados, a orientação para o mercado, além do bom 

ambiente de trabalho e da estrutura organizacional.   

Como contribuição prática, os resultados da pesquisa, além de revelar os elementos 

para desenvolver uma cultura de inovação em empresas de pequeno e médio porte, fornecem 

subsídios para aperfeiçoar os processos de aprendizagem nas empresas, principalmente no que 

diz respeito à aprendizagem informal. Também contribui para reforçar a necessidade das 

empresas estabelecerem parcerias com universidades e com institutos de pesquisa, de forma 

que as mesmas se aproximem cada vez mais da academia, com o objetivo de realizar 

pesquisas aplicadas de interesse comuns. Além disso, ainda demonstra a importância dos 

incentivos governamentais para apoiar o desenvolvimento de P&D, principalmente para as 

pequenas empresas, que geralmente carecem de recursos para investir em pesquisa. Nesse 
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sentido, os resultados da pesquisa reforçam a necessidade do Governo avançar nas políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento de inovação. Para tanto, poderia estabeler mais 

mecanismos de apoio a pesquisa e desenvolvimento, desburocratizar e agilizar processos que 

dizem respeito à inovação, bem como incentivar e apoiar as parcerias entre Universidades e 

empresas.      

Os dados da pesquisa revelaram que a cultura organizacional das empresas 

pesquisadas tem propiciado o desenvolvimento de inovações em tais empresas, ou seja, a 

cultura tem sido uma facilitadora de inovação nas empresas pesquisadas. Por outro lado, 

considerando que a cultura organizacional também pode ser uma barreira à inovação, seria 

interessante investigar o oposto, ou seja, os aspectos da cultura organizacional que dificultam 

o desenvolvimento de inovações nas empresas.   

Quanto a outras futuras pesquisas, poderiam se realizar estudos em pequenas e 

médias empresas inovadoras localizadas em regiões que não tenham universidades 

conceituadas e não sejam pólos tecnológicos, de forma a verificar especialmente como essas 

empresas estão conseguindo obter a aprendizagem que proporciona a geração de 

conhecimento, bem como a mão-de-obra qualificada necessária para desenvolver produtos 

inovadores. Poder-se-ia também ampliar o número de casos estudados ou se elaborar um 

questionário a partir dos aspectos de cultura de inovação identificados neste trabalho, 

aplicando em outras empresas inovadoras de pequeno e médio porte, de forma que se possa 

ampliar a amostra e, assim, generalizar os resultados.   

Como limitação da pesquisa, tem-se o estudo de caso. Apesar de terem sido 

estudados três casos de empresas reconhecidamente inovadoras, não é possível fazer 

generalizações a partir desta pesquisa. No entanto, os resultados lançam luzes e indicam 

alguns caminhos por onde as empresas brasileiras inovadoras de pequeno e médio porte estão 

seguindo.  

Outra limitação é que a pesquisa não abrangeu todas as áreas das organizações 

pesquisadas. Foi direcionada mais as áreas de P&D e produção. Até que nas empresas “A” e 

“C” conseguiu-se ampliar o escopo dos entrevistados, sendo entrevistadas pessoas do RH e do 

administrativo. Já na empresa “B”, todos os entrevistados eram somente da área de P&D. No 

entanto, esta questão é atenuada, em virtude de que, em todos os casos pesquisados, os sócios 

fundadores, que também são os atuais dirigentes, foram entrevistados e, no caso, representam 

justamente os líderes que estão no centro da formação da cultura em tais empresas.    
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Por fim, convém ressaltar as dificuldades em relação à pesquisa envolvendo o 

desenvolvimento de produtos inovadores. Conforme visto anteriormente, a inovação 

proporciona vantagem competitiva para as empresas e, portanto, nem sempre as mesmas estão 

dispostas a se “abrirem”. Diante disso, não foi fácil para o pesquisador conseguir empresas 

que aceitassem a participar da pesquisa, principalmente quando era informado que se tratava 

de um estudo de caso, em que havia a necessidade de o pesquisador estar na empresa mais de 

uma vez, realizando as entrevistas, as observações e recolhendo documentos e informações. E 

por mais que as empresas tenham aceitado participar da pesquisa, algumas restrições foram 

impostas pelos dirigentes ao pesquisador. Por exemplo, filmagens e fotos internas não 

puderam ser realizadas. Algumas informações obtidas não puderam ser utilizadas ou 

divulgadas, por se tratarem de informações estratégicas para as empresas. Além disso, o 

pesquisador não teve a liberdade de escolher os entrevistados, que foram selecionados pelos 

próprios dirigentes.  Foi possível apenas solicitar aos dirigentes o perfil do entrevistado, como 

por exemplo, um empregado do sexo feminino, um com muito tempo de empresa, um 

empregado novato, entre outros. 
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APÊNDICE 01 
ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
 

PESQUISA “CULTURA DE INOVAÇÃO” 
ROTEIRO A – Destinado ao Sócio/proprietário 

 
Data da entrevista......: ________/_______/_________ 
Nome do entrevistado: ___________________________________________________ 
Função........................:____________________________________________________ 
Formação acadêmica e profissional..:_______________________________________ 
 

QUESTÕES 

 

1) Você poderia me descrever a história da empresa.  

2) Fale sobre os eventos críticos da empresa e como eles foram solucionados.  

3) Qual é a característica que o Sr. Julga ser mais importante e que vem contribuindo para o 

crescimento da empresa? Por que?  

4) Ressalte as práticas de Recursos Humanos que fazem a diferença na empresa, que vem 

contribuindo para o crescimento da empresa.   

5) Você poderia me falar o que é mais importante para a empresa no que diz respeito a 

crenças ou valores?  

6) O que faz dessa empresa ser empresa inovadora?  

7) Como surge ou acontece uma inovação na empresa? Poderia citar um exemplo? 

8) Para você, o que estimula ou propicia a inovação na empresa?  

9) As pessoas têm liberdade e autonomia na empresa para propor ideias e dar sugestões? 

Poderia citar um exemplo?   

10) Quem estimula ou lidera o processo de inovação na empresa? Como essa pessoa assumiu 

esta função?  

11) Qual(is) a(s) atividade(s) da empresa voltada(s) para esforços de inovação? Pode 

descrever esta atividade? 

12) Você considera que a empresa possui uma cultura que estimula a inovação? Como seria 

então esta cultura? 

 

 

 



251 

 

PESQUISA “CULTURA DE INOVAÇÃO” 
ROTEIRO B1 – Destinado aos Gestores 

 
Data da entrevista......: ________/_______/_________ 
Nome do entrevistado: ___________________________________________________ 
Função........................:____________________________________________________ 
Formação acadêmica e profissional:_______________________________________ 
 

 

QUESTÕES 

 

1) Você poderia descrever a história da empresa? 

2) Quais as práticas de Recursos Humanos adotadas pela empresa?       

3) Descreva como é o ambiente de trabalho na empresa no dia-a-dia.  

4) Quais as características que a empresa acredita como fator de sucesso? Como isso é 

aplicado na prática?   

5) Você considera esta empresa inovadora? Por que?  

6) Cite um exemplo de inovação na empresa e descreva como foi o processo (quem 

trouxe a ideia, se houve alguma dificuldade, como foi desenvolvida, entre outros).   

7) Para você, o que estimula ou propicia a inovação na empresa?  

8) As pessoas têm liberdade e autonomia na empresa para propor ideias e dar sugestões?   

9) Quem estimula ou lidera o processo de inovação na empresa? Como esta pessoa 

assumiu esta função? 

10) Qual característica da empresa você julga que tem favorecido a inovação? 

11) Qual a atividade da empresa voltada para esforços de inovação? Pode descrever esta 

atividade? 

12)  Você considera que a empresa possui uma cultura que estimula a inovação? Como 

seria então esta cultura?  
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PESQUISA “CULTURA DE INOVAÇÃO” 
ROTEIRO B2 – Destinado ao Gestor de RH 

 
Data da entrevista......: ________/_______/_________ 
Nome do entrevistado: ___________________________________________________ 
Função........................:____________________________________________________ 
Formação acadêmica e profissional:_______________________________________ 
 
 

QUESTÕES 

 

1) Você poderia descrever a história da empresa? 

2) Você poderia descrever como é a política de treinamento, de remuneração, de 

avaliação de desempenho, bem como outras políticas de RH adotadas pela empresa e 

que fazem com que a mesma tenha sucesso?      

3) Descreva como é o ambiente de trabalho na empresa no dia-a-dia.  

4) Quais as características que a empresa acredita como fator de sucesso? Como isso é 

aplicado na prática?  

5) Você considera esta empresa inovadora? Por que?  

6) Cite um exemplo de inovação na empresa e descreva como foi o processo (quem 

trouxe a ideia, se houve alguma dificuldade, como foi desenvolvida, entre outros).   

7) Para você, o que estimula ou propicia a inovação na empresa?  

8) As pessoas têm liberdade e autonomia na empresa para propor ideias e dar sugestões?   

9) Quem estimula ou lidera o processo de inovação na empresa? Como esta pessoa 

assumiu esta função? 

10) Qual característica da empresa você julga que tem favorecido a inovação? 

11) Qual a atividade da empresa voltada para esforços de inovação? Pode descrever esta 

atividade? 

12)  Você considera que a empresa possui uma cultura que estimula a inovação? Como 

seria então esta cultura?  
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PESQUISA “CULTURA DE INOVAÇÃO” 
ROTEIRO C – Destinado aos empregados 

 
Data da entrevista......: ________/_______/_________ 
Nome do entrevistado: ___________________________________________________ 
Função........................:____________________________________________________ 
Formação acadêmica e profissional:_______________________________________ 

 

QUESTÕES 

1) Você poderia descrever a história da empresa (marcos mais importantes)? 

2) Quais são as práticas de Recursos Humanos adotadas pela empresa que estimula a 

inovação?       

3) Descreva como é o ambiente de trabalho na empresa no dia-a-dia.  

4) Você poderia me dizer o que é importante para a empresa no que diz respeito a 

crenças e valores? Em que a empresa acredita como fator de sucesso? Poderia dar 

alguns exemplos? 

5) O que faz dessa empresa ser empresa inovadora?   

6) Cite um exemplo de inovação na empresa e descreva como foi o processo (quem 

trouxe a ideia, se houve alguma dificuldade, como foi desenvolvida, entre outros).   

7) Para você, o que estimula ou propicia a inovação na empresa?  

8) As pessoas têm liberdade e autonomia na empresa para propor ideias e dar sugestões?  

Poderia dar um exemplo? Como isso acontece no dia-a-dia? 

9) Quem estimula ou lidera o processo de inovação na empresa? Como esta pessoa se 

tornou um líder de inovação? 

10) Qual característica da empresa você julga que tem favorecido a inovação? 

11) Quais as atividades da empresa são voltadas para esforços de inovação? Pode 

descrever esta atividade? 

12) Você considera que a empresa possui uma cultura que estimula a inovação? Quais as 

características dessa cultura e como ele percebe no dia-a-dia?  
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APÊNDICE 02 
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS OBTIDOS EM CAD A CASO 

PESQUISADO23 
 

EMPRESA A 
 

- Vídeo Institucional cedido pela empresa. 
- Curriculum lattes do Fundador. 
- Apresentação do Fundador no 3º Workshop de Nanotecnologia Aeroespacial (arquivo ppt). 
- Reportagem na Revista Inovação em Pauta, da FINEP. 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “Empresa de Alta 
Tecnologia” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “ INPE e a Empresa A 
desenvolvem simulador solar” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “Empresa A vence 
concorrência do Lattes 1” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “Empresa A entrega o 
modelo de engenharia da PSM ao IAE” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “Empresa A 
desenvolve sistema para o motor L15” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “Microsatélite de 
coleta de dados da Empresa A” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Brazilian Space”, com o título “Programa CYBERS 
painéis solares” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Panorama Espacial”, com o título “Empresa A fará 
gerador solar do Lattes” 
- Reportagem sobre a empresa no blog “Panorama Espacial”, com o título “Empresa A ganha 
o prêmio FINEP” 
- Reportagem da Agência Brasil sobre a “Falta de domínio tecnológico atrasa lançamento de 
novos satélites brasileiros”. 
- Reportagem da Agência Brasil sobre a empresa, reproduzida no site “Home News”. 
- Reportagem sobre o programa espacial Brasileiro para o site “Olhar Digital”. 
- Informações sobre o Programa Espacial Brasileiro do site da Agência Espacial Brasileira. 
- Regulamento do Programa PIPE da FAPESP. 
- Resenha do filme “Ceu de Outubro”. 
- Informações obtidas no site da empresa (institucional e produtos e serviços).  
 
 

 
EMPRESA B 

 
 

- Apresentação cedida pela empresa – Visão Geral da Empresa – Jan/2012 (arquivo ppt).  
- Apresentação cedida pela empresa – Área de P&D - Jun/2012 (arquivo ppt). 
- Apresentação sobre a empresa na FIESP em 2009 – obtida na Internet.  
- Curriculum lattes do Presidente e do Diretor de P&D. 
- Reportagem sobre a empresa publicada no Caderno “B” da Folha de São Paulo.  

                                                           
23 Visando manter o anonimato, não será divulgada qualquer informação que possa identificar pessoas ou as 
empresas pesquisas.  
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- Entrevista do Presidente da Empresa para a Revista Época Negócios. 
- Duas reportagens na Revista Inovação em Pauta, da FINEP. 
- Entrevista do Diretor de P&D para a Revista Tecnologia e Defesa. 
- Demonstrações Financeiras da Empresa de 31/12/2011 (Balanço Patrimonial, Demonstração 
dos Resultados e Notas Explicativas). 
- Reportagem sobre a situação da empresa no jornal local.  
- Dez folders cedidos pela empresa demonstrando cada produto desenvolvido e fabricado. 
- Reportagem sobre a empresa feita pelo Instituto Inova. 
- Informações obtidas no site da empresa (institucional, histórico, missão, visão, filosofia 
empresarial, sistema de gestão, recursos humanos, política de qualidade, certificações e 
homologações, notícias, clippings, participação em eventos, pesquisa e desenvolvimento, 
responsabilidade sócio-ambiental).  

 
 
 

EMPRESA C 
 
 

- Apresentação cedida pela empresa – Informações gerais apresentadas ao júri do Prêmio 
Finep de Inovação – Novembro de 2012 (histórico, evolução, estratégia de 
internacionalização, inovação, produtos e serviços, quantidade de empregados, pesquisa e 
desenvolvimento, faturamento dos últimos cinco anos, faturamento com inovação, 
investimento em inovação, resultado líquido, rentabilidade, produtos e serviços, produtos 
inovadores).  
- Reportagem sobre a empresa na Revista Tecnologia e Defesa.   
- Reportagem sobre a empresa no site “defesanet”. 
- Reportagem sobre a empresa no site “aereo.jor.br”. 
- Reportagem sobre a empresa no site “naval.com.br”. 
- Reportagem sobre a empresa no site “ibm.com”. 
- Informações obtidas no site da empresa (histórico, principais fatos e eventos, evolução dos 
negócios, visão, missão, crenças, perfil profissional, negócio, política de qualidade, 
certificações e produtos e serviços).  
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APÊNDICE 03 
FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ADMINISTRAÇÃO 
 

FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA INOVADORA* 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA 

01. CNPJ: ___________ / ______ - _____ 02. Razão Social:  __________________________________________ 

03. Unidade da Federação:  __________ 

05. Quantidade Pessoal Ocupado:______ 

07. Site: ___________________________  

09. Origem do capital controlador 

10. Principal atividade da empresa: 

 

04. Município:   ___________________________________________ 

06. Ano de início de operação ____/____/_____ 

08. E-mail:________________________________________________ 

(     ) 1 – Nacional    (     ) 2 – Estrangeiro   (     ) – Nacional/estrangeiro 

 

2 – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA EMPRESA 

1. Possui alguma patente registrada? 

        (     ) 1 – Sim         (     ) – Não 

 

2. A empresa já recebeu algum prêmio por ser inovadora?  

       (       ) 1. Sim. Qual______________________________________________      (        )  2. Não 

 

 

3 - INOVAÇÃO 

Nesta pesquisa, uma Inovação é definida pela introdução no mercado de um produto novo ou substancialmente 
aprimorado.  

 
 

3.1 - INOVAÇÃO DE PRODUTO 

Produto novo (bem ou serviço) é um produto cujas características fundamentais (especificações técnicas, componentes e 

materiais, software incorporado, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os produtos previamente 

produzidos pela empresa. 

Significativo aperfeiçoamento de produto (bem ou serviço) refere-se a um produto previamente existente, cujo desempenho 

foi substancialmente aumentado ou aperfeiçoado. Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de obter um melhor 

desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias-primas ou componentes de maior rendimento. Um produto 

complexo, com vários componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos 

componentes ou subsistemas. Um serviço também pode ser substancialmente aperfeiçoado por meio da adição de nova 

função ou de mudanças nas características de como ele é oferecido, que resultem em maior eficiência, velocidade ou 
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facilidade de uso do produto, por exemplo. 

Não são incluídas: as mudanças puramente estéticas ou de estilo e a comercialização de produtos novos integralmente 

desenvolvidos e produzidos por outra empresa. 

1. A empresa já introduziu um produto (bem ou serviço) novo?  

       (      ) 1- Sim                                                           (        ) 2 - Não 

2. A empresa já introduziu um produto (bem ou serviço) significativamente aperfeiçoado? 

 (      ) 1 – Sim  (      ) 2 – Não 

3. Se sim, descreva brevemente o principal produto (bem ou serviço)  novo ou substancialmente aperfeiçoado, lançado por sua 

empresa: 

 

  

 

3. Este produto é: 

 (   ) 2 – Novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional 

 (   ) 3 – Novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial 

 (   ) 4 – Novo para o mercado mundial 

4. Em termos técnicos este produto é: 

 (   ) 1- Aprimoramento de um já existente  

 (   ) 2- Completamente novo para a empresa 

 

 

3.2 - INOVAÇÃO DE PROCESSO 

Processo novo ou substancialmente aprimorado envolve a introdução de tecnologia de produção nova ou 

significativamente aperfeiçoada, de métodos para oferta de serviços ou para manuseio e entrega de produtos novos ou 

substancialmente aprimorados, como também de equipamentos e softwares novos ou significativamente aperfeiçoados em 

atividades de suporte à produção.  

O resultado da adoção de processo novo ou substancialmente aprimorado deve ser significativo em termos do aumento da 

qualidade do produto (bem/serviço) ou da diminuição do custo unitário de produção e entrega. A introdução deste processo 

pode ter por  objetivo a produção ou entrega de produtos novos ou substancialmente aprimorados, que não possam utilizar 

os processos previamente existentes, ou simplesmente aumentar a eficiência da produção e da entrega de produtos já 

existentes.  

Não são incluídas: mudanças pequenas ou rotineiras nos processos produtivos existentes e inovações puramente 

organizacionais. 

1. A empresa já introduziu uma inovação de processo novo: 

(   ) 1 – Sim        (   ) 2 – Não 

 

2. A empresa já introduziu uma inovação de processo significativamente aperfeiçoado: 

(   ) 1 – Sim        (   ) 2 – Não 

 

2. Se sim, descreva brevemente o principal processo novo ou substancialmente aperfeiçoado introduzido por sua empresa:  
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3. Este processo é: 

 (   ) 2 – Novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil 

 (   ) 3 – Novo para o setor no Brasil, mas já existente em outro(s) país(es) 

 (   ) 4 – Novo para o setor em termos mundiais 

4. Em termos técnicos este processo é: 

 (   ) 1- Aprimoramento de um já existente 

 (   ) 2- Completamente novo para a empresa 
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4 - ATIVIDADES INOVATIVAS 

Atividades inovativas - são atividades representativas dos esforços da empresa voltados para o desenvolvimento e 

implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos ou significativamente aperfeiçoados. 

Marque abaixo com um X a(s) atividade(s) inovativa(s) realizada(s) pela empresa : 

(___) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o 

objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para desenvolver novas aplicações, tais como 

produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados. O desenho, a construção e o teste de protótipos e de 

instalações piloto constituem  muitas vezes a fase mais importante das atividades de P&D. Inclui também o desenvolvimento 

de software, desde que este envolva um avanço tecnológico ou científico. 

(___) Aquisição externa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): As atividades de P&D (descritas acima) realizadas por 

outra organização (empresas ou instituições tecnológicas) e adquiridas pela empresa 

(___) Aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive software: Acordos de transferência de tecnologia originados 

da compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de know how e outros tipos de 

conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou implemente inovações. 

(___) Aquisição de software: Aquisição de software (de desenho, engenharia, de processamento e transmissão de dados, 

voz, gráficos, vídeos, para automatização de processos, etc.), especificamente comprados para a implementação de produtos 

ou processos novos ou substancialmente aperfeiçoados.. 

(___) Aquisição de máquinas e equipamentos: Aquisição de máquinas, equipamentos, hardware, especificamente 

comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou substancialmente aperfeiçoados. 

(___) Treinamento: Treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/processos novos ou significativamente 

aperfeiçoados e relacionados às atividades inovativas da empresa, podendo incluir aquisição de serviços técnicos 

especializados externos. 

(___) Introdução das inovações tecnológicas no mercado: Atividades (internas ou externas) de comercialização, 

diretamente ligadas ao lançamento de um produto novo ou aperfeiçoado, podendo incluir: pesquisa de mercado, teste de 

mercado e publicidade para o lançamento. Exclui a construção de redes de distribuição de mercado para as inovações. 

(___) Outras preparações para a produção e distribuição: Procedimentos e preparações técnicas para efetivar a 

implementação de inovações de produto ou processo, não incluídos em itens anteriores.  

 

*Formulário adaptado da pesquisa Pintec 2008 (IBGE, 2010). 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
 

Nome: _____________________________________________ 

 

Cargo:______________________________________________ 

 

Data:________/_________/___________. 

 

Assinatura:____________________________________________ 
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ANEXO I 
 

REGULAMENTO DO PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 2012 
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PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO – 15ª EDIÇÃO 
REGULAMENTO       

 
 

1. Objetivo 
 

O Prêmio FINEP de Inovação foi criado para reconhecer e divulgar esforços inovadores 
realizados por empresas, instituições sem fins lucrativos e inventores brasileiros, desenvolvidos no 
Brasil e já aplicados no País ou no exterior. As empresas e instituições inovadoras são aquelas 
que desenvolvem soluções em forma de produtos, processos, metodologias e/ou serviços novos 
ou significativamente modificados. 

 
 

2. Perfil dos participantes 
 

Podem concorrer ao Prêmio as empresas ou Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), 
públicas ou privadas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e 
Organizações Não Governamentais (ONGs) com sede no País e que tenham a inovação como 
elemento relevante em suas estratégias de atuação há pelo menos 3 (três) anos. Na categoria 
Inventor Inovador, podem concorrer pessoas físicas que sejam inventores em uma patente 
(invenção ou modelo de utilidade) concedida (com carta patente) pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI) e em vigor na data do julgamento do Prêmio, e cujo objeto esteja 
comercializado. Quando o inventor concorrer com uma patente que possua mais de um titular, 
todos devem ser citados no formulário de inscrição. Neste caso, se a proposta for selecionada 
para fins de premiação, o inventor deverá apresentar declaração dos demais co-titulares da 
patente autorizando-o a receber o prêmio. Na categoria Inovar Fundos, por sua vez, concorrem 
empresas gestoras de fundos de capital semente, venture capital e private equity constituídos, no 
mínimo, há dois anos. 
 

Está vedada a participação, na mesma categoria, das empresas e instituições que tenham 
sido vencedoras regionais e nacionais do Prêmio FINEP de Inovação em 2010 e 2011. Na 
categoria Inovar Fundos, entretanto,  está vedada a participação de fundos vencedores em 2010 e 
2011 nas mesmas subcategorias em que foram premiados (Equipe, Governança ou Operação). 
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3. Etapas e Categorias 
 
 

O Prêmio FINEP de Inovação 2012 tem duas etapas, Regional (em cada uma das cinco 
regiões do Brasil) e Nacional, com as respectivas categorias descritas a seguir. A proposta 
classificada em primeiro lugar em cada categoria, na etapa regional, concorre ao Prêmio Nacional. 
 
ETAPA REGIONAL 
 

CATEGORIA PODEM PARTICIPAR 

 

Micro/Pequena 

Empresa 

Empresas brasileiras com faturamento bruto em 2011 de até R$16 milhões, 

representadas pelo conjunto de suas ações inovadoras implementadas há pelo 

menos 3 (três) anos. 

 

Média Empresa 

Empresas brasileiras com faturamento bruto em 2011 acima de R$16 milhões e até 

R$90 milhões, representadas pelo conjunto de suas ações inovadoras 

implementadas há pelo menos 3 (três) anos. 

 

 

Tecnologia  

Assistiva 

Empresas brasileiras de qualquer porte e segmento que desenvolvam e 

comercializem, há pelo menos 3 (três) anos, produtos, processos e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de 

pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

 

Inovação 

Sustentável 

Empresas brasileiras de qualquer porte e segmento que desenvolvam e 

comercializem, há pelo menos 3 (três) anos,  produtos, processos e serviços nos 

quais os pilares de sustentabilidade (ambiental, social e financeiro) encontram-se 

integrados ao sistema de pesquisa, desenvolvimento e comercialização. 

 

Instituição 

de Ciência 

e Tecnologia * 

Centros, departamentos, laboratórios ou outras unidades organizacionais de 

instituições de pesquisa públicas ou privadas, sem fins lucrativos, cujo conjunto de 

estratégias e atividades de pesquisa e desenvolvimento tenham sido direcionadas 

para atender às necessidades de mercado demandadas por empresas brasileiras 

há pelo menos 3 (três) anos.  

 

Tecnologia Social ** 

ICTs, públicas ou privadas, ONGs, OSCIPs, cooperativas e outras instituições 

públicas e privadas sem fins lucrativos, por meio de projetos inovadores no âmbito 

das tecnologias sociais, implantados há pelo menos 3 (três) anos. 

 

Inventor Inovador 

 

Pessoa física que seja inventor em uma patente (invenção ou modelo de utilidade) 

concedida pelo INPI e em vigor na data do julgamento do Prêmio. 

 
* O concorrente deve ser uma unidade ou um departamento de ICT, e não a instituição como um todo, a não ser que esta não possua 
subdivisões com caráter independente voltadas à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P,D&I. Não serão aceitas inscrições de 
unidades que não realizem diretamente atividades de P,D&I, tais como os Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs, órgãos 
responsáveis pela gestão da política de inovação e da propriedade intelectual em ICTs. 

** Tecnologias sociais são produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas em interação com a comunidade e que 
representem efetivas soluções de transformação social. 
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ETAPA NACIONAL 
 

 
* Esta categoria divide-se nas subcategorias Equipe, Governança e Operação. 
** Para efeito deste regulamento, entende-se por não proprietário e não exclusivo, respectivamente, os fundos em que nenhum 
investidor isoladamente possua direito de veto, e que tenham em seu regulamento a obrigatoriedade de investir em mais de uma 
empresa. 
 

4. Inscrições 
 
As inscrições devem ser feitas a partir de 9h00 do dia 16 de abril de 2012 até 18h00 do dia 16 

de agosto de 2012. É condição para participação o preenchimento completo do formulário de 
inscrição disponível no endereço eletrônico do Prêmio FINEP - http://www.finep.gov.br/premio. 
Está vedado o envio de anexos, amostras ou qualquer outro tipo de material complementar. As 
empresas poderão realizar mais de uma inscrição de diferentes produtos, processos e serviços 
nas categorias Tecnologia Assistiva e Inovação Sustentável, podendo, ainda, realizar a inscrição 
nas categorias Micro/Pequena, Média ou Grande Empresa.  Os inscritos na categoria ICT poderão 
participar também na categoria Tecnologia Social. Pessoas físicas poderão participar com apenas 
01 (uma) patente concedida na categoria Inventor Inovador. Na categoria Inovar Fundos, as firmas 
gestoras poderão realizar mais de uma inscrição na subcategoria Equipe, para diferentes fundos 
em atividade, e na categoria Operação, para diferentes operações de investimento e 
desinvestimento em uma empresa, realizadas por um mesmo fundo ou por fundos diversos. Na 
subcategoria Governança somente será aceita uma inscrição por firma gestora. A inscrição no 
Prêmio FINEP pressupõe a autorização de divulgação das inscrições participantes, das inovações 
e de seus respectivos benefícios para a sociedade, bem como a cessão do direito de imagem dos 
presentes nas cerimônias de premiação. 
 

5. Sedes Regionais 
 

      Anualmente, a FINEP escolhe sedes regionais que abrigam todas as atividades referentes ao  
Prêmio. Em 2012, as sedes selecionadas são: 

• Região Centro-Oeste — Cuiabá/MT; 
• Região Nordeste — Fortaleza/CE; 
• Região Norte — Belém/PA; 
• Região Sudeste — Belo Horizonte/MG; 
• Região Sul — Porto Alegre/RS. 

CATEGORIA PODEM PARTICIPAR 

 

Grande Empresa 

Empresas brasileiras com faturamento bruto em 2011 superior a R$90 milhões, 

representadas pelo conjunto de suas ações inovadoras implementadas há pelo 

menos 3 (três) anos. 

 

Inovar Fundos * 

Empresas gestoras de fundos de capital semente, venture capital e private equity, 

constituídos no mínimo há dois anos sob as instruções CVM 209 ou 391, e que 

sejam não proprietários e não exclusivos. ** 

Demais Categorias Cada vencedor regional concorre automaticamente, em uma segunda etapa, ao 

Prêmio Nacional dentro de sua categoria. 
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6. Julgamento  
 
A Comissão Organizadora do Prêmio FINEP de Inovação 2012 efetuará uma pré-qualificação 

de todas as propostas inscritas. A pré-qualificação tem caráter eliminatório. Nesta etapa, será 
verificado o preenchimento correto e completo de todas as informações do formulário de inscrição, 
bem como o atendimento ao perfil, às condições de participação e às categorias previstas neste 
regulamento.  A pré-qualificação das propostas da categoria Inventor Inovador será realizada pelo 
INPI. As propostas pré-qualificadas serão avaliadas por comitês de jurados compostos por 
especialistas, representantes de instituições inovadoras, do setor empresarial e da FINEP. Esses 
comitês irão atuar de forma não-presencial no julgamento da Etapa Regional.  Na Etapa Nacional, 
haverá apresentação presencial dos concorrentes para as categorias Micro/Pequena Empresa, 
Média Empresa, Instituição de Ciência e Tecnologia, e Tecnologia Social.  

 
Os membros das comissões julgadoras deverão firmar um termo de compromisso de sigilo 

sobre as informações às quais tiverem acesso durante todo o processo de julgamento do Prêmio. 
O processo de julgamento de todas as categorias, nas Etapas Regional e Nacional, ocorrerá 
dentro do período de 120 dias após o término das inscrições. 

 
7. Critérios de Avaliação 
 
As propostas submetidas serão avaliadas de acordo com os critérios descritos no quadro 

abaixo. Para cada critério serão dadas notas de 1 a 5. A nota final será o resultado da média 
aritmética simples. 
 

CATEGORIA CRITÉRIO 

Critério I – Dados quantitativos dos últimos três anos: informações financeiras, propriedade 

intelectual, recursos humanos, fontes de recursos e investimentos para P,D&I. 

Critério II – Gestão da inovação na empresa. 

Critério III – Inovação e internacionalização.   

Micro/Pequena, 

Média e 

Grande Empresa 

Critério IV – Parcerias para o desenvolvimento da inovação.   

Critério I – Caracterização do produto ou processo inovador. 

Critério II – Resultados/impactos da tecnologia e informações financeiras. 

Critério III – Gestão da inovação na empresa. 

Tecnologia  

Assistiva 

Critério IV – Parcerias para o desenvolvimento da inovação. 

Critério I – Caracterização do produto ou processo inovador. 

Critério II – Impactos econômicos da tecnologia e informações financeiras. 

Critério III – Impactos ambientais e sociais. 

Critério IV – Práticas sustentáveis da empresa. 

Inovação  

Sustentável 

Critério V – Parcerias e gestão da inovação. 



 

 

 

5

CATEGORIA CRITÉRIO 

Critério I - Dados quantitativos dos últimos três anos: contratos com empresas, 

colaboradores, produção científica e propriedade intelectual. 

Critério II - Resultados e impactos econômicos, ambientais e sociais dos projetos 

desenvolvidos. 

Critério III – Captação de recursos para a inovação. 

Instituição 

de Ciência 

e Tecnologia 

Critério IV - Parcerias para o desenvolvimento da inovação.   

Critério I - Caracterização da Tecnologia Social. 

Critério II - Dados quantitativos: período de desenvolvimento e aplicação da tecnologia, 

abrangência territorial, público-alvo, valores investidos e fontes de recursos. 

Critério III - Caracterização da inovação. 

Critério IV – Resultados e impactos sociais, econômicos e ambientais da Tecnologia Social. 

Tecnologia Social 

Critério V - Parcerias públicas e privadas. 

Critério I – Características da inovação. 

Critério II – Impacto social e ambiental da inovação. 

Critério III – Investimento pessoal. 
Inventor Inovador 

Critério IV – Comercialização e retorno financeiro. 

Critério I - Experiência profissional, formação acadêmica e aderência da 

equipe ao perfil do investimento do fundo. 

Critério II - Atuação em conjunto, competências complementares e retenção 

de profissionais. 

 

 

Equipe 

Critério III - Pró-atividade e comprometimento da equipe em atingir os 

objetivos do fundo. 

Critério I - Termos dos documentos constitutivos do fundo. 

Critério II - Modelo de atuação da firma gestora. 

Critério III – Relacionamento com investidores. 

 

 

Governança 

Critério IV – Relacionamento com empresas investidas. 

Critério I – Caráter inovador e de sustentabilidade ambiental e social da 

empresa e/ou de seus produtos e serviços. 

Critério II – Estratégia de geração de valor utilizada pela gestora durante 
todo o ciclo do investimento (prospecção, investimento, desenvolvimento e 
alienação). 

 

 

 

 

 

 

Inovar Fundos 

 

 

Operação 

Critério III – Características e rentabilidade da operação. 
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No caso de empate entre duas ou mais propostas finalistas, o desempate se dará pela 

pontuação dada a cada um dos critérios, na ordem apresentada na tabela acima.  Persistindo o 
empate, a comissão julgadora decidirá o resultado final. Os resultados estarão disponíveis no 
endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/premio após a realização das cerimônias de 
premiação. 

 
 

8. Premiação 
 
ETAPA REGIONAL 

 
1º lugar 
 
Os vencedores da fase regional de cada categoria a seguir, além de concorrerem à premiação 

nacional, receberão o Troféu Ouro e os seguintes prêmios em espécie: 
 
- Inventor Inovador - R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
 
- Tecnologia Assistiva - R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
 
- Inovação Sustentável - R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
 
- Micro/Pequena Empresa - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

 
- Instituição de Ciência e Tecnologia - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

 
- Tecnologia Social - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

  
- Média Empresa - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

  
 
2º e 3º lugares 
 

     Os classificados em segundo e terceiro lugares em cada uma das regiões, nas categorias 
Micro/Pequena Empresa, Instituição de Ciência e Tecnologia, Tecnologia Social e Média 

Empresa, serão homenageados em cerimônia de premiação e receberão como prêmio, 
respectivamente, troféus Prata e Bronze.  As demais categorias regionais (Inventor Inovador, 

Tecnologia Assistiva e Inovação Sustentável) não terão classificação de 2o e 3o lugares. 
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ETAPA NACIONAL 
 

     Os vencedores da fase nacional de cada categoria abaixo receberão o troféu de vencedor 
nacional e os seguintes prêmios em espécie: 

 
- Inventor Inovador - Medalha da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, e 
  R$ 100.000,00 (cem mil reais), em adição à premiação regional; 
 
- Tecnologia Assistiva - R$ 100.000,00 (cem mil reais), em adição à premiação regional; 
 
- Inovação Sustentável - R$ 100.000,00 (cem mil reais), em adição à premiação regional; 

 
- Micro/Pequena Empresa - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em adição à premiação regional; 

 
- Instituição de Ciência e Tecnologia - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em adição à premiação 
regional; 

 
- Tecnologia Social - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em adição à premiação regional; 

 
- Média Empresa - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em adição à premiação regional; 
 
- Grande Empresa - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 
    
- Inovar Fundos - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil)      
para cada uma das subcategorias Equipe, Governança e Operação. 
 
     2º e 3º lugares 
 
Na Etapa Nacional, somente a categoria Grande Empresa receberá troféus Prata e Bronze para o 
segundo e o terceiro colocados, respectivamente. 
 
9. Considerações finais 

 
a) Não poderão ser premiadas empresas, instituições e pessoas físicas que não apresentem 
regularidade fiscal perante a União, tanto no período de julgamento das propostas quanto do 
recebimento do Prêmio, assim como clientes da FINEP que estejam inadimplentes em suas 
obrigações; 

b) A organização do Prêmio FINEP de Inovação irá orientar as empresas e instituições 
classificadas à fase nacional na apresentação ao Júri; 

c) A presidência do Júri Nacional caberá à FINEP; 

d) Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Prêmio FINEP. 

 

Mais informações:  (21) 2555-0447 - premio@finep.gov.br. 
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