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Resumo 
 

Esta dissertação envolveu três constructos da área de estratégia organizacional: exploração, 
explotação e desempenho. O objetivo foi identificar a existência de correlação entre 
explotação e exploração e o grau de desempenho de micro empresas e startups aprovadas 
em um programa de subvenção econômica. A partir disso, sete objetivos específicos e uma 
hipótese geral foram enunciadas.  Para o atingimento dos objetivos gerais e específicos 
desta dissertação foi desenvolvida uma pesquisa de caráter quantitativo, tendo como nível 
de análise  empresas pertencentes aos mais diversos setores, localizadas no Estado de São 
Paulo e aprovadas para receber subsídios financeiros do primeiro programa de natureza 
pública desenvolvido para apoiar empresas nascentes – o PRIME (Programa Primeira 
Empresa Inovadora), realizado em 2009. Os informantes consistiram em gestores que 
trabalhavam nessas empresas. O questionário estruturado e fechado foi aplicado em 18 
empresas de um universo de 80 e envolveu a utilização de duas escalas. Uma para a 
mensuração das orientações para explotação e exploração, desenvolvido por Popadiuk 
(2012) e a outra foi a adaptação da escala proposta por Gupta e Govindarajan (1984). Os 
conceitos de exploração e explotação foram baseados na proposta de Popadiuk (2012) que é 
traduzida por seis dimensões: práticas de conhecimento organizacional, práticas de 
inovação, foco estratégico, competição, parcerias e eficiência que originaram seis objetivos 
específicos. Já o conceito de desempenho ficou traduzido por um objetivo específico. Cada 
questionário foi analisado individualmente por meio de estatística descritiva 
complementada com dados secundários, por meio das pesquisas nos websites das empresas. 
Para as análises, foi adotada a técnica de triangulação dos dados, visando à obtenção de 
maior confiabilidade dos resultados. Os resultados revelaram que 10 empresas foram 
consideradas mais bem sucedidas. Tais empresas apresentaram uma orientação 
predominante para a explotação. No entanto, 9 das empresas consideradas mais bem 
sucedidas apresentaram as dimensões práticas de conhecimento e práticas de inovação com 
orientação para a exploração.  A contribuição desta dissertação se revela, do ponto de vista 
acadêmico, ao maior entendimento de como micro empresas e startups participantes de 
programas de apoio e incentivo à inovação se comportam em relação as atividades de 
exploração e explotação. Do ponto de vista empresarial destina-se ao entendimento de 
como essas atividades influenciam na avaliação do desempenho.  
 
Palavras-chave: Exploração, Explotação, MPMEs, startups, desempenho.  
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ABSTRACT 
 
 
 

This thesis involved three constructs of the organizational strategic area: exploration, 
exploitation and performance. The objective was to identify the link between exploitation 
and exploration and the level of performance of micro-enterprise and startups companies 
approved in an economical subvention program. From this point on, seven specific 
objectives and a general hypothesis were stated. In order to reach the general and specific 
objectives of this work, a quantitative research was conducted. Such research analyzed 
companies pertaining to various sectors, located in the State of Sao Paulo and approved to 
receive financial subsidies from the first public program developed for providing support to 
prospective companies – the PRIME (Programa Primeira Empresa Inovadora), held in 
2009. The informants were managers who worked for the companies subject to this 
research. The structured and closed questionnaire was applied in 18 companies amongst 80 
and involved the utilization of two scales. One was used for measuring the orientation for 
exploration and exploitation developed by Popadiuk (2012), and the other was the 
adaptation of the proposed scale developed by Gupta and Govindarajan (1984). Both 
exploration and exploitation concepts were based in the proposal of Popadiuk (2012) which 
is translated to six dimensions: organizational knowledge practices, innovation practices, 
strategic focus, competition, partnerships and efficiencies that originated six specific 
objectives. The performance concept, however, was translated to a specific objective. Each 
questionnaire was individually analyzed through descriptive statistics complemented by 
secondary data, conducted through the companie’ website. The Data Triangulation 
technique was used in the analisys aiming to obtain a higher level of reliableness in the 
results. The results revealed that 10 companies were considered the most successful. Such 
companies present a more predominant orientation to exploitation. However, 9 out of the 
companies considered the most successful ones presented practical dimensions of 
knowledge and exploitation-oriented innovative practices. From an academic perspective, 
the contribution of this paper brings in is the major understanding on how micro-enterprise 
and participants start-ups of support and incentive programs to innovation act in relation to 
the activities of exploration and exploitation. From a business perspective it provides an 
understanding on how such activities influence performance.   
 
Key-words: Exploration. Exploitation, Performance, MPMEs, Startups. 
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PARTE I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 
Este trabalho consiste em uma pesquisa de dissertação de mestrado em 

administração de empresas, na linha de pesquisa em Recursos e Desenvolvimento 

Empresarial.  

Para o desenvolvimento deste projeto três aspectos serão objetos de considerações 

teóricas e avaliações empíricas.  

O primeiro aspecto consiste em descobrir quais os tipos de orientações1 utilizadas 

nas organizações com o objetivo de adquirir, organizar e gerir os conhecimentos, 

denominadas como exploração (exploration), explotação (exploitation) e ambidestria 

(ambidexterity) 2(MARCH, 1991). 

March (1991) em seu artigo seminal sobre o tema, relacionou definiu os conceitos 

de exploração, explotação e ambidestria tendo como base a aprendizagem organizacional. 

Segundo o autor, a explotação envolve atividades organizacionais que incluem o 

refinamento (refinement), a escolha (choice), a eficiência (efficiency), a produção ( 

production), a seleção (selection), a implementação (implementation) e a execução 

(execution). 

 A exploração, no entanto, envolve atividades organizacionais que incluem a busca 

(search), a variação (variation), a tomada de risco (risk taking), a experimentação 

(experimentation), a flexibilidade (flexibility), a descoberta (discovery) e a inovação 

(innovation). 

Alguns autores tem argumentado que o grande problema das firmas está em 

equilibrar os recursos destinados à busca de novos conhecimentos (exploração) e aqueles 

                                                 
1 A discussão sobre exploration e exploitation apresenta os conceitos de diversas formas. Os termos  podem ser vertidos 
como ‘ processo’, ‘ estratégia’, ‘perspectiva’, ‘orientação’, ‘abordagem’. Popadiuk (2012), em livro em fase de edição 
utilizou o termo ‘orientação’, pois entende que as organizações utilizam-se de orientações visando gerar e aplicar 
conhecimentos organizacionais que tenham sido originados quer no ambiente interno, quer no externo. 
 
2 Popadiuk (2007)tinha realizado uma tentativa de verter os dois termos para aproveitamento (exploitation) e prospecção 
(exploration). No entanto, em livro em fase de edição (2012), o autor revisitou ambos os termos e passou a verter as 
traduções da seguinte maneira: exploration como exploração e exploitation como explotação. 
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associados ao refinamento e manutenção dos conhecimentos existentes nas organizações 

(explotação) (MARCH, 2006; LI et al.,1996; LEE; RYU, 2002).  

Um conjunto de fatores discutidos adiante interfere na escolha da orientação a ser 

seguida pelas organizações. Segundo March (1991) existe uma tensão, denominada como 

trade-off entre tais escolhas, pois as mesmas são conflitantes entre si. Em adição, algumas 

empresas optam pelo uso simultâneo de ambas orientações e, nesse caso, pode-se entender 

que a mesma seja considerada como ambidestra. 

O segundo aspecto envolve a pesquisa sobre as formas de medir o desempenho 

organizacional. Principalmente, a partir dos anos 80 o assunto passou a ser mais estudado 

por pesquisadores (VENKATRAMAN; RAMANUJAN, 1986; SIMONS, 2000; KAPLAN 

; NORTON, 1997; MARAL, 2008; MATITZ; BULGACOV, 2011). 

Segundo Bortoluzzi e Einsslin (2010) existe uma falta de consenso sobre o que  e 

como avaliar o desempenho das organizações. Para Kaplan e Norton (1992) avaliar o 

desempenho das empresas envolve a avaliação de até que ponto as estratégias de negócios 

adotadas estão em conformidade com as metas e objetivos pré-estabelecidos.  

Para Hronec (1994) a avaliação do desempenho organizacional se torna 

fundamental quando fornece aos gestores informações necessárias a tomada de decisões e a 

implementação de ações que integrem recursos, processos e estratégias que possam levar a 

melhoria da qualidade e da produtividade (HRONEC, 1994).  

Em adição, segundo Cordeiro (2001), os dados sobre o desempenho, quer relativos 

ao ambiente interno, quer externo, direcionam a tomada de decisão visando  eficácia 

empresarial podendo então determinar a posição competitiva que a empresa ocupará no 

mercado. Além disso, tais dados podem ser direcionadores de mudanças e aprimorar o 

planejamento estratégico. 

No processo de tomada de decisão, o Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) 

é  uma ferramenta que se bem utilizada, segundo Leite (2004), pode ser um direcionador de 

mudanças estratégicas. Por meio dele, a empresa consegue aferir indicadores e obter 

relatórios que demonstram como ela está em relação as metas e objetivos traçados. Além 

disso, ao conhecer o desempenho econômico e financeiro, a eficiência operacional e  

verificar a capacidade de satisfazer as expectativas dos stakeholders da organização 

(acionistas, investidores, clientes, intermediários, empregados, fornecedores, órgãos 
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reguladores e a comunidade), a empresa se torna mais consciente de como está sua atual 

situação em relação as metas e objetivos traçados e se o planejamento estratégico da 

organização precisa ser alterado (LEITE, 2004). 

Diversas ferramentas foram desenvolvidas no decorrer do tempo buscando medir e 

avaliar o desempenho organizacional (KAPLAN; NORTON, 1992, 1996; BITICINI et al., 

1997; FITZGERALD et al., 1991; NEELY et al., 2002). A maioria destes modelos foram 

desenvolvidos tendo como base grandes empresas. Deste modo, devido as características 

diferenciadas de  Micro, Pequenas e Médias Empresas empresas (MPMEs), tais 

ferramentas, mesmo que aplicadas da forma correta, seriam insuficientes para atender as 

necessidades de medir o desempenho de tais empreendimentos (GARENGO; BIAZZO; 

BITITCI, 2005; HUDSON; SMART; BOURNE,2001). 

Tal fato se torna mais relevante quando se considera que a maior parte dos micro e 

pequenos empresários atuam sem planejamento, o que pode resultar em consequências 

desastrosas principalmente nos primeiros anos de vida, o que parece indicar que as MPMEs 

atuam sem uma forma estruturada de medição de desempenho (DORNELAS, 2001).  

Assim, alguns autores argumentam que poucos estudos empíricos analisando a 

mensuração do desempenho em  MPMEs ( GARENGO; BIAZZO; BITITCI, 2005).  

O terceiro aspecto a ser considerado  se refere ao ambiente de pesquisa. 

Na promoção de políticas públicas que auxiliem o processo inovativo no país, o 

governo tornou-se, nos últimos anos,  a instituição principal a  coordenar este processo. 

(MCTIa). Este interesse condiz com os vários estudos científicos que identificam a 

inovação como um dos fatores primordiais ao aumento da competitividade externa do país 

promovendo o crescimento da economia (LUNDVALL, 1992; EDQUIST, 1997; 

FREEMAN, 1987). 

O governo brasileiro, por sua vez, também busca empreender as iniciativas de 

colocar a inovação no centro da política industrial por meio do estabelecimento de 

incentivos, programas de subvenções e financiamentos oficiais às atividades inovadoras. 

Existe o reconhecimento ainda da necessidade de participação mais ativa do setor privado 

em cooperação com os esforços do governo em relação às ações destinadas a promover a 

inovação no país. Existe a necessidade de articulação mais ampla entre os vários atores do 

processo de inovação e garantir a disponibilidade de recursos humanos qualificados para 
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que haja uma interação eficiente entre o setor privado, institutos de pesquisa, universidades 

e prestadores de serviços tecnológicos tão essenciais para o estímulo à inovação bem como 

a capacidade da indústria de inovar e agregar valor (IELPR, 2009).  

O surgimento de duas leis recentes que dedicam atenção direta ás questões de 

inovação e procuram estimular a expansão dessas atividades no país contribuíram para o 

avanço recente do Brasil: a Lei da Inovação n 10.973, de dezembro de 2004 e a Lei do 

Bem, n 11.196, de novembro de 2005. 

A Lei de Inovação trata do estímulo à construção de ambientes especializados e 

cooperativos de inovação, sendo que uma grande contribuição diz respeito ao mecanismo 

que permite o repasse de recursos públicos para projetos de inovação das empresas. Desta 

forma, a responsabilidade pela gestão e prestação de contas destes recursos  das próprias 

empresas (COELHO, 2009, p. 208). A Lei do Bem, por sua vez,estabeleceu uma série de 

incentivos às empresas. Ela consolidou os incentivos fiscais para pessoas jurídicas que 

demonstrassem a realização de pesquisas tecnológicas e inovadoras. Alguns desses 

incentivos fiscais envolvem deduções do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) de dispêndios efetuados em atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D); a redução do imposto sobre produtos industrializados (IPI) na 

compra de máquinas e equipamentos para P&D que passam a sofrer uma depreciação mais 

acelerada; a isenção do IR retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinada 

ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.  

A Lei do Bem, possibilitou, em adição, a regulamentação dos programas de 

subvenção econômica incorporados a linha de financiamento Finep Inova Brasil. Tais 

concessões financeiras com recursos, em sua maioria, não-reembolsáveis são fornecidas às 

empresas que contratam pesquisadores, titulados como mestres e doutores com o objetivo 

de realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. 

Ao analisar o Gráfico 1  verifica-se a evolução dos investimentos financeiros em 

Ciência e Tecnologia (C&T) no Brasil. Após 2004  nota-se um aumento significativo no 

total de recursos investidos. Pode ser visualizado um maior distanciamento entre o total de 

valores investidos pelo setor público e o total de valores investidos pelo setor privado. 
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Gráfico 1- Dispêndio nacional em C&T em valores direcionados, total e por setor (2000-
2008). 

 
 Fonte: MCTIa, (2010). 
 
 
 
 

Segundo a FINEP, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), entre 2006 a 2008 foram investidos cerca de R$ 1 bilhão para mais de 50 projetos. 

Em 2009, foram alocados R$ 45milhões para o programa de Subvenção Econômica. 

Somente as incubadoras de empresas receberam R$ 1milhão naquele ano. Foram 

beneficiadas empresas consideradas como nascentes com menos de três anos de idade.  

A FINEP (2010) informou ter a meta de até 2013 investir o valor de 1,3 bilhões de 

reais em empresas nascentes de alta tecnologia (FINEP, 2010). 

Para alcançar este objetivo, um dos programas governamentais de incentivos  à   

inovação, o Programa de Subvenção  Econômica à Inovação, tem como missão promover o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público a Ciência, 

Tecnologia e Inovação (C&T&I) em empresas, universidades, institutos tecnológicos e 

outras instituições públicas ou privadas. As empresas selecionadas para receberem o 
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benefício, em geral, atuam em áreas consideradas estratégicas nas políticas públicas 

federais (FINEP, 2010; 2011). 

No entanto, existem discordâncias quanto ao Programa de Subvenção Econômica de 

apoio à Inovação  promover de fato um crescimento significativo nos indicadores da 

inovação. A Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (PROTEC) demonstrou que o 

indicador mais claro da ampliação de atividades de inovação, o registro de patentes, não 

apresentou alteração significativa. Deste modo, torna-se um desafio averiguar se as 

políticas públicas do governo estão induzindo as empresas a investir mais em suas 

atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), ou se os recursos 

governamentais estão apenas substituindo recursos próprios. Outro fator citado refere-se ao 

número pequeno de empresários que utilizam-se de mecanismos de apoio governamental as 

atividades consideradas inovadoras. A complexidade dos processos,  burocracia e as 

incertezas jurídicas envolvidas na obtenção de recursos públicos são citados como outros 

fatores críticos a maior utilização do apoio governamental disponível por parte de pequenos 

empresários (IELPR, 2009).  

Tais fatores somando-se a realidade que as leis que impulsionaram os programas de 

subvenção econômica de apoio às atividades inovadoras são recentes, evidenciam que mais 

pesquisas devem ser realizadas para verificar o quanto e de que forma os mecanismos de 

apoio governamental impulsionam a inovação no país.  

 O PRIME foi um dos programas de Subvenção Econômica que teve sua primeira 

edição em 2009. Naquela ocasião, seu objetivo era selecionar empresas nascentes de até 

dois anos de idade que apresentassem um projeto de produto ou serviço inovador. A ideia 

promovida é que ao fornecer condições financeiras favoráveis às empresas nascentes, elas 

se tornam mais aptas a enfrentar com sucesso os principais desafios encontrados em  seus 

estágios iniciais de desenvolvimento, contribuindo para a criação de empregos altamente 

qualificados e para a geração de renda. 

Cerca de 1410 empresas tiveram suas propostas de solicitação de financiamento 

aprovadas a receber o benefício do programa PRIME 2009. Os recursos foram 

disponibilizados em duas parcelas no período de 2009 e 2010. Nesta primeira edição do 

programa, foram autorizadas empresas, em sua maioria Centros Tecnológicos e 

Incubadoras, por meio de processos de licitação a se tornarem responsáveis pela 
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operacionalização do programa e supervisão regional. Ao total, 17 empresas, denominadas 

no programa como Operador FINEP ou Incubadoras âncoras, foram aprovadas e tiveram 

seus nomes divulgados em editais pelo MCTI. Um destes operadores aprovados, a 

Fundação Instituto Pólo Avançado de Saúde de Ribeiro Preto (FIPASE), por meio do 

projeto de Incubadoras em Base Tecnológica para o Desenvolvimento de Novos Negócios 

(INCPAR) autorizou uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (SUPERA) a 

operacionalizar e fiscalizar o processo de obtenção dos benefícios do programa. Ao total, 

90 planos de negócios foram aprovados para receber os benefícios do PRIME 

(ANPROTEC, 2010). As empresas aprovadas pelo programa receberam R$ 120.000,00 não 

reembolsáveis divididos em duas parcelas.  

As incubadoras3 de empresas tem, em adição, recebido a atenção do governo quanto 

a políticas de incentivo  à inovação. Este tipo de organismo pode se revelar uma ferramenta 

eficaz para a concepção de empresas, a formação de novos empreendedores além de 

promover o desenvolvimento econômico em uma determinada região. Em adição, o 

relacionamento deste modelo de negócio com instituições governamentais e empresas 

nascentes incubadas que buscam capacitação tecnológica e recursos tornam este tipo de 

modelo de negócio uma importante ferramenta na promoção do desenvolvimento 

tecnológico do país. Acrescenta-se a estes fatores, a possibilidade do desenvolvimento de 

um mecanismo de interações e compartilhamento de informações, troca de experiências 

com as demais incubadas e parcerias. (COELHO, 2009; AERDNOUDT, 2004; LEITE, 

2002). 

 A ANPROTEC e SEBRAE (2002, p. 59) descrevem as incubadoras como: 1) Um 

Mecanismo estimulador da criação e desenvolvimento de micro e pequenas empresas 

industriais; de prestação de serviços; empresas de base tecnológica ou de manufaturas 

leves, por meio da transformação complementar do empreendedor nos aspectos técnicos e 

gerenciais; 2) um agente facilitador do processo de inovação tecnológica e 

empresariamento para micros e pequenas empresas. 

Em anos recentes, o número de incubadoras no país tem sofrido alterações. Na 

Tabela 1 verifica-se a evolução deste modelo de negócio até 2011. Especialmente a partir 

da aprovação da Lei da Inovação em 2004  é possível perceber um impulso maior no 

                                                 
3 Incubadora: “ [...] é um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento  
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crescimento de incubadoras. O governo brasileiro também se tem mostrado atento a esta 

evolução e buscado formas de proporcionar o acesso a financiamentos federais.  

 

Tabela 1. Evolução do número de Incubadoras de Empresas no Brasil 

Ano Número de Incubadoras no 

Brasil 

1997 60 

1999 100 

2001 150 

2003 207 

2005 339 

2007 401 

2011 384 

Fonte: ANPROTEC, 2012; Revista Exame, 06 de março de 2008. 

 

Na Tabela 2 notam-se os números referentes às incubadoras de empresas. È   

possível verificar pela análise dos números, um crescimento em índices econômicos tais 

como a geração de empregos e faturamento. Tal fato ocorreu mesmo com uma diminuição 

no número de incubadoras e empresas incubadas no país . No entanto, houve aumentos 

positivos tais como os empregos gerados e o faturamento das graduadas. Isto parece sugerir 

uma maior profissionalização das incubadoras, proporcionando um apoio mais efetivo ao 

desenvolvimento das empresas incubadas. 

 

Tabela 2. Comparativo Indicadores Incubadoras (2007 e 2011) 

Indicadores Incubadoras 2007 2011 

Número de incubadoras 401 384 

Empresas Incubadas 2800 2640 

Empresas Graduadas  1500 2509 

Empregos Gerados   33.000 45.599 

Faturamento das Incubadas 40 milhões de reais 533 milhões de reais 

Faturamento das Graduadas 1, 6 bilhão de reais 4,1 bilhões de reais 

Fonte: ANPROTEC, 2012; Revista Exame, 06 de março de 2008. 

 

Segundo Vedovelo (2000), a relação entre universidade e empresas tem gerado um 



   

 

28

crescente interesse tanto de entidades governamentais quanto de outros cargos e empresas. 

A ideia defendida por vários atores desta rede de inovação é  que o estreitamento das 

relações entre os parceiros envolvidos na rede de inovação pode gerar benefícios mútuos. 

 Existe um crescimento no reconhecimento do setor produtivo de que as 

universidades são geradoras de conhecimento e informações essenciais à inovação 

tecnológica. Tal reconhecimento, por sua vez, vem incentivando a criação de um número 

crescente de pequenas e micro empresas cujo objetivo é o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e processos, por meio de parques tecnológicos, incubadoras de empresas 

e escritórios de transferência de tecnologia (BAETA, 1997). 

Por outro lado, no Brasil, segundo Cunha (1999) nota-se que ainda  é precária  a 

conscientização, por parte das empresas, acerca das oportunidades e vantagens que podem 

surgir de uma interação com a universidade. Deste modo, cabe as universidade buscarem 

uma aproximação com as empresas, buscando identificar suas demandas tecnológicas e 

supri-las. Vários mecanismos são citados como agentes impulsionadores da interação entre 

universidade e empresas, tais como centros de inovação tecnológica, parques tecnológicos, 

programas de cooperação universidade-empresa, escritórios de transferência de tecnologia e 

incubadoras. 

 Especialmente o estudo da interação entre empresas incubadas e incubadoras torna-

se relevante para este estudo. Segundo a SUPERA (2010), cerca de 70% das empresas 

aprovadas a receberem o benefício do PRIME 2009 tinham, naquela ocasião, algum tipo de 

vínculo com incubadoras.  

As incubadoras tem desempenhado um papel mais significativo no cenário da 

economia brasileira. Uma pesquisa do Sebrae (2004) aponta que a taxa de mortalidade das 

micro e pequenas empresas que passam pelas incubadoras fica reduzida a 20%, níveis que 

podem ser comparados com as estatísticas americanas e européias (SEBRAE, 2004). 

 No cenário de pesquisa brasileiro, alguns autores tem fornecido contribuições 

relacionadas ao estudo de incubadoras e empresas incubadas. Por exemplo, foi abordado 

como alguns fatores sociais, econômicos, científicos e tecnológicos formaram um contexto 

favorável para o surgimento e desenvolvimento de incubadoras no Brasil (DAGNINO; 

OLIVEIRA, 2004). 

Abreu, Souza e Gonçalo (2006) por meio de um estudo de caso procuraram verificar 
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os processos de gesto de incubadoras e a compatibilidade dos mesmos com a aprendizagem 

e criação do conhecimento. Este trabalho baseou-se em uma análise descritiva dos 

processos de gestão em incubadoras, visando uma perspectiva exploratória do caso IETEC 

e verificando a compatibilidade com os processos de aprendizagem e de criação de 

conhecimento organizacional. Para isso, os autores utilizaram-se de um esquema conceitual 

que visava alinhar as teorias baseadas no conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997;VON KROG; ICHIJO; NONAKA, 2001), um modelo de aprendizagem 

organizacional (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999) e o processo de incubação de 

empresas. Suas conclusões revelaram o seguinte a) a vizinhança entre empresas não é  

suficiente para assegurar o compartilhamento de conhecimento; b) a aquisição de 

conhecimento depende de uma ação orquestrada entre diversos atores; c) a 

complementaridade entre os negócios de empresas incubadas pode favorecer a gestão do 

conhecimento; d) no processo das incubadas, as etapas voltadas ao planejamento de novos 

negócios são as mais favoráveis para a aprendizagem e aquisição de conhecimentos; e) o 

estabelecimento de memória organizacional depende da criação de estruturas e rotinas 

específicas. Deste modo, torna-se necessária a verbalização e a diagramação do 

conhecimento sob a forma de documentos ou manuais ou mesmo pela transmissão de 

experiências vividas por pessoas ou empresas. Tais reuniões deveriam ser realizadas de 

forma sistêmica para possibilitar a internalização do conhecimento. 

O compartilhamento do conhecimento em incubadoras brasileiras também foi 

discutido. Um estudo com 186 incubadoras associadas  à Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia Avançada (ANPROTEC) revelou como as 

incubadoras entendem a necessidade de gerar, difundir e compartilhar informações no 

Sistema Local de Inovação (SLI) onde estão inseridas (RAUPP;  BAURUEN, 2006). 

Muitas MPMEs tiveram seu início em incubadoras. Para delimitar este estudo, foi 

adotada a definição do SEBRAE e DIEESE (2010, 2011) e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento - BNDES (2011). A definição do SEBRAE e DIEESE (2010,2011) 

classifica o porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas, de acordo 

com o setor de atividade econômica investigado e receita bruta operacional anual. 

A classificação do BNDES (2011) é utilizada pela FINEP para definir os critérios de 

programas governamentais específicos  tais como de financiamento de crédito e subvenção 
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econômica. A receita operacional bruta anual é a medida adotada. Por este conceito 

entende-se que inclui: 

 

   o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria; 

   o preço dos serviços prestados e; 

  o resultado das operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e 

os descontos internacionais cedidos. 

 

A Tabela 3 resume ambos os critérios para MPMEs. Neste estudo, 17 empresas 

estudadas caracterizaram-se como microempresas, inclusive as startups. 

 

 

Tabela 3. Classificação empresarial –MPMEs   

 
Porte 

 
Receita operacional 
Bruta Anual 

Setores 
Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa <=R$ 2,4 milhões Até 19 pessoas pessoas 
ocupadas 

Até 9 pessoas ocupadas 

Pequena 
Empresa 

> R$ 2,4 milhões e <= R$ 
16 milhões 

De 20 a 99 pessoas 
ocupadas 

De 10 a 49 pessoas 
ocupadas 

Média empresa >  R$ 16 milhões e <= R$ 
90 milhões 

De 100 a 499 pessoas 
ocupadas 

De 50 a 99 pessoas 
ocupadas 

Fonte: SEBRAE e DIEESE (2011); BNDES (2011). 

 

Empresas startups beneficiam-se da existência de incubadoras. Muitas delas 

iniciam-se dentro de incubadoras ou próximas a parques tecnológicos ou então buscam o 

suporte deste tipo de negócio. As incubadoras exercem um papel de aceleradoras para tais 

empresas por concederem treinamento técnico e empresarial auxiliando novos 

empreendedores com mentoria, conselhos práticos, treinamento em negócios ou técnico. 

Tais incubadoras possuem o objetivo de auxiliar tais empresas a sair da etapa de concepção  

do produto e lançá-lo no mercado (GERON; RYAN, 2012; PRICCE, 2011). 

 Além disso, para se tornar uma empresa incubada existe a necessidade do 

desenvolvimento de um plano de negócio que seja inovador e desperte a atenção dos 

gestores de incubadoras. Por sua vez, o interesse de startups pelo apoio das incubadoras 

também está relacionado a necessidade de desenvolver um plano de negócio que seja 
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considerado inovador desde a sua base (DORNELAS, 2000; OLIVEIRA; COSTA, 2006). 

Deste modo, empresas startups acabam se originando ou se aproximando deste tipo de 

instituição com o objetivo de alcançar um desenvolvimento mais rápido e sólido do 

negócio. 

Ao se analisar periódicos tais como o Journal of Business Venturing e o Journal of 

Small Business Management, poucos trabalhos trazem uma definição clara do que é uma 

startup. Por exemplo, Hayton (2002) caracteriza uma startup em termos de idade. A 

empresa pode ser caracterizada desta forma se for recém-criada ou com idade que varia de 

oito a dez anos. Já para Hanks, Watson e Chandler (1993) as startups do setor de tecnologia 

passam por fases: expansão; maturidade e diversificação precoce. A mudança de estágio de 

uma fase para a outra é marcada pelas crises que a empresa enfrenta. 

   Embora o termo startup tenha várias definições, para o contexto deste estudo 

considera-se como microempresas e empresas de pequeno porte, que tenham pouco tempo 

de criação (até 8 anos de idade), com atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento de 

ideias inovadoras. Ainda se encontram em estágios iniciais de desenvolvimento não tendo 

alcançado a mautidade de suas operações e sofrendo com o fator de pouca idade. 

Costumam ser geradas em ambientes de extrema incerteza. No período inicial de seu 

desenvolvimento as incertezas quanto à procura por produtos, à competência dos 

empresários e de seus colaboradores caracterizam seus primeiros anos de atividades como 

críticos e incertos. Podem pertencer a diferentes ramos ou áreas. Os custos de manutenção 

devem ser baixos. (SEBRAE, 2011; RIES, 2011; HAYTON, 2002; AUDRETSCH, 2000; 

NAJBERG et al.,2000). Em adição, diferem-se das demais empresas por estarem 

relacionadas a pequenos projetos empresariais, os chamados modelo de negócios 

geralmente ligados à  investigação e desenvolvimento de ideias novas e, ainda assim 

tecnológicas. Seu processo de nascimento dá-se a partir de ideias de empreendedores que 

acreditam poder fazer um produto ou serviço inovador que seja significativo e rentável.  

Deste modo, após considerar a terminologia de startup e MPMEs pode-se afirmar 

que uma startup pode ser considerada uma micro, pequena, média empresa dependendo do 

número de funcionários e faturamento que a mesma possui. Em função das características 

das empresas analisadas nesta pesquisa, e da revisão da literatura, todas as empresas 

pesquisadas aqui foram caracterizadas como startup  e micro ou pequena empresa. 
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Ademais, tanto empresas MPMEs  como startups necessitam de apoios desde a sua 

base. Certos estudos relacionam a falta de apoios como determinantes na mortalidade das 

empresas antes dos cinco anos de idade. Alguns destes fatores são: 

 

 Período curto de estudo para abrir a empresa, indicando falta de planejamento 

prévio na abertura do negócio. 

 Capital inicial baixo; 

 Falta de um plano de negócios; 

 Pouco cuidado na seleção de produtos e a aceitação do mercado (risco de 

obsolescência ou de inovação); 

 Desconhecimento do mercado (DUTRA, 2002; LUSSIER;  PFEIFER, 2001). 

 

Deste modo, tais empreendimentos com pouco tempo de formação devem ter apoio 

no desenvolvimento de sua estrutura organizacional, produtos, serviços, processos de forma 

rápida e bem estruturada. Tais fatores pode significar à tais empresas a sobrevivência no 

mercado e a obtenção de vantagem competitiva sustentada ao longo do tempo 

(DORNELLAS, 2001; BARNEY, 1991; PRICCE, 2011).  

 Empresas MPMEs e startups que passam por processo de incubação encontram-se, 

em geral, envolvidas em ambientes de alta tecnologia onde o contexto de competição 

acirrada demanda o uso de competências ou capacidades combinativas da firma para obter 

a vantagem competitiva (SCHUMPETER, 1934; NELSON; WINTER, 1982; KOGUT; 

ZANDER, 1992; CORAL; OGLIARI; ABREU, 2007). Para isso torna-se necessário a 

utilização de conhecimentos específicos que muitas vezes não estão disponíveis para os 

pequenos empreendedores e dependem de parcerias específicas para o seu desenvolvimento 

(CORAL; OGLIARI e ABREU, 2007; DORNELAS, 2001). Em adição, o aperfeiçoamento 

das competências e habilidades do próprio empresário têm sido apontado como fatores 

importantes na estabilidade e crescimento de empresas incubadas (DORNELAS, 2001; 

NANNI; NANNI, 2006).  

Assim, por esta breve introdução foi possível identificar a importância da iniciativa 

governamental em incentivar a inovação no país. Po outro lado, empresas buscam alcançar 

a sobrevivência e um melhor desempenho por meio de parcerias, processo de incubação, e 
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conseguir aportes financeiros tais como o programa de subvenção econômica. 

Além disso, entende-se que a questão do gerenciamento do conhecimento seja um 

fator relevante para alcançar o sucesso almejado. 

 

 Justificativas 
 

Esta proposta é  justificada pela importância do tema nos estudos na área de gestão 

do conhecimento. O estudo das orientações explorer, exploiter ou ambidestra vem 

aumentando a base de estudos teóricos na área. Um exemplo  é referente a um periódico 

conceituado quanto ao estudo da estratégia nas organizações, o Strategic Management 

Journal- SMJ. No período entre 2006 e 2012, este periódico publicou 36 artigos sobre o 

tema sendo que ano a ano aumentavam o número de publicações até chegar ao total de 13 

no ano de 2012. 

No Brasil, ainda são poucos os estudos sobre o tema e entende-se que há um grande 

espaço para estudos similares. No Quadro 1 são apresentados em números, a quantidade de 

teses e dissertações defendidas no período de 2006 a 2011 que constam no banco da 

CAPES-   Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, que abordam a área 

de gestão do conhecimento envolvendo as ações de exploração e explotação. 

 

 Quadro 1.  Índice de Teses e Dissertações (2006-2012) 
Ano Exploração  /Explotação 
 Mestrado Doutorado 
2006 1 2 
2007 1 3 
2008  1 
2009 1 1 
2010  1 
2011  1 
Total 3 10 
Total Geral 13 

 
   Fonte: Capes (2012). 
 

 
 

Outro ponto a ser destacado é com respeito ao avanço das pesquisas quando se 

considera o termo startup. Ao analisar o cenário acadêmico brasileiro, ainda há certas 

dificuldades quanto a contextualização do termo startups. Foi realizada uma pesquisa em 



   

 

34

algumas das bases de periódicos brasileiros que indicou que o termo startup, utilizado em 

periódicos internacionais, não encontra a mesma equiparação na realidade acadêmica 

brasileira. Embora em órgos tais como SEBRAE e entre empreendedores, ou publicações 

de artigos na Internet, este termo já seja usado com certa frequência (TOLEDO, 2011; 

POZZEBON, 2011). 

No Quadro 2 notam-se os dados a respeito desta pesquisa.  Observa-se  que nos 

principais periódicos brasileiros não foram encontrados artigos publicados nos últimos 6 

anos utilizando-se do termo startup. Também não foi possível localizar nenhum artigo 

relacionando o termo startup com exploration, exploitation, aproveitamento e prospecção 

ou exploração e explotação. Em si, este fato sinaliza uma maior necessidade de buscar 

desenvolver este campo de estudo nas áreas do conhecimento acadêmico no Brasil. 

 

Quadro 2.  Indicador de Pesquisa Startup (2006-2012). 

Nome do 
Periódico 

RAUSP RAM RAR 
Eletrônica 

RAC 
Eletrônica 

Revista 
Eletrônica  
PUC-SP 

RAP BAR TAC 

Qualificação 
Qualis 

B2 B2 B1 B1 B1 B1 A2 B2 

Quantidade de 
vezes  

0 0 0 0 0 0 0 0 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

 

 

Deste modo após considerar os três constructos relacionados a este projeto de 

pesquisa e pela revisão preliminar da literatura não foi possível relacionar  a avaliação do 

desempenho com as  orientações para explotação e exploração.  Formula-se, então o 

seguinte problema de pesquisa: 

 

Qual é a intensidade das orientações para a exploração e explotação existente nas 

empresas aprovadas no PRIME 2009? 

 

Decorrente desta pergunta de pesquisa  formulado o seguinte objetivo geral: 
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Identificar a intensidade das orientações para a exploração e para a  explotação e 

a avaliação do desempenho organizacional percebida pelos gestores de  micro empresas e 

startups participantes de um programa de subvenção econômica. 

  

Para atender a este objetivo geral definem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Identificar a intensidade das práticas de conhecimentos nas empresas nas 

empresas pesquisadas. 

2. Identificar a intensidade  das práticas de inovação nas empresas pesquisadas. 

3. Identicar a intensidade de competição percebida pelos informantes das empresas 

respondentes . 

4. Identificar a intensidade do  foco estratégico nas empresas pesquisadas. 

5. Identificar a intensidade do  foco na eficiência  nas empresas pesquisadas.  

6. Identificar a intensidade das parcerias formadas  pelas empresas pesquisadas.  

7. Identificar a avaliação do  desempenho organizacional percebida pelos gestores 

das empresas pesquisadas. 

 

A partir desses objetivos específicos foi estabelecida uma hipótese geral: 

 

Hipótese Principal: As empresas que apresentaram maior grau de exploração e 

explotação em suas atividades são mais bem sucedidas. 

 

Estrutura do Trabalho 
 

Este projeto encontra-se dividido em três capítulos. A Parte I introduz o tema e 

busca e por meio de uma contextualização identificar o problema de pesquisa, os objetivos 

gerais e específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho. 

A Parte II trata da fundamentação teórica dos conceitos utilizados ao longo da 

dissertação. Constitui-se em uma pesquisa bibliográfica exploratória a respeito do 

conhecimento organizacional e suas interações, as estratégias de exploração, explotação e 

ambidestria e o papel do gestor envolvendo MPMEs. Também discorre sobre a avaliação 
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do desempenho organizacional sob a ótica de Sistemas de Avaliação de Desempenho e 

Sistemas de controle Gerencial e faz uma análise destes controles em MPMEs. Considera, 

em adição, do ambiente de pesquisa envolvendo: sistemas de inovação; rede do 

conhecimento; incubadoras e o PRIME 2009.  

A Parte III descreve os procedimentos metodológicos que foram utilizados. São 

apresentados a natureza do estudo, a população e a amostra, a coleta e análise dos dados,  as 

limitações do estudo e as conclusões finais (FIGURA 1). 

 

Figura 1. Estrutura da pesquisa 
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Fonte: elaborado pela autora. 
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PARTE II-  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
 Esta etapa destina-se a discutir as contribuições  teóricas utilizadas no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

A primeira seção apresenta aspectos do conhecimento e conceitos relacionados e 

sua gestão. Aborda, em adição, uma explanação sobre as orientações de exploração e 

explotação. Além disso, procura esclarecer o papel do gestor em  MPMEs no contexto das 

estratégias do conhecimento.  

A segunda seção aborda as considerações sobre a avaliação do desempenho 

organizacional e sua aplicação no ambiente de MPMEs. 

A terceira seção trata dos conceitos de sistemas de inovação, redes 

interorganizacionais, a rede financeira e do conhecimento envolvendo incubadoras, spin-

offs e empresas incubadas. Também situa o ambiente de pesquisa ao descrever o PRIME 

2009.  

  

2. Conhecimento  

 
 

 A globalização implicou em novas transformações na forma em que as 

organizações interagem com o mundo. A produção e a distribuição de bens e serviços, o 

relacionamento com os consumidores, a interação com o ambiente externo foram 

profundamente afetados. Desse modo, a necessidade do desenvolvimento da tecnologia, da 

inovação e da geração de novos conhecimentos para as organizações assumiu um papel de 

relevância na estratégia empresarial (HARVEY, 1995; HALL, 1997). 

O conhecimento e outros ativos intangíveis relacionados têm emergido como tendo 

um papel central na vantagem competitiva das organizações (TEECE, 2009; CHOO, 2003; 

ZACK, 1999; NONAKA, 1991; SPENDER, 1996, TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

No decorrer do tempo surgiram algumas vieses sobre o significado do termo. Um 

exemplo da discussão sobre o tema foi a abordagem da escola japonesa que apresentou 
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vários insights a respeito do tema.  

Nonaka, um dos autores seminais que discutem o tema, apresentou em seu artigo de 

1991 a caracterização do conhecimento em dois tipos: o tácito e o explícito. O 

conhecimento tácito é tido como um processo dinâmico, mais difícil de ser formalizado. 

Sendo uma forma não convencional de conhecimento, o mesmo é incorporado em ação, 

valores e emoções. A forma de comunicação do conhecimento tácito não é formal e pode 

ser  adquirido por meio de experiências compartilhadas, por observação e imitação. Polanyi 

(1966) apresenta este tipo de conhecimento como o mais importante, visto que é mais 

complexo. O autor compara  o conhecimento tácito como a parte mais profunda de um 

iceberg, se encontrando submerso e mais difícil de ser codificado. A dificuldade reside 

também no fato de tal conhecimento ser subjetivo se referindo principalmente as 

experiências, habilidades e até mesmo intuições que o indivíduo pode acumular durante o 

percurso de sua vida. 

O conhecimento explícito, por outro lado, pode ser incorporado em uma linguagem 

ou código e deste modo pode ser verbalizado, discutido. O mesmo é  público e pode ser 

encontrado no formato de manuais, formulários cientpificos e outros. Sua forma de 

comunicação, em geral, não é complexa e de uma forma geral é realizada de modo formal 

(POLANYI, 1966; NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Choo (2003) acrescenta que além do tácito e do explícito existe o conhecimento 

cultural, que consiste das estruturas afetivas e cognitivas que são utilizadas pelos que fazem 

parte daquele contexto organizacional para, perceber, explicar, avaliar e construir a sua 

realidade. Inclui suposições e crenças que apresentam-se como uma forma de descrever e 

explicar a realidade, as convenções e expectativas que quando utilizadas atribuem  valor e 

significado  à informação nova.  

Nonaka e Takeuchi (1997) também avançaram am na explicação do conceito ao 

descrever o processo de criação do conhecimento por meio do acrônimo SECI. Este modelo 

permite entender a natureza dinâmica do processo de criação do conhecimento e a 

transformação do conhecimento tácito em explícito e vice-versa. Em adição, o 

conhecimento tácito pode ser transferido de uma dimensão pessoal e informal para uma 

dimensão formal e sistêmica. As fases do ciclo do conhecimento que permitem tal 

transformação são: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização.  
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A socialização permite que o conhecimento seja compartilhado por meio de 

experiências. O conhecimento é de origem tácita e está incorporado no indivíduo. Nessa 

fase, a interação entre os indivíduos  se originam por meio do processo de socialização que 

age como um facilitador no compartilhamento de informações e experiências. A 

externalização, por meio do desenvolvimento de conceitos e modelos, possibilita a 

conversão do conhecimento tácito em uma forma em que o mesmo possa ser interpretado e 

utilizado por outros. Neste momento,  o conhecimento tácito está para se tornar explícito.  

Na combinação o conhecimento já esté em uma forma explícita e pode ser 

combinado com conhecimentos adquiridos anteriormente.  È nesta fase que o conhecimento 

é  analisado e organizado. A internalização permite que o conhecimento explícito adquirido 

se torne novamente tácito e passe a fazer parte do conjunto de informações do indivíduo.  

Este ciclo de criação do conhecimento acontece em forma de espiral. É um processo 

dinâmico e desta forma pode crescer em escala e se mover desde os indivíduos em direção 

aos grupos, em todos os níveis organizacionais e iniciar novas espirais do conhecimento 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997). A Figura 2 exemplifica como acontece o processo 

dinâmico de criação do conhecimento por meio do modelo SECI. 
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Figura 2. Modelo SECI 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997), p.80 

 
Krogh (1998) formulou algumas contribuições à teoria japonesa de criação do 

conhecimento. O autor defendeu que o processo de criação do conhecimento necessita da 

busca de condições ideais ou um ambiente cooperativo para se desenvolver. Desta forma, 

um conjunto de comportamentos, descritos pelo autor como solicitude, envolvendo o desejo 

de ajudar o próximo e contribuindo para o desenvolvimento de sentimentos positivos tais 

como confiança mútua, empatia, ausência de pré-julgamentos, tornam-se fatores favoráveis 

ao desenvolvimento de um ambiente em que a cooperação ocorre. Assim, se os 

colaboradores estiverem envolvidos neste tipo de ambiente, a intensidade do fluxo de 

conhecimento tácito na organização será maior. 

Este ambiente  denominado como “Ba”  envolve vai além de um lugar físico. 

Segundo Nonaka e Konno (1998), o  Ba é o ambiente onde a informação é  captada para 
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tornar-se conhecimento. Este contexto envolve aspectos que combinam espaços físicos, 

virtuais e mentais. Dessa forma, os muitos elementos de  “Ba” descritos como caos criativo, 

redundância, layout, cultura organizacional, comportamento humano, liderança, intensão ou 

visão de futuro, estrutura organizacional e outros  possui ação direta na forma como a rede 

de interações situada neste ambiente contribue para o desenvolvimento de um ambiente 

cooperativo (NONAKA; KONNO, 1998; VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001).  

 Em adição, para que o ambiente apresente as condições necessárias para o processo 

de criação de novos conhecimentos, as fontes de conhecimento tácito devem ser 

identificadas e necessita-se do estabelecimento de relacionamentos solícitos com tais fontes 

(VON KROGH, 1998; VONKROGH, ICHIJO; NONAKA, 2001).  

De acordo com Nonaka, Toyama e Konno (2000) o conhecimento é criado por meio 

de interações sociais que dependem de um contexto específico onde a informação é 

interpretada por indivíduos com suas inferências pessoais e crenças particulares envolvendo 

comprometimento pessoal por meio de um processo dinâmico. Portanto, a escola japonesa 

fornece a visão de que o conhecimento pode ser criado e depois compartilhado em um nível 

individual e coletivo.  

Brown e Duguid (1991) salientaram a relevância do conhecimento coletivo. Este 

tipo de conhecimento é desenvolvido de acordo com a habilidade da firma em trabalhar 

com o Know-how e know-what juntos. Know-how é descrito como o conhecimento 

explícito que deve ser compartilhado por muitos e, como circula facilmente, torna-se mais 

difícil de ser protegido. O know-how  é  constituído na prática de trabalho, geralmente 

coletivas e, portanto, mais fácil de se proteger (BROWN; DUGUID,1991). O Know-how 

coletivo é mais difícil de ser transferido e quanto mais ele é  constitudo por prática de 

trabalho, menos relevante  é a ausência de alguns dos membros dessa “coletividade”. O 

conhecimento coletivo pode conferir vantagem competitiva sustentável  à empresa, quando  

sustentada por know-what. No entanto, é o know-how coletivo  baseado na prática e na 

experiência de um contexto específico e desenvolvida em uma base dinâmica de 

aprendizado e acúmulo de habilidades específicas às empresas que pode resultar em 

diferencial competitivo  (LEI; HITT; BETTIS, 1996). Em adição, segundo Spender (1996) 

quando a vantagem competitiva está baseada no conhecimento coletivo que a mesma 

possui, os problemas estratégicos serão de menor intensidade, pois ninguém tem o poder de 
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se apropriar do conhecimento coletivo e  tirá-lo do contexto organizacional e o mesmo é de 

difícil imitação por parte dos concorrentes. 

Outra caracterização do conhecimento foi proposta como sendo: a) procedural e b) 

declarativo (LESGOLD et al.,1988). 

a) conhecimento procedural: refere-se ao conhecimento dos procedimentos sobre 

como fazer as coisas e ele surge da experiência em situações similares. Sua natureza tende a 

ser dinâmica e modificável. Possui articulação e formalização mais difíceis de serem 

trasnferidos para os contextos organizacionais (MCVERTHY; CHAKRAVARTHY, 2002; 

NONAKA e TAKEUCHI, 1997; NORMAN, 1988). Aspectos adicionais do conhecimento 

são visualizados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 Aspectos adicionais do conhecimento 

Autor Descrição 
Woof (1990) Conhecimento é informação organizada e aplicável 

para a solução de problemas
Turban (1992) Conhecimento é informação que tem sido organizada 

e analisada para tornar-se compreensível e aplicável 
a solução de problemas ou a tomada de decisão. 

Sowa (1984) Conhecimento engloba restrições implícitas e 
explícitas colocadas sobre objetos (entidades), 
operaes e relacionamentos com heurísticas gerais e 
específicas e procedimentos de inferência 
envolvendo a situação a ser modelada.  
 

Wiig (1993) Conhecimento é composto por verdades, crenças, 
perspectivas e conceitos, julgamentos e expectativas, 
metodologias e know-how.  
 
 

Van Der Spek,  

Spijkervert (1997) 

Conhecimento é todo o conjunto de percepes, 
experincias e procedimentos que so considerados 
corretos e verdadeiros e que ento guiam os 
pensamentos, comportamentos e comunicaes das 
pessoas. 
 

Beckman (1997) Conhecimento é o raciocínio sobre informações e 
dados para de forma ativa habilitar o desempenho, a 
resolução de problemas, a tomada de decisão, o 
aprendizado e o ensino

Probst (2001) Conhecimento é o corpo inteiro de cognições e 
habilidades que os indivíduos usam para resolver 
problemas. Tal conceito é baseado em dados, 
informações, entretanto, o conhecimento é sempre 
construído por pessoas. 
 

Polanyi (1966) Tácito X codificado. Conhecimento tácito  é 
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incorporado em pessoas e contextos específicos que 
o tornam difícil de ser formalizado e transferido a 
outros. O conhecimento codificado é tornado 
explícito por meio de documentos, procedimentos 
padronizados, normas técnicas e pode ser facilmente 
transferido a outros por uma linguagem sistemática e 
formal. 
 
 

Teece, (1996); 

Malerba e Breschi (1997) 

Sistêmico X Autônomo. Conhecimento  sistêmico 
quando consiste de uma integração de diferentes 
disciplinas requeridas para a inovação, se tornando 
parte de um grande sistema. Conhecimento  
autônomo pode ser considerado relativamente 
isolado de qualquer outro tipo de conhecimento. 
 

Malerba e Breschi (1997) Nível de difusão alto X Nível de difusão baixo. 
Tanto em sua forma tácita quanto codificada, ele 
pode pertencer a um indivíduo ou a uma única firma 
indicando, assim, um baixo nível de difusão. 
Conhecimento também pode ser amplamente 
difundido entre as firmas em um sistema de 
inovação, indicando assim um alto nível de difusão. 
 

Malerba e Breschi (1997) 
 

Genérico x específico. O conhecimento pode ser de 
natureza genérica ou especfica para certos domínios 
de aplicações.  
 

Lundvall (1992) Alta taxa de desenvolvimento x baixo 
desenvolvimento. O conhecimento pode se 
desenvolver de forma muito rápida em ambientes 
turbulentos. Em ambientes estéticos, o conhecimento 
pode se desenvolver lentamente. 
 

Fonte:Teece (1996); Probst (2001);Liebowitz (1999), p. 3, adaptado pelo autor. 
 

 2.1. Conhecimento nas Organizações 
 

Vários autores tem estudado o conhecimento no âmbito organizacional.  

Para Choo (2003, p.420) o conhecimento organizacional pode ser descrito da 

seguinte forma: 

O conhecimento organizacional é uma propriedade coletiva da rede de processos 
de uso da informação, por meio dos quais os membros da organização criam 
significados comuns, descobrem novos conhecimentos e se comprometem com 
certos cursos de açao. O conhecimento organizacional emerge quando os três 
processos de uso da informação - criação de significado, construção de 
conhecimento e tomada de decisões -  se integram num ciclo contínuo de 
interpretação, aprendizado e ação (CHOO, 2003 p.420). 
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Zach (2002) defende o conhecimento como um processo dinâmico que possui sua 

origem na habilidade da firma em sustentar sua posição competitiva. O autor acrescenta que 

são três os tipos de conhecimento: 1) conhecimento essencial; 2) avançado e 3) inovador. 

O conhecimento essencial pode se constituir uma barreira a novos entrantes. No 

entanto, devido a sua natureza não rara, esse tipo de conhecimento proporciona pouca 

vantagem competitiva, não se sustentando por longos períodos de tempo. 

O conhecimento avançado permite que a firma possa escolher em que posição 

estratégica deseja competir viabilizando sua competitividade. O tipo de conhecimento 

específico entre os competidores pode variar. 

O conhecimento inovador possibilita a firma a conquista de uma posição de 

liderança na indústria em que compete. A diferenciação e até as regras de competição da 

indústria podem alteradas, dependendo da intensidade do impacto deste tipo de 

conhecimento no ambiente (ZACH, 1999). 

Em adição, o compartilhamento do conhecimento realizado por meio de interações 

sociais, exteriores ao grupo é descrito como tendo uma relação positiva com o desempenho 

da firma (ANCONA;CALDWELL, 1992; BROWN; UTTERBACK,1985) . 

Portanto, o conhecimento organizacional foi estudado sob diferentes perspectivas. 

Por meio do Quadro 4, Popadiuk (2007) demonstra mediante a análise da literatura, o 

trabalho de alguns autores, categorizando o conhecimento em sua dimensão individual, 

coletiva e baseado na cadeia de valores. 

 
 

Quadro 4. Categorias do Conhecimento Organizacional  
INDIVIDUAL TÁCITA 

1. Cognitiva 
2. Técnica 

EXPLÍCITA 
1. Baseada em objeto 
2. Baseado em regras: 

a) de desempenho de 
tarefas 
b) de manutenção e 
registros 
c) de tratamento de 
informações 
d) do planejamento 
 

COLETIVA CULTURAL 
 
Crenças sobre a identidade do 
negócio da firma e sobre o valor 
do conhecimento para afirma. 

CONDICIONAL – Known When 
 
RELACIONAL – Known With 

 PROCESSUAL – Known How   
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CAUSAL – Know Why 

Fonte: Popadiuk (2007), p.9. 
 

 2.2. A Busca pela Vantagem Competitiva 
 

A corrente teórica da Resource Based View (RBV) enxerga a organização como um 

repositório de recursos. A RBV explora, em adição, como a firma pode obter vantagem 

competitiva por meio de seus recursos e capacidades (PENROSE, 1980; WERNEFELT, 

1994; BARNEY, 1991; GRANT, 1993) e afetar positivamente o desempenho das firmas. 

A RBV defende que a organização é formada por recursos tangíveis e intangíveis. 

Segundo Barney (1991) os recursos intangíveis são difíceis de serem imitados, pois não 

apresentam caracterísitcas físicas ou apsectos financeiros. Devido a isso, tornam-se mais 

valiosos para a firma e podem ser determinantes para a sustentação ou enfraquecimento da 

posição competitiva da firma. Portanto, a habilidade de adquirir novos recursos e utilizá-los 

estrategicamente é relevante, especialmente em firmas que situam-se em uma indústria em 

declínio (GRANT, 1996; VOLBERDA, 1998). 

Relacionando-se com o conceito de RBV estão as capacidades. Segundo Kerr 

(2003), as capacidades organizacionais são definidas como a habilidade para aplicar 

recursos com sucesso para satisfazer as expectativas dos stakeholders. Tais habilidades e 

recursos podem incluir infraestrutura, tecnologia, recursos financeiros, liderança 

estratégica, gerenciamento de processos, redes e relacioanemnto com outros grupos e 

organizações. 

Winter (2000) relaciona o conceito de rotinas com capacidade organizacional. Este 

conceito pode ser definido como “[...] uma coleção de rotinas que juntamente com a 

implementação de fluxos de entrada (inputs) conferem sobre a gestão da organização um 

conjunto de opções de decisão para produzir saídas (outputs) de um tipo específico [...]” 

(WINTER, 2000). Além disso, a rotina é um comportamento aprendido, repetitivo e 

padronizado. Em parte, ela é fudamentada no conhecimento tácito e visa alcançar objetivos 

específicos (WINTER, 2000; 2003). No entanto, as rotinas não são estáticas. Por meio de 

mecanismos próprios  passam por transformações, tentando se adaptar a um ambiente em 

constante transformação (MARCH, 1982; NELSON; WINTER (1982).  As rotinas e meta-

rotinas são identificadas, em adição, como os processos  e sistemas utilizados que 
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contribuem para a integração do conhecimento organizacional. Sua relevância reside no 

fato que as rotinas se tornam responsáveis pelos atributos únicos e distintos das 

organizações, essenciais para o alcance da vantagem competitiva (NELSON; WINTER, 

1982;ADLER et al., 1999). 

As capacidades também podem ser analisadas do ponto de vista do conhecimento. 

Capacidades funcionais permitem a firma desenvolver seu conhecimento técnico (AMIT; 

SOEMAKER, 1993; PISANO, 1997; PRAHALAD, HAMEL, 1990). Em geral, tais 

capacidades possuem a característica de serem desenvolvidas internamente. Já as 

capacidades integrativas permitem a firma absorver conhecimento de fontes externas e 

combinar diferentes competências tecnológicas (COHEN; LEVINTHAL, 1990;GRANT, 

1996; KOGUT; ZANDER, 1992; TEECE et al., 1997). 

Segundo Teece e Pisano as capabilidades dinâmicas (dynamic capabilities) são um 

[...]” subconjunto dos recursos formados por competências e capacidades que permitem a 

firma criar novos produtos e processos e responder as mudanças de mercado” (TEECE; 

PISANO, 1994). 

Ainda segundo O´Reilly e Tushman (1997) as capabilidades dinâmicas são 

refletidas na habilidade da firma em reconfigurar ativos existentes e desenvolver 

habilidades necessárias para identificar ameaças emergentes e oportunidades que podem ser 

aproveitadas em ambientes incertos em constante trannsformação (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000; HELFAT; PETERAF, 2003; TEECE et al., 1997; GULATTI et al., 2000). 

 

2.3. Conhecimento visto como Ativo Essencial 

 

A KBV (Knowledge based View) surgiu como uma derivação da RBV. Assim como 

Barney (1991) os defensores desta linha teórica consideram os recursos como inputs do 

processo produtivo da firma e as organizações como entidades heterogêneas carregadas 

com conhecimento (HOSKISSON et al., 1999). A KBV defende que os ativos do 

conhecimento são importantes para assegurar que as vantagens competitivas sejam 

sustentáveis (WIKLUND; SHEPHERD, 2003). Estes ativos, no entanto, precisam ser 

difíceis de imitar e facilitar a diferenciação (MCVELY; CHAKRAVARTHY, 2002). O 

conhecimento, para a KBV, tem a maior habilidade entre todos os recursos para servir de 
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diferenciação sustentável, por causa de sua imobilidade (MCVELY; CHAKRAVARTHY, 

2002) e aplicabilidade geral (MILLER;SHAMSIE, 1996). 

A KBV também estabelece que a firma existe para criar, transferir e transformar 

conhecimento em vantagem competitiva (KOGUT; ZANDER, 1992). 

Segundo Lundvall (1992) o conhecimento é o recurso mais importante para a 

inovação. O tipo de conhecimento que gera vantagem competitiva, no entanto, é bem 

especfico. De acordo com Mcvely e Chakaravarthy (2002) somente o conhecimento 

complexo, tácito e específico que as organizações desenvolvem no seu interior geram 

conhecimento difícil de ser imitado. Zach (1999) defende que o conhecimento externo e 

explícito, mesmo com altos custos de aquisição, ao ser combinado com o conhecimento 

interno  e único  pode resultar em conhecimento novo e exclusivo.  

Outro fator que vem emergindo como impactante no desempenho e na 

sobrevivência das firmas têm relação direta no processo de aquisição do conhecimento: a 

habilidade das firmas em aprender (ARGOTE et al., 2003; GRANT, 1996). 

 A Aprendizagem Organizacional (AO) é  tida como valiosa no processo de 

integraçao do conhecimento (LUNDVALL, 1992). Portanto, AO tem se tornado um meio  

para sustentar o desempenho das firmas (OREIILY; TUSHMAN, 2007; HE; WONG, 2004; 

CHEN; KATILA, 2008). 

O conceito de aprendizagem, embora muito amplo, é descrito como um processo no 

qual habilidades, atitudes e conhecimentos são integrados e geram algum tipo de mudança. 

Este processo pode ocorrer individualmente, em grupo ou mesmonos limites da  

organização e nas suas externalidades (PIAGET, 1966; KIM, 1998).  

Segundo Kim (1998) a aprendizagem individual ocorre a partir da observação e da 

experiência do indivíduo que se torna capaz de gerar estruturas cognitivas e modelos 

mentais interpretativivos.  

A aprendizagem organizacional (AO) tais modelos mentais deixam de ser 

individuais e passam a ser compartilhados. Para que tal processo ocorra torna-se relevante  

a existência de processos de comunicação que facilitem o compartilhamento de 

conhecimentos, atitudes e práticas e sua conversão do plano individual para o coletivo 

(PROBST; BUCHEL, 1997; KIM, 1998).  

Para Garvin (1993) AO ocorre nas organizações por meio do uso de capacidades 
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específicas para a criação, aquisição e transferência de conhecimentos possibilitando a 

transformação de comportamentos atuais que, por sua vez, tornam-se capazes de gerar 

novos conhecimentos e insights. Outros pesquisadores têmseguido uma linha similar e 

defendem AO como um processo dinâmico de transferência de conhecimentos do nível 

individual para o grupal. Assim, o conhecimento pode ser renovado, transferido e usado 

novamente como em um ciclo quantas vezes for necessário (KANE; ALAVI, 2007; 

HUBER, 1991; ROBEY et al., 2000). 

Em adição, Santiago (2004) argumenta que o processo ou mecanismo de AO 

permite a organização se tornar um repositório de capacidade tecnológica no decorrer do 

tempo (SANTIAGO JR, 2004). Deste modo,  o desenvolvimento da AO resulta em 

processos de aquisição e conversão do conhecimento tecnológico que podem gerar como 

resultado a implementação de sistemas físicos, rotinas, produtos e serviços. A 

comunicação, interação e colaboração entre os membros da organização torna-se um pré-

requisito para que este processo tnha impactos positivos na organização (SANTIAGO JR., 

2004; KANE; ALAVI, 2007). 

Duas formas de AO vem sendo discutidas na literatura acadêmica por causa de seu 

impacto nas organizações. São definidas como orientações para a exploração e explotação.  

 
 

2.4. Exploração e Explotação 
 
 

O artigo seminal de March (1991) no contexto de AO e tendo a organização como 

nível de análise discorreu como o conhecimento pode ser trabalhado no interior da 

organização ou buscado no ambiente externo mediante as orientações de exploração e 

explotação.  

Exploração pode ser definida como envolvendo atividades relacionadas à pesquisa, 

variação, experimentação, flexibilidade, descoberta e inovação (LAPLUME; DASS, 2009). 

March (1991) também relacionou o conceito com o risco. Segundo o autor, os retornos que 

podem ser obtidos com esta atividade são incertos e até mesmo distantes.  

Baum et al., (2000) defende que exploration refere-se a aprendizagem ganha por 

meio de processos que envolvam certa variação, jogo, e experimentação planejada. 
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Holmqvist (2004) segue a mesma linha ao explanar que as ações de exploração criam 

variedade na experiência por meio de novidade, inovação descoberta, pesquisa e variação.  

As ações de exploração também foram  relacionadas com o desenvolvimento de 

novo conhecimento por outros autores (PENTLAND, 1995; MARCH, 1991; LAPLUME ; 

DASS, 2009). 

 Segundo Atuane-Gima (2005) ações de exploração envolvem o desenvolvimento 

de novo conhecimento, experimentação e a novidade para promover a inovação radical. 

Este tipo de inovação vem sendo discutido na literatura, porém o conceito aqui adotado é o 

mencionado pelo OECD (2005), baseado nos estudos de Freeman (1988) em que a 

inovação radical é definida como um produto ou processo, cujas características, atributos 

ou uso diferem significativamente, se comparados aos produtos e processos existentes. Tais 

inovações podem se basear em tecnologias realmente novas ou  na combinação de 

tecnologias existentes para novo uso. Deste modo, alguns pesquisadores têm argumentado 

que as atividades relacionadas as inovações radicais são consideradas como tendo 

orientação à exploração, pois destinam-se a  prospecção de novos produtos e soluções.  

As inovações geradas como resultado deste processo são consideradas de ruptura o que faz 

com que os retornos sejam esperados à longo prazo (DUNCAN 1976; MARCH, 1991; 

TUSHMAN; OREILLY, 1996).  

A orientação para a explotação, refere-se às atividades relacionadas a escolha, 

produção, eficiência, seleção e implementação (MARCH, 1991). O autor ainda relaciona 

esta atividade como sendo responsável pelo refinamento de competências existentes. Para 

Lewin , Long e Carrol (2009) este processo busca a redução de custos pois envolve a 

melhoria de capacidades, processos e tecnologias de que a firma é detentora. Explotação 

também está relacionada com o conceito de competências. De acordo com Prahalad e 

Hamel (1990), as competências essenciais podem ser descritas como “[...] a aprendizagem 

coletiva da organização, especialmente como coordenar habilidades diversas de produção e 

integrar tendências múltiplas de tecnologias[...]”. A competência, portanto, é o resultado de 

um conjunto de tecnologias e habilidades, o que envolve a capacidade de organizar, 

coordenar e utilizar as atividades da organização (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Além 

disso, a orientação para a explotação pode ser associada com o aumento da escala de uma 

competência existente e resultar em uma alteração positiva no desempenho no curto prazo 
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(FLOYD; LANE, 2000).  È possvel associar explotação com o conceito de inovação 

incremental, Deste modo, as atividades de explotação buscam a melhoria de processos e 

produtos atuais de tal forma que possam obter o melhor retorno financeiro possível a curto 

prazo. Devido a tais fatores, vários pesquisadores definem que as atividades geradoras de 

inovações incrementais são orientadas para a explotação, pois buscam estender o 

conhecimento atual e obter o aumento da eficiência e melhorias para habilitar a inovação 

incremental (ATHUANE-GIMA, 2005;  DUNCAN, 1976; TUSMAN; OREILLY, 1996; 

MARCH, 1991). 

O conceito de explotação foi relacionado com a aprendizagem incremental focada 

na difusão, refinamento e reutilização de conhecimento já existente (LARSSON et al., 

1998; MARCH, 1991; LAPLUME; DASS, 2009). Neste contexto, as ações de explotação 

criam confiabilidade na experiência já vivenciada por meio da produção e implementação 

do conhecimento (HOLMQVIST, 2004). Também relacionando a AO com ambas as 

atividades, Baum et al., (2000) argumenta que explotação refere-se a aprendizagem 

adquirida via local, com refinamento de experiências e seleção de rotinas existentes. 

Buscando um entendimento dos conceitos das orientações de explotação e 

exploração, Popadiuk (2007) com base na análise e pesquisa de literatura acadêmica propôs 

uma síntese das principais características associadas a ambas as atividades (QUADRO 5). 

 
Quadro 5. Principais características de Exploração e Explotação 

Explotação Exploração 

Refinamento 

Escolha 

Foco em produção 

Foco em eficiência 

Seleção 

Implementação 

Execução 

Design 

Redução de custos 

Controles Maiores 

Rotinas, regras 

Ganhos de Escala 

Inovação Incremental 

Orientação para o 

produto 

Conhecimento 

codificado 

Alianças Formais 

Mais contratos 

Mais confiança 

Redes densas 

Formalização 

Estabilização 

Competição 

Curto prazo 

Path dependence 

Pesquisa 

Busca 

Mais risco 

Experimentação 

Variedade de ideias 

Novos conhecimentos 

Conhecimento tácito 

Parcerias 

Novas capacitações 

Custos maiores 

Inovação Radical 

Orientação para a tecnologia 

Novos Entrantes 

Estrutura mais 
flexível 
 
Redes com tamanho 

Limitado 

Novas rotinas 

Novos aprendizados 

Longo Prazo 

Capabilidades 

dinâmicas 

Diferenciação 

Heterogeneidade 

Amplitude 

Mais certeza 
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Subutilização de 

recursos 

Homogeneidade 

Profundidade 

Menores Riscos 

Conservadorismo 

Single- Loop 

 

 

Pouca variação 

Padronização 

Continuidade 

Obsolescência 

Laços duráveis 

Recompensas 

Sociedades Profissionais 

 

Alianças Fracas 

Uso limitado de contratos 

Interações mais próximas 

Maior Confiança 

Retornos Incertos 

Visão do Futuro 

Descontinuidade 

Ruptura 

Jogo  

Doble- looping 

 

 Fonte: Popadiuk (2007), p. 5. 
 

 

March (1991) acrescenta que embora as orientações de explotação e sejam ambas 

essenciais para a sobrevivência da firma, as mesmas competem por recursos escassos. 

Deste modo, quer de forma explícita ou implícita, as organizações fazem escolhas entre os 

dois. Existe, assim, a necessidade de se fazer um trade-off, que vem sendo tratado na 

literatura como a tensão existente na decisão de equilibrar fatores que não podem ser 

maximizados todos ao mesmo tempo. Isto acontece devido ao fato de atividades 

exploradoras e explotativas requerem recursos, mentalidades e procedimentos 

organizacionais diferentes e algumas vezes conflitantes (GUPTA; SMITH; SHALLEY, 

1996). 

Um exemplo de como essa tensão vem sendo estudada são os estudos voltados à 

indústria de alta tecnologia, onde a inovação e a aprendizagem são reconhecidos como 

recursos chaves à sobrevivência da firma. A tensão reside na escolha  da firma em investir 

no desenvolvimento de novos produtos e processos por meio da recombinação de 

conhecimentos existentes ou buscar parceiros tais como universidades, institutos de 

pesquisa e consultores a fim de aumentar a base de conhecimentos.  Porém, existe o risco 

contínuo de tornar a competitividade um dependente destes provedores do conhecimento 

(ROSENKOFF; NERKAR, 2001; NOOTEBOOM, 1999; LAURSEN; SALTER, 2006). 

Dougherty (1996) ainda acrescentou que as firmas lidam com múltiplas tensões em relação 

à inovação, tais como os conflitos entre interno versus externo, novo versus velho, 

determinado versus emergente, liberdade versus responsabilidade. 

Lewin, Long e Carrol (1999) e March (1991) defendem que a tensão reside na 

decisão de explotar o que a firma já sabe ou explorar o que ainda não é conhecido. A tensão 
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se evidencia ao verficar-se que os recursos são limitados e as ações de explotação e 

exploração são consideradas capacidades essenciais para a sobrevivência da firma a longo 

prazo. 

Volberda (1998) menciona que as orientações de exploração e explotação 

apresentam características conflitantes enquanto buscam a ordem, controle e estabilidade 

para conseguirem os lucros necessários para o curto prazo e tentam por meio da 

flexibilidade e criatividade se adaptar as mudançaas futuras que o ambiente trará. 

Tal tensão pode ocasionar problemas as firmas. Segundo Leonard- Barton (1992) 

existe a tendência das firmas se envolverem na armadilha da competência (competence 

trap) onde as firmas se aproveitam de competências obsoletas ou então caem na armadilha 

do insucesso (failure-trap) onde, segundo Levinthal e March (1993) a falha em prospectar 

novas possibilidades pode, como em um ciclo vicioso, levar a mais pesquisa e mudanças 

resultando em um novo fracasso (LEONARD-BARTON, 1992; LEVINTHAL; MARCH, 

1993). 

Outros autores tem apresentado o argumento de que não é necessário um trade-off 

entre as ações de exploração e explotação. Segundo Katila e Ahuja (2002) em vez de 

considerar uma única dimensão como representando o trade-off entre as ações de 

explotação e exploração, são consideradas a existência de duas dimensões relacionados à 

pesquisa. Os autores criaram um framework para ser utilizado no contexto de novos 

produtos onde argumentam que a habilidade da firma para criar novos produtos  é 

determinada pelos efeitos interativos e interdependentes de search deph, que é definida 

como o grau em que a firma revisita seu conhecimento anterior e search scope, que  é 

definido como o grau em que o conhecimento novo  prospectado (KATILA; AHUJA, 

2002). 

Partindo desta visão multidimensional os recursos não são vistos necessariamente 

como limitados (RAISH et al., 2009). O conhecimento organizacional pode ser entendido 

desta forma, visto que apresenta as características de se acumular mais e mais a medida em 

que é utilizado (HUBER, 1991). Deste modo, em vez de ser um trade-off, o processo de 

escolha das duas atividades seria paradoxal (ambos /e). Assim, os autores defendem que  é 

possível uma interação  entre as múltiplas dimensões de explotação e exploração (RAISH 

et al., 2009; GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; KATILA; AHUJA, 2002). 
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Gupta, Smith e Shalley (2006) trazem mais luz sobre o tema ao discutirem as 

atividades de explotação e exploração por meio de quatro questões relacionadas: 1) o que 

realmente significam? Elas são dois fins de um contínuo ou são ortogonais? 3) Como 

poderiam as organizações buscarem um equilíbrio entre as ações de exploração e 

explotação: via ambidestria ou ponto de equilíbrio? 4) Deveriam as organizações lutar 

sempre por um equilíbrio ou a especialização quer em uma, quer em outra atividade,  já é 

suficiente para o sucesso a longo prazo?  

Algumas conclusões obtidas pelos autores indicam que: a) ambas as atividades 

envolvem a aprendizagem; o que difere é o grau em que ela ocorre e a sua caracterização; 

b) dependendo se o foco é em domínios múltiplos ou em um domínio, as atividades de 

exploração e explotação podem ser classificadas como ortogonais ou dois fins de um 

contínuo. 

March (1991) defende, em adição, que é necessrio manter um equilíbrio entre as 

ações de exploração e explotação adotadas pela organização, visto este ser um fator chave 

para a sobrevivência e prosperidade da firma (LEVINTHAL et al., 1993; LEWIN; LONG; 

CARROL, 1999; MARCH, 1991). Para March, (1991) a firma precisa se engajar em ambos 

os processos estratégicos de prospectar novas possibilidades e se aproveitar de velhas 

certezas. Portanto,  firmas devem se empenhar em ambos os processos simultaneamente 

com o objetivo de alcançar um desempenho superior (MARCH, 1991; GIBSON; 

BIRKINSHAW, 2004; LUBATKIN et al., 2006; HE; WONG, 2004). Esta busca pelo 

equilíbrio ou balanceamento é chamada de ambidestria. 

 

 2. 5. A Ambidestria 
 

Segundo Lubatkin et al., (2006) firmas ambidestras são capazes de simultaneamente 

gerenciar processos de conhecimento por se aproveitar de competências atuais (explotação) 

ao mesmo tempo em que prospecta novos domínios com igual habilidade (exploração). 

Para serem ambidestras, as organizações precisam conciliar tensões internas e demandas 

conflitantes em seus ambientes de tarefa (RAISH; BIRKINSHAW, 2008). 

 Segundo Raish et al., (2009) as tensões que envolvem a ambidestria podem  

manifestar-se tanto em nível organizacional quanto individual. A ambidestria 
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organizacional estaria arraigada tanto na habilidade do indivíduo de prospectar (exploração) 

quanto de se aproveitar de conhecimentos (explotação). Mecanismos organizacionais 

podem ser requeridos para habilitar a ambidestria no nível individual enquanto a 

ambidestria coletiva pode ser vital para a utilização de mecanismos organizacionais.  

A ambidestria também foi estudada quanto às suas dimensões. Segundo Cao et al., 

(2009) existem duas dimensões conceitualmente distintas e dependentes de diferentes 

mecanismos causais que afetam o equilíbrio da ambidestria. A primeira delas: a Balanced 

Dimension of Ambidexterity ou (BD) refere-se a dimensão que busca manter o equilíbrio 

próximo entre as ações explorativas e explotativas e a segunda  a Combined Dimension of 

Ambidexterity ou (CD) refere-se a magnitude combinada dos efeitos sinérgicos das 

orientaões de explotação e exploração.  

Os autores ao analisarem os aspectos estruturais do conceito defendem que ha 

tensão entre estas duas dimensões. Ao passo que BD reduz os efeitos danosos no 

desempenho da firma por concentrar demais em ações de explotação em detrimento de 

exploração ou vice-versa, CD aumenta o desempenho da firma por gerar uma gama de 

recursos complementares que podem alavancar tanto as ações de exploração quanto de 

explotação. Quando integrados, altos níveis de BD e CD irão prover benefícios sinérgicos 

para o desempenho. Em seus achados, os autores defendem que BD parece ser mais 

benéfica para firmas com recursos limitados enquanto CD precisa ser mais benéfica para 

firmas que possuem grande acesso interno e externo a diferentes recursos organizacionais. 

Deste modo, os achados parecem indicar que os trade-offs entre as ações de exploração e 

explotação podem ser gerenciados desde que a firma tenha acesso a recursos suficientes 

localizados interna e externamente. Portanto, quanto mais restrita a firma  em seus recursos, 

mais realizar um trade-off parece ser a escolha estratégica mais viável (CAO et al., 2009). 

Em adição, ambidestria foi estudada relacionando vários conceitos organizacionais. 

Um deles é a estrutura organizacional. Segundo Gibson e Birkinshaw (2004) uma 

organização ambidestra possui a capacidade de adaptabilidade e consegue explorar novas 

oportunidades.A organização consegue fazer ajustes estruturais desenvolvendo seus 

processos internos de uma forma melhor. Deste modo, o contexto organizacional 

envolvendo plataformas de inovação e AO torna-se uma peça chave no objetivo de tornar 

uma organização ambidestra. 
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Para Jansen, Bosch e Volberda (2005) a ambidestria organizacional tenta encontrar 

um equilíbrio na forma como as organizações administram a manutenção do sucesso atual 

enquanto se preparam para as mudanças ambientais que ainda estão por vir. 

De acordo com Tushman e O´Reilly (1996), as organizações que enfrentam 

mudanças significativas em seu ambiente devem equilibrar a necessidade de refinar e 

explotar habilidades existentes enquanto exploram novas habilidades para após sua 

aquisição aplicá-las no ambiente organizacional.  

Badden-Fuller e Volberda (1997) defendem que as organizações precisam conciliar 

o paradoxo envolvendo as ações de explotação e exploração que buscam por mudança ou 

estabilidade. Enquanto rejeitar tal paradoxo pode levar a inércia, aceitá-lo leva a mais 

opções à mudança organizacional. Isto está de acordo com o que é defendido por Raish e 

Birkinshaw (2008) que apresentam as orientações à  exploração e explotação como 

dependentes de diferentes estruturas organizacionais, estratégias e contextos. 

Para Huang (2008) a ambidestria envolve lidar simultaneamente com atividades 

conflitantes ou paradoxais tais como o alinhamento organizacional versus a adaptação, a 

mudança evolucionária versus a revolucionária, a eficiência versus a flexibilidade em 

processos produtivos, e a formação de alianças estratégicas versus a renovação estratégica 

(ADLER; GOLDOLFAS;LEVINE, 1999; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; 

GIBSON;BIRKINSHAW, 2004; TUSHMAN; OREILLY, 1996).  

O´Reilly e Tushman (2007) defendem que as organizações ambidestras possuem um 

alinhamento coerente de competências, estruturas, sistemas e culturas para se dedicarem as 

ações de exploração. Porém, é necessário um alinhamento organizacional congruente 

focado em ações de explotação e uma com a flexibilidade cognitiva e comportamental para 

nutrir ambos os processos.   

A ambidestria pode ser aplicada também nas diferentes unidades organizacionais 

em múltiplos domínios. Neste caso, refere-se a uma perseguição simultânea por meio de 

ações de exploração e explotação via subunidades flexíveis e diferenciadas ou individuais 

que podem se especializar quer em um tipo ou outro de orientação (GUPTA; SMITH; 

SHALLEY, 2006). Como conclusão, os autores defenderam que dependendo do contexto, 

tanto a ambidestria quanto o ponto de equilíbrio podem servir como um mecanismo de 

balanceamento mais apropriado para as orientações de exploração e explotação. Os autores 
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também encontraram que quando múltiplos subsistemas interagem com as ações de 

exploração ou explotação  via interfaces modulares, a tarefa de balancear as duas atividades 

pode ser delegada para sistemas posicionados em nível mais elevado. Desse modo, cada 

subsistema pode focar somente em ações de explotação ou somente em ações de exploração 

sem quaisquer ameaças significativas ao desempenho a longo prazo. Ainda, segundo 

Benner e Tushman (2003), o desenho da ambidestria organizacional é composto por alto 

grau de diferenciação, mas uma integração fraca em suas subunidades. Em tais cenários, as 

unidades organizacionais que perseguem a orientação à exploração são menores, mais 

descentralizadas e mais flexíveis do que aquelas responsáveis pela orientação à explotação 

(BENNER; TUSHMAN, 2003; CHRISTENSEN, 1998;TUSHMAN; OREILLY, 1996). 

Tais diferenças estruturais possibilitam às organizações ambidestras a manutenção de  

competências diferenciadas, o que as torna capazes de atender demandas inconsistentes e 

originadas de oportunidades de negócios emergentes (GILBERT, 2005).  

Outro aspecto  consiste na exploração de novas tecnologias. Tendo em vista o 

processo adaptativo organizacional, as firmas devem constantemente sondar, explorar e 

procurar por tecnologias e mercados, quer distantes (exploring), quer locais (exploiting).        

Relacionando a ambidestria com a inovação, OReilly e Tushman (2006) definem o conceito 

como a habilidade de perseguir a inovação incremental e descontínua de forma simultânea. 

Em adição, segundo Jansen, Van den Bosh e Volberda (2005) a ambidestria é a habilidade 

de buscar a inovação explotativa e inovação exploratória simultaneamente. Inovação, neste 

contexto, é associada com criatividade, correr riscos, geração de novas idias e tomar a 

iniciativa (LUNDVALL et al., 2003). 

Portanto, gerenciar a ambidestria é um desafio para as organizações ao passo que 

estudos têm encontrado que tanto as ações de exploração quanto as de explotação são 

necessárias para alcançar o sucesso no desenvolvimento de produtos e gerar a alteração 

positiva no desempenho da firma a longo prazo ( SHEREMATA, 2000; TUSHMAN; 

OREILLY, 1996). 

Entretanto, a firma precisa ir além de seus limites organizacionais a fim de descobrir  

novas formas de se aproveitar (explotação)  de suas capacidades internas e prospectar 

(exploração) novos conhecimentos e competências (GUPTA; SMITH; SHALLEY, 2006; 

GRANT; BADDEN-FULLER, 2004; LAVIE; ROSENKOPF, 2006; ROTHAERMEL; 
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DEEDS, 2004). 

 

 
 

 2.6. Explotação e  Exploração além dos limites da firma 
 
  

As organizações podem ser entendidas como sistemas abertos que sofrem diversas 

pressões em decorrência de sua interação com o ambiente (NELSON; WINTER, 1982). As 

firmas precisam encontrar a configuração ideal com seu ambiente. Para fazerem isso, elas 

precisam adaptar-se e fazer uso de recursos e capacitaeçõs únicas que as habilitem a 

sobreviver e evoluir no seu ambiente (MILLER, 1992, COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

Uma das formas que as organizações buscam para se adaptar as pressões que o 

ambiente impõe é por meio da expansão dos limites organizacionais. Pesquisadores têm se 

preocupado em estudar como aspectos organizacionais e estratégicos estão relacionados 

com o ambiente e em como e porquê as organizações precisam expandir seus limites 

organizacionais. De acordo com Siggelkow (2002) as organizações precisam reconfigurar 

continuamente suas atividades para alcançar transformações na demanda de seus ambientes 

externos e internos. Segundo Huang (2008) as condições ambientais podem ser as maiores 

forças que influenciam as escolhas estratégicas. No entanto, nem todas as organizações 

percebem o mesmo grau de pressões ambientais mesmo quando estão na mesma indústria. 

Esta  é uma das raízes das estratégias adotadas serem tão diversas em uma mesma indústria.  

O conhecimento vem sendo estudado como um dos ativos que mais influenciam as 

organizaeçõs a se aventurarem além dos limites da firma. Eisenhardt e Martin (2000) 

descrevem o risco da obsolesêcncia para àqueles que desenvolvem o conhecimento apenas 

internamente. Pesquisadores têm encontrado embasamento em defender que atividades 

interorganizacionais podem habilitar tanto atividades de exploração quanto explotação 

(LIN et al., 2007; ROTHAERMEL; DEEDS, 2004).  

Adquirir conhecimento externamente pode contribuir para a reconfiguração das 

bases existentes do conhecimento. Os processos de integração das bases externas e internas 

do conhecimento representam um verdadeiro desafio para os gestores e podem ser 

denominadas como ambidestria ao mesmo tempo em que também exigem a integração 

além dos limites da firma (RAISH et al, 2009). Henderson e Cokburn (1994) têm definido 
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como competência arquitetônica a habilidade para acessar conhecimento novo de fora dos 

limites da organização e integrar e flexibilizar o conhecimento por meio dos limites da 

organização.  

Esta tensão existente na integração das bases de conhecimento pode ser visualizada 

ao se comparar as decisões estratégicas conflituosas envolvendo as capacidades 

combinativas versus as capacidades de absorção. Kogut e Zander (1992) descrevem como 

capacidades combinativas a habilidade da firma sintetizar e aplicar conhecimento existente. 

Já de acordo com Huang (2008) ao analisar o trabalho de Cohen e Levinthal (1990),a 

capacidade de absorção pode ser definida como a habilidade da firma para avaliar, assimilar 

e aplicar novo conhecimento em ambientes hipercompetitivos. No contexto das orientações   

de exploração e explotação,  a capacidade de absorção torna-se relevante por habilitar as 

firmas a explorar conhecimento novo fora dos limites organizacionais e contribuir para a 

explotação  organizacional.  

A tensão reside no fato da firma ter que equilibrar capacidades combinativas com 

capacidades de absorção em ambientes extremamente competitivos. Neste contexto, 

gerenciar organizações que buscam simultaneamente as orientações de exploração e 

explotação pode ser uma tarefa dinâmica ao invés de depender apenas de um alinhamento 

estético (RAISH et al., 2009; SIGGELKOW; LEVINTHAL, 2003). 

A tensão entre a capacidade de absorção e a inércia organizacional também foi 

estudada por Lavie e Rosenkopf (2006). Os autores pesquisaram as pressões e conflitos 

impostos pelas orientações de explotação e exploração em relação a cadeia de valor, a 

posição dos parceiros na rede e os atributos de cada parceiro. Os achados indicam que 

embora as dependências do caminho reforçam as ações de exploração ou de explotação em 

domínios considerados de forma individual, quando se estuda as variáveis mencionadas no 

decorrer do tempo e em vários domínios, a tendência  é o equilíbrio. 

Quando se considera um único domínio, os pesquisadores têm definido as 

orientações de exploração e explotação sob o ponto de vista de valor adicionado nas 

alianças. Um exemplo são os estudos que têm considerado como aliançaas explorativas 

aquelas que possuem o conhecimento gerado em alianças de P&D. Os parceiros são então 

habilitados a partilhar conhecimento tácito e a desenvolver novo conhecimento. Isto se dá, 

pois tal parceria com empresas de P&D pode levar ao desenvolvimento de tecnologias 
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inovadoras e as aplicações geradas podem ser identificadas como atividades de exploração. 

Já aquelas que têm o conhecimento gerado em alianças de marketing e mercado são 

consideradas alianças explotativas. Neste caso estão envolvidas em atividades concentradas 

a jusante da cadeia de valor (mais próximas do mercado consumidor) tais como: 

comercialização e marketing que influenciam e combinam as capacidades existentes em 

parceiros por meio de trocas de conhecimento explícito (KOZA;LEWIN, 1998; 

ROTHAERMEL, 2001). A escolha, neste contexto, remete a questão de se a firma deve 

adquirir e gerar novo conhecimento por ações de exploração em alianças de P&D ou se 

deve focar na implementação, integração e acesso do conhecimento existente por meio de 

aliançaas de marketing (GRANT;BADDEN-FULLER, 2004; LAVIE; ROSENKOPF, 

2006; ROTHAERMEL; DEEDS, 2004). 

No entanto, Rosenkopf e Lavie (2006) identificaram esse como apenas um dos três 

domínios em que as ações de exploração e explotação podem ser buscadas e equilibradas. 

Os autores identificaram esse domínio que leva em consideração o valor adicionado das 

alianças como sendo o domínio de função. Este termo foi introduzido por Koza e Lewin 

(1998) e na sua essência defende que as firmas formam alianças para explotar  

conhecimento existente ou explorar novas oportunidades. Em adição, Lavie e Rosenkopf 

(2006) incorporaram a posição dos parceiros na rede como sendo estrutura de domínio e os 

perfis dos parceiros são conceituados como  domínio de atributos.  

Estrutura de domínio leva em consideração a posição dos parceiros na rede. 

Explotação na estrutura de domínio refere-se a decisão da firma de formar aliançaas com 

parceiros com os quais no tinha laços anteriores (LAVIE; ROSENKOPF, 2006; 

BECKMAN et al., 2004).A orientação de explotação em estrutura de domínio refere-se a 

firma formar alianças adicionais com parceiros existentes, talvez com o objetivo de usar os 

canais atuais para a transferência de conhecimento em sua rede de aliança imediata. Isto 

pode ser considerado uma forma de expotação, segundo Beckman et al., (2004), pois, a 

firma reforça suas relações atuais com o objetivo de usar a base existente de conhecimento, 

devido ao fato que, de acordo com Verspagen e Duysters (2004), a proximidade com os 

parceiros atuais na rede facilita o fluxo do conhecimento e informação e aumenta a 

eficiência da colaboração (ROSENKOPF; LAVIE, 1996; BECKMAN et al., 2004; 

VERSPAGEN; DUYSTERS, 2004).  
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O domínio atributo refere-se a uma variância intertemporal nos parceiros da firma. 

Em relação a este domínio, os autores relacionam as ações de exploração com 

experimentação e variação em rotinas, processos e aplicações (MARCH, 1991).A 

orientação de exploração aumenta a adaptação  às mudanças ambientais pela variação cada 

vez maior nos atributos organizacionais e por suportar grandes saltos que habilitam a firma 

a adotar novos atributos e alcançar conhecimento novo (exploração) fora de seu domínio 

(LEVINTHAL, 1997; ROSENKOPF; NERKAR, 2001).  

O desvio da formação sistemática de um padrão de aliança com parceiros que 

partilham certos atributos organizacionais é associado a orientação de exploração. Por outro 

lado, a persistência na formação de alianças leva a melhorias baseadas na repetição,  

aprendizagem experimental e especialização que são associados a orientação de explotação.  

Explotação no domínio de atributo refere-se a consistência nos atributos dos 

parceiros da rede que funcionam como um antecedente para exploração visto que  é capaz 

de demonstrar o desvio frequente no padrão de alianças (LEVINTHAL; MARCH, 1993; 

LAVIE; ROSENKOPF, 2006). 

Os autores defendem assim que embora as firmas encontrem desafios em equilibrar 

tais pressões conflituosas entre os domínios, é possível lidar com elas por equilibrar as 

ações de exploração e explotação de forma dinâmica entre tais domínios (LAVIE; 

ROSENKOPF,2006). 

Outros estudos reconhecem que a colaboração com parceiros facilita a 

aprendizagem. O processo ocorre ao passo em que as firmas acessam novo conhecimento 

residindo fora dos limites organizacionais e optam pela colaboração, deixando  

conhecimento existente com os parceiros (CHILD, 2001; GRANT; BADDEN- FULLER, 

2004; HELMQVIST, 2004; LANE;LUBATKIN, 1998; LARSSON et al., 1998). 

 Koza e Lewin (1998) defenderam que as firmas podem formar alianças para 

explotar conhecimento existente ou explorar novas oportunidades. Os autores, neste artigo 

reconhecem a interdependncia entre exploration e exploitation como repousando em um 

único contínuo do que prevalecendo como duas escolhas independentes. 

Gilsing (2005) retratou como ocorre o processo de aprendizagem em redes. Para o 

mesmo ocorrer entre firmas que focam na orientação de explotação requer estabilidade, 

padronização e rotinização. Para aquelas que focama na orientação de exploração implica 
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uma necessidade constante de renovação de recursos e competências. Portanto, para que 

ocorra o aprendizado entre firmas que focam as ações de exploração exige a quebra ou 

rompimento de padrões, rotinas e estabilidade (MARCH 1991, GILSING, 2005). Ahmed et 

al., (1996) demonstraram que a flexibilidade depende das competências que 

institucionalizam estabilidade. Por outro lado, flexibilidade requer um processo contínuo de 

aprendizagem, já que o repertório organizacional e a base de conhecimentos atuais 

determinam os limites da flexibilidade. Neste caso, a orientação de explotação é um 

antecedente paraa orientação de exploração (GILSING, 2005; RAISH; BIRKINSHAW, 

2008). Portanto, a tensão flexibilidade versus a estabilidade também podem ser entendidos 

como um dos domnios da ambidestria e pode ser aplicado as redes organizacionais. A 

tensão fica evidente ao ponto em que as organizações fazem a sua escolha pela estabilidade 

e explotam de seus próprios recursos e competências ou então optam pela flexilibilidade 

por meio de alianças ou relações interorganizacionais que as habilitam a explorar novos 

conhecimentos e competências. Volberda (1998) chamou tais atividades conflituosas em 

sua natureza de paradoxo da flexibilidade (GILSING, 2005; MARCH, 1991; AHMED et 

al., 1996; RAISH; BIRKINSHAW, 2008; GJERDING, 1992; VOLBERDA, 1998). 

Após o estudo dos elementos que influenciam as orientações de exploração e 

explotação e as tensões que as envolvem é  possível fazer uma síntese de alguns tópicos já 

abordados pela literatura científica. Uma forma de ver tal sintetização de atributos foi o 

trabalho desenvolvido por Popadiuk (2012). Após sumarizar extensa revisão da literatura, o 

autor encontrou duas perspectivas que podem ser aplicadas para o entendimento das 

orientações de exploração e explotação. São elas: 

 

1) Elementos inerentes ao ambiente interno: quatro dimensões foram identificadas: 

a) orientação estratégica; b) o conhecimento organizacional; c) a eficiência e d) a inovação. 

2) Elementos inerentes ao ambiente externo: outras duas dimensões foram 

identificadas: a) competição e b) envolve os relacionamentos interorganizacionais que a 

firma estabelece principalmente em relação as parcerias com os vários players do ambiente 

(FIGURA 3). 
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Figura 3. Modelo relativo às orientações à explotação e à exploração. 

 

 
  
 Fonte: Popadiuk (2012). 

 
 

 
Uma área que vem sendo discutida na literatura acadêmica é como as estratégias de 

exploração e explotação são executadas em MPMEs.  

 
 

 2.7. Exploração e Explotação em MPMEs 
 

As pesquisas envolvendo MPMEs ainda são escassas comparadas com o interesse 

demonstrado em grandes organizações (GARTNER, 2009; GARENGO;BITICINI; 

BIAZZO, 2005).  

 Vários autores tem sugerido que as MPMEs podem ser diferenciadas das grandes 

organizações por meio de algumas características chaves (HASHIM, 2009; ADDY et al., 

1994; BURNS; DEWHURST, 1996; GHOBADIAN; GALLEAR, 1997; APPIAH- ADU; 

SINGH,1988; BERRY, 1998; MARRY et al., 1998; O’REAGAN et al., 1998; RUSSO, 

2006) . Estas características são descritas como: 

 

  Os gestores podem ser os parceiros / shareholders da empresa; 

  Gestão personalizada com pouca devolução de autoridade; 

  A hierarquia e a estrutura organizacional é simples, com pouca ou nenhuma 

 delegação de poder de decisão pelos gestores; 



   

 

63

  São companhias de capital fechado e não estão no mercado de ações, em sua 

 grande maioria; 

  Os recursos humanos, financeiros e materiais são relativamente escassos quando 

 comparados com firmas grandes. Areas como P&D, marketing e finanças são as 

 que mais sofrem com a escassez de recursos. Este fator é um dos principais a limitar  

 o acesso à para tecnologias mais caras e sistemas organizacionais  bem  como no 

 recrutamento de pessoal técnico e especializado; 

  Dependência de um pequeno número de clientes e operação em mercados 

 limitados; 

  Estrutura organizacional flexível e plana; 

  Alto pontencial inovador; 

  Estratégias dinâmicas e informais; 

  O poder de barganha em MPMEs é frequentemente mais baixo com os bancos, 

 fornecedores e grandes consumidores; 

  Falta de informações auditáveis e públicas. Em geral, há poucos controles e 

 indicadores monitorados com frequência; 

  Em geral, MPMEs são dependentes de uma ou mais pessoas chaves essenciais 

 para a  continuidade e sucesso do negócio. Frequentemente, a pessoa que assegura a 

 continuidade do negócio é o empreendedor; 

   MPMEs operam predominantemente no nível regional ou nacional. No entanto, 

 em decorrência do contexto econômico globalizado, muitas estão começando a 

 fortalecer seu processo de internacionalização.  

  A localização de MPMEs está relacionado, na maioria das vezes,  a critérios 

 afetivos e de residência de seus proprietários. 

 

 Hashim (2009) ainda acrescentou que fatores  externos tais como :a mudança rápida 

de tecnologia, fatores econômicos, de competição, sócio-culturais afetam o sucesso e o 

fracasso de MPMEs. Um campo de estudo relaciona MPMEs com seu desempenho, 

principalmente envolvendo aspectos estratégicos. 

Por exemplo, de acordo Man et al.,(2002), o sucesso de MPMEs está relacionado 

com jogadores chaves e conhecimento; experiência e habilidade de proprietários e 



   

 

64

empregados. Tanto fatores internos quanto externos influenciam o desempenho deste tipo 

de empresa. Um deles é a falta de recursos. Firmas grandes tendem a ter um grupo maior de 

recursos do que firmas menores (PENROSE, 2006; CHEN;HANBRICK, 1995).  

Cao et al., (2009) investigou MPMEs no contexto das orientações de exploração e 

explotação na China e as dimensões da ambidestria. Os achados indicaram que a gerência 

intermediária e de alto escalão dependem da contingência do ambiente e das quantidades de 

recursos disponíveis dentro e fora da firma para decidir entre o trade-offs e então buscar um 

equilíbrio entre explotação e exploração (BD) ou tentar alcançar altos níveis de ambas as 

atividades simultaneamente (CD) (CAO e al., 2009). 

Para Nooteboom (2009) a força das MPMEs reside na motivação, em boas redes de 

relacionamentos, conhecimento tácito em habilidades únicas, menos burocracia, grande 

proximidade do mercado interno e informações dos clientes. Ainda assim, para sobreviver 

as firmas devem explotar de forma eficiente seus recursos (ativos, competências e 

capacidades). No longo prazo, porém, as sobrevivência das firmas tem uma relação de 

dependência com a exploração de novos recursos. Em adição, para alcançar tal objetivo é  

necessário combinar  as ações de exploração e explotação dentro dos limites da firma ou 

fora deles.  

Ao considerar a inovação como contexto, Nooteboom (2009) discute o princípio da 

complementariedade dinâmica onde espera-se que firmas grandes produzam inovações 

científicas que requeiram equipes de P&D com especialistas. Já das firmas pequenas 

espera-se agilidade para fazer com que invenções se tornem novos produtos (exploração) 

enquanto grandes firmas trazem produtos  à eficiência com produção em larga escala 

(explotação). Desse modo, as firmas maiores parecem ter uma vantagem comparativa maior 

em ações de explotação enquanto pequenas firmas tem em ações de exploração. 

Nooteboom (2009) argumenta que lidar com ambas as atividades exige pensamento 

paradoxal. A orientação para a explotação, por exemplo, requer a combinação e 

gerenciamento de diversos recursos. Em adição, tal atividade necessita de divisão do 

trabalho, estabelecimento de regras, padrões e ausência de ambigidade.  

Tal divisão do trabalho entre pequenas e grandes empresas, no entanto, depende de 

condições institucionais como políticas que suprimem as barreiras de entrada e políticas 

governamentais que visam dar suporte e facilitar as condições ambientais para as pequenas 
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empresas. Humprhreys et al., (2005) acrescenta que o governo tem um papel importante em 

assistir MPMEs para serem competitivas. Tal assistência governamental pode dar-se tanto 

em consultorias, treinamento, seminários, suporte em P&D que auxiliem as empresas a 

serem inovadoras e criativas, quanto em subsídios e apoio financeiro. Tal fato remete ao 

papel do Estado como instituição. De acordo com Julien (2010), um dos papéis do Estado é 

fornecer auxílio às MPMEs para desenvolver redes complexas e conectá-las aos 

empreendedores. Um dos meios que o Estado usa é  o fornecimento de recursos técnicos e 

científicos às empresas. Como exemplo é possível citar as plataformas informacionais 

avançadas que favorecem as trocas de informações tecnológicas. O Estado também faz isso 

quando apóia a criação de incubadoras de empresas e de parques tecnológicos para 

incentivar o spin-off de projetos promissores (JULIEN, 2010). Muitas vezes, como falta 

expertise as MPMEs, o suporte à inovação fornecido pelo governo, centros de pesquisa e 

desenvolvimento e universidades mostram-se relevantes à sobrevivência de MPMEs 

(NOOTEBOOM, 2009; GUNASEKARAN, 1999; HUMPRHREYS et al., 2005).  

Já exploration exige a aceitação da incerteza, em lidar com a falta de recursos 

enquanto busca-se explorar novos recursos, principalmente ao deparar-se com novidades 

emergentes. De fato, esta atividade precisa romper as dimensões organizacionais atuais 

(NOOTEBOOM, 2009). Firmas pequenas podem, em adição, explotar pequenos nichos de 

mercado ou se aproveitar de mercados residuais ou mesmo escolher engajar-se na 

exploração de novas oportunidades. 

Burpitt (2009) também investigou o paradoxo da ambidestria e o estilo de liderança 

em firmas pequenas. Neste estudo, o autor comprovou que as firmas pequenas estão aptas a 

iniciar e implementar níveis significativos de mudança em todas as suas operações, em seus 

mercados tradicionais e produtos e no repertório de habilidades e conhecimentos no 

contexto onde estão inseridas (BURPITT, 2009). 

De acordo com Nooteboom (2009) paralidar com as tensões existentes entre 

exploração e explotação, os gestores de MPMEs que se encontram em uma rede 

interorganizacional muito densa precisam focar em produtos, tecnologias e processos, 

cultura, crenças e valores. Um exemplo da interação entre as orientações de explotação e 

exploração envolvendo firmas grandes e pequenas pode ser vista no setor farmacêutico. A 

transferência de inovação de pequenas firmas para grandes firmas farmacêuticas é um 
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exemplo de como firmas pequenas conseguem realizar as ações de exploração para grandes 

firmas que então por meio de processos produtivos e meios de distribuição  e marketing 

bem desenvolvidos conseguem realizar ações de explotação (NOOTEBOOM, 2009). 

Makinos et al., (2004) fizeram um estudo reunindo 302 PMEs do Japão para 

investigar a relação de capacidade tecnológica com o desempenho da firma. A capacidade 

tecnológica foi considerada como tendo orientação à exploração quando refere-se a 

pesquisa, flexibilidade e inovação e como tendo orientação à explotação quando envolve 

atividades de refinamento, produção e execução. Os resultados do estudo indicam que a 

orientação para a explotação está mais relacionada com eficiência operacional que as ações 

de exploração e, por outro lado, a orientação de exploração está mais relacionada com o 

desempenho estratégico em aspectos tais como inovação tecnológica e o desenvolvimento 

de novos produtos do que e as ações de explotação. 

Os resultados também indicam que o tamanho e a idade das firmas estão 

significativamente associados com a orientação de explotação da firma que em retorno 

aumenta a eficiência operacional e por sua vez aumenta a orientação de exploração por 

provocar uma melhora no desempenho estratégico. Tal processo parece ser um de 

retroalimentação e desenvolver-se de forma cíclica. Os achados ainda suportam a ideia que 

buscar a ambidestria ao utilizar ou desenvolver novas capacidades e recursos são críticos 

para o alcance de desempenho superior no curto e longo prazo e que nenhuma das duas 

atividades é independente ou mutuamente exclusivas, embora as ações orientadas à 

exploração tendam a aumentar as açõesorientadas à  explotação.  

O estudo implica que os gestores devem reconhecer que a mera acumulação e 

utilização da base de competências (explotação) não garante uma vantagem competitiva 

sustentável. Em ambientes de rápida transformação, as firmas deveriam pesquisar sua base 

de competências para aumentar suas capacidades existentes (exploração), embora tal tarefa 

seja desafiadora e exija o comprometimento de toda a organização (MAKINOS et al., 

2004). 

Kohtamaki et al., (2008) também examinaram as ações de exploração e  explotação 

em pequenas empresas. Os autores consideraram uma amostra de 153 firmas PMEs 

finlandesas e buscavam determinar o impacto de diferentes elementos do comportamento 

estratégico, tais como orientação empreendedora (OE), as orientações de exploração e 
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explotação  e planejamento estratégico têm em seu desempenho. Os resultados sugerem que 

o planejamento estratégico de forma indireta facilita a melhor utilização dos recursos 

existentes para aproveitar oportunidades de negócios atuais e a prospecção de novas 

oportunidades de negócios. Isto acontece porque o planejamento estratégico pode habilitar 

as firmas a utilizar melhor os recursos existentes (explotação) para a exploração se de 

oportunidades atuais de negócios, assim como também uma abordagem sistêmica 

resultando na prospecção de novos negócios (exploração). Com respeito a OE, a mesma 

auxilia na prospecção (exploração) e aproveitamento (explotação) de oportunidades que os 

competidores não exploram ou mesmo não reconhecem como oportunidades. Para explotar 

tais oportunidades empreendedoras com o maior potencial de retorno possível, torna-se 

imprescindível a utilização de um conjunto de recursos organizacionais (HITT et al., 2002). 

Os resultados encontrados também indicam que a ambidestria torna-se evidente nos 

casos onde as ações orientadas à explotação sejam um antecedente das ações orientadas à 

exploração. Tal fato indica, assim como estudos prévios (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; 

2008;HE;WONG, 2004; SMITH; TUSHMAN, 2005; JANSEN et al., 2005, 2006; 

LUBATKIN et al., 2006) que um papel focado na orientação de explotação não é 

suficiente, porém um grau de comportamento explorativo é requerido para que a geração de 

novas ideias possam ser explotadas. 

Em relação ao estudo de redes interorganizacionais de MPMEs, Balestrin e Vargas 

(2004) investigaram os fatores que tornam as redes de MPMEs tão peculiares.  

O primeiro fator refere-se a independência das MPMEs mesmo que se envolvam em 

atividades conjuntas com outras firmas. Isto se dá, pois as PMEs  formam redes para criar 

um fórum direto de atividades e relações entre seus membros com o objetivo de perseguir 

objetivos que sejam comuns aos atores e permitam a independência entre tais firmas 

mesmo partilhando dos laços da rede. De acordo com Moinet (2000) tais relações podem 

ser denominadas de redes horizontais de cooperação.  

Segundo Human e Provan (1997) as redes de MPMEs apresentam algumas 

características únicas: 1) é formada por um grupo de PMEs que situam-se geograficamente 

próximas; 2) as MPMEs operam em uma mesma indústria; 3) a rede é formada por um 

período indeterminado de tempo onde prevalece um relacionamento baseado na confiança 

mútua e cooperação. Deste modo a coordenação da rede, em geral, é exercida por meio de 
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instrumentos contratuais mínimos que estabelecem regras básicas de governança. 

Um dos fatores citados por causar maior impacto para o sucesso das redes 

interorganizacionais envolvendo MPMEs são os laços de confiança. Neste sentido, o 

contexto partilhado pelas MPMEs parece ter um papel central. Assim como as firmas em 

geral, existe pouca diferença entre tamanho,poder ou posição estratégica. A recompensa 

financeira para as firmas e seus empregados não difere de forma significativa. Existe certa 

similaridade entre técnicas, modelos organizacionais, processos e estratégias adotados. Isto 

permite que as firmas partilhem de uma posição de relativa igualdade na rede e então 

discutam informações sobre mercados, tecnologias e lucratividade. Assim, a vantagem 

econômica dá-se por meio da experiência coletiva, pelo aumento das vendas e pelos ganhos 

marginais (BALESTRIN; VARGAS, 2004; PERROW, 1992; MAICON; MONET, 2000; 

HUMAN;PROVAN, 1997). 

Comparando estratégias de redes nos modelos de negócios adotados por MPMEs e 

as orientações para a exploração e explotação,Westerlund et al., (2007) por meio da análise 

de clusters e uma análise empírica de 91 firmas de várias indústrias e setores de negócios 

identificaram três grupos de firmas que representam modelos distintos de negócios. Suas 

observações demonstram que MPMEs podem se envolver em atividades de exploração e 

explotação em apenas um domínio ou em múltiplos domínios e apresentar escolhas 

estratégicas paradoxais (WESTERLUND et al., 2007; GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; 

RAISH; BIRKINSHAW, 2008). O primeiro grupo identificado foi denominado de 

exploração orientada aos consumidores. Este grupo de empresas apresenta características 

de se concentrar no desenvolvimento de produtos, inovaçõs no processo produtivo, e 

conceitos de valor adicionado ao produto ou serviços com a ênfase no seu relacionamento 

com os consumidores. Para os autores, tal perfil reflete um forte foco em exploração por 

meio da rede organizacional, visto que a ideia central é procurar o aprendizado e novas 

oportunidades de negócios  por meio da exploração de conhecimento e recursos no 

mercado e na rede. Tais açes são tomadas com a finalidade de assegurar o potencial futuro 

do negócio da firma por meio de ações contínuas por serviços focados no consumidor e 

inovações. 

O segundo grupo identificado no estudo envolve empresas que possuem o objetivo 

intencional de assumir o papel de subcontratantes. Isto reflete a escolha estratégica 
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intencional de tornar-se um parceiro em uma rede com múltiplos atores. Paradoxalmente, 

estas firmas podem tentar fortalecer sua posição na rede. De acordo com os autores, parece 

uma atitude ambígua que tais firmas façam esforços em melhorar sua visibilidade e 

participação no mercado como um fornecedor forte e bem conhecido. Envolver-se em tais 

escolhas estratégicas envolve proatividade, inovatividade ,mas, também reatividade para 

lidar com a diminuição na margem de lucros para enfrentar a competição ferrenha 

envolvendo os preços. Este modelo de negócios procura por eficiência e efetividade na 

produção (explotação) e o desenvolvimento do negócio por meio das redes 

interorganizacionais (exploração) para criar vantagem competitiva.  

O terceiro grupo de firmas foca sua estratégia em melhorar seus processos de 

negócios atuais. Tais firmas não buscam tornar-se um parceiro chave na criação de valor 

adicionado para a rede. Porém, o foco concentra-se no desenvolvimento e manutenção de 

produtos, serviços e consumidores atuais. Para isso, as firmas utilizam-se do valor 

adicionado à rede para diminuir custos de produção para que possam competir em um 

ambiente dinâmico em que a guerra de preços é  constante. A estrutura da rede necessita ser 

flexível e dinâmica para assegurar a capacidade dos parceiros em se transformar para 

assegurar a oferta de custos baixos. Tais modelos de negócios refletem o foco na procura 

por eficiência da operação por meio de ações de explotação dos recursos em posse dos 

atores da rede (WESTERLUND et al., 2007).  

O Quadro 6 sintetiza algumas formas em que a exploração e explotação e 

exploitation podem ser aplicadas em MPMEs , de acordo com a revisão da literatura.  

 

Quadro 6. Aspectos do estudo das orientações de Exploração e Explotação em 
PMEs 
Autores Aspectos de Exploração e Explotação em PMEs 

Man et al., (2002); 

Nooteboom (2009); 

Balestrin e Vargas(2004); 

kohtamaki et al., (2004); 

Makinos et al., (2004). 

 

   Desempenho depende de jogadores chaves e conhecimento; experiência e 
habilidade dos proprietários; boas redes de relacionamentos, menos 
burocracia, proximidade do mercado interno e informações dos clientes. 

  Firmas devem prospectar sua base de competências para aumentar suas 
capacidades organizacionais existentes. 
  Relacionamentos interorganizacionais permitem o acúmulo de experiência 
coletiva e vantagem econômica por meio de aumento de vendas e ganhos 
marginais. 
 Orientação Empreendedora necessita de um conjunto de recursos que 
permitam a prospecção e aproveitamento de oportunidades não exploradas 
por competidores.  
  Planejamento estratégico é um facilitador para a explotação dos negócios 
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atuais enquanto permite de forma sistêmica, a exploração de novos negócios.
 

Cao et al., (2009); 

Humprhereys et al., (2005); 

Julien (2010); Nooteboom 

(2009). 

   Ambiente  é determinante na escolha da gerência por fazer o trade-off 
(BD) ou buscar altos níveis de exploração e explotação simultaneamente 
(CD). 
  MPMEs devem prospectar como se apropriar de apoio institucional de 
parceiros para a explotação de recursos técnicos, financeiros e  estratégicos. 
   MPMEs podem explotar pequenos nichos de mercados ou engajar-se na 
explotação de mercados residuais. 
 

CAO et al., (2009); 

Westerlund et al., (2007) 

   É possível aplicar as estratégias de explotação e exploração em múltiplos 
domínios em MPMEs. 

Lubatkin et al., (2006); 

Kontamaki et al., (2008); 

Makinos et al., (2004); 

Burpitt (2009). 

 

 

 

 

  Exploração pode ser vista como antecedente de explotação para MPMEs. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Além disso, gerenciar tais atividades conflituosas em sua natureza exige grande 

habilidade por parte dos gestores (TEECE, 2009; TUSHMAN; SMITH, 2005). 

 

2.8. Exploração e Explotação e o papel do Gestor 

 

A ambidestria vem sendo estudada em seu domínio individual. Segundo Gibson e 

Birkinshaw (2004) este conceito está enraizado na habilidade de um indivíduo em explotar 

e explorar. Mom et al., (2007) mostram em seus estudos que alguns indivíduos conseguem 

engajar-se em altos níveis de exploração e altos níveis de explotação. Deste modo, os 

indivíduos podem ser considerados como fontes de ambidestria organizacional. 

Jansen et al., (2008) estabeleceram que um único time pode se tornar ambidestro 

quando aloca diferentes papéis ou funções sob a responsabilidade de cada indivíduo 

simultaneamente. Cohen e Levinthal (1990) argumentaram que os indivíduos necessitam de 

conhecimento anterior para assimilar e usar novo conhecimento. Aqueles indivíduos que 

possuem uma maior abrangência de categorias anteriores de conhecimento e estabelecendo 

as várias ligações entre elas, podem estar melhor habilitados para gerenciar exploração e 

explotação. Em adição, segundo Tushman e Smith (2005), a habilidade de lidar com tarefas 
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contraditórias e se engajar em pensamento paradoxal pode ser vital para gerenciar com 

sucesso ambas atividades estratégicas (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; JANSEN et al., 

2008; COHEN; LEVINTHAL, 1990). No entanto, adotar múltiplos papéis na organização 

não é uma tarefa fácil (FLOYD; LANE, 2000; GUPTA et al., 2006). De acordo com 

Amabile (2006) os indivíduos que focam na criatividade, ou seja, em atividades de 

exploração, diferem na personalidade daqueles que enfatizam atividades de implementação, 

ou em explotação. A Ambidestria vem, em adição, sendo relacionada com o papel dos 

gestores. Lubatkin et al., (2006) pesquisaram 139 empresas pequenas e em seus achados 

encontrou que a integração comportamental dos tomadores de decisão de MPMEs 

buscando união de objetivos e exercendo a habilidade de sincronizar ações, o que impacta 

positivamente no equilíbrio das orientações de exploração e explotação. 

Segundo Burgelman e Grove (2007) a estratégia da liderança ou como o alto escalão 

toma decisões é fundamental para balancear explotação e exploração e maximizar fitness 

(aptidão) no curto prazo e a evolvability (evolutibilidade) no longo prazo. 

Raish et al., (2009) defenderam que muitos estudos tomam uma visão estética do 

comportamento organizacional. Neste cenário, as organizações tornam-se ambidestras ao 

executarem certas configurações. No entanto, devido ao dinamismo dos mercados e das 

organizações  torna-se relevante desenvolver teorias que combinem elementos estéticos e 

elementos dinâmicos. Um exemplo é como o ambiente organizacional possibilita o 

surgimento de gerentes e tomadores de decisões que por sua vez estimulam mais riqueza e 

processos cognitivos no nível pessoal incentivando o surgimento de mais indivíduos 

ambidestros o que pode , em adição, colaborar para a ambidestria organizacional. Segundo 

Laplume e Dass (2009) organizações persistentes possuem líderes que aprendem a 

transferir recursos entre atividades de exploração e explotação para lidar com mudança não-

linear. Neste caso, a orientação de exploração é  a principal chave para analisar tendências 

potenciais futuras. Sem isso, líderes tornam-se  apagadores de incêndio . A orientação à 

explotação é, no entanto,  a fonte principal para analisar ações a curto prazo. Assim, líderes 

estratégicos precisam implementar a ambidestria adaptativa que  é alcançada a partir da 

construção de competências distintivas. 

Huang (2008) destaca que o alto escalão administrativo por meio da percepção das 

pressões ambientais  deve escolher o grau da ambidestria e se necessário optar pela 
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ambidestria, ou mesmo adotar uma das orientações: exploração ou explotação em 

determinados momentos. 

 Em adição, o autor defendeu que a adoção de uma estratégia inovadora ou 

ambidestra, no contexto estudado, é afetada pela percepção do alto escalão administrativo 

em relação as pressões ambientais (HUANG, 2008). Deste modo, fica claro que diferentes 

extensões do ambiente de tarefa percebido pelo alto escalão tem um papel relevante na 

tomada de decisão.  

Lubatkin et al., (2006) defenderam que as MPMEs devem se beneficiar da 

ambidestria baseada na liderança. Visto que tal modelo de negócio possui, em geral, poucos 

níveis hierárquicos, seus líderes devem desempenhar papéis estratégicos e operacionais 

chaves para colocar em prática as estratégias focadas tanto na orientação à exploração 

quanto na orientação à explotação. 

Um exemplo desse tipo de liderança, segundo Lipparini e Sobrero (1997) pode ser 

visualizada na ação do empreendedor em firmas nascentes ao formular sua rede 

interorganizacional. Neste cenário, ele assume as funções não só de um gestor, mas, 

também de um ator capaz de mudar as relações ambientais e se beneficiar delas. Tal fato 

aocntece, pois os empreendedores por vezes iniciam as atividades das firmas como spinoffs 

de organizações incubadoras. Durante o período de incubação, o empreendedor não adquire 

somente conhecimento sobre técnicas complexas incorporadas no desenvolvimento de 

produtos, mas, também desenvolve uma rede pessoal que não se restringe ao ambiente de 

negócios, mas a um inteiro contexto social. O relacionamento do empreendedor com 

produtores, clientes potenciais e fornecedores inovadores que operam na mesma localidade 

lhe possibilita barganhar por conhecimento e outros recursos (LARSSON; STARR, 1993). 

A seguir, os recursos chaves são identificados e apropriados pela firma,  a medida que o 

empreendedor emerge como um ator apto a criar e recombinar (exploração) um conjunto de 

novos relacionamentos externos a firma; bem como gerenciar e se aproveitar dos 

relacionamentos atuais (explotação), o que pode se tornar um fator chave para o processo 

inovador da firma (LIPPARINI; SOBRERO, 1997; VON HIPPEL, 1987; LARSON; 

STARR, 1993; GUPTA, SMITH ; SHALLEY, 1996; GILSING, 2005; KOZA; LEWIN, 

1998).  

Teece (2009) aborda o papel do líder como essencial para as estratégias de 
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exploração e explotação. Segundo o autor, somente líderes maduros com conhecimentos 

necessários e ações efetivas conseguem implementar aprendizagem, coordenação, 

integração e quando requerido reconfiguração e transformação. Deste modo, torna-se 

possível detectar e prospectar (exploração)  novas oportunidades de mercados e tecnologias 

e o aproveitamento (explotação) daqueles já existentes (TEECE, 2009; O’REILLY; 

TUSHMAN, 2007).  

Tushman e O’reilly (2007) informaram que os gestores possuem um papel 

fundamental em gerenciar as capabilidades dinâmicas organizacionais  e os conflitos 

envolvendo as orientações de exploração e explotação. Segundo os autores, em termos 

organizacionais as capabilidades dinâmicas são altamente relevantes na habilidade de um 

negócio em ser ambidestro, em competir em mercados simultaneamente maduros e 

emergentes para explotar e explorar aquilo que oferecem. Assim como a capabilidade 

dinâmica, a ambidestria incorpora um campo de rotinas incluindo descentralização, 

diferenciação e integração que pode ser definida como  a habilidade da liderança orquestrar 

complexos trade-offs que a busca simultânea das orientações à exploração e explotação 

exigem. Para fazer isso, líderes maduros devem gerenciar alinhamentos organizacionais 

completamente diferentes e inconsistentes. A demanda de explotação exige eficiência, 

disciplina, melhoria incremental e inovação e necessita de um tipo de alinhamento de 

competências, estruturas, sistemas e cultura bem específicos. Por outro lado, a demanda por 

exploração, onde os fatores chaves de sucesso enfatizam uma perspectiva a longo prazo, 

maior autonomia, flexibilidade, menos sistemas formais e controles necessitam de 

estruturas, sistemas e controles completamente diferentes(TUSHMAN; O’REILLY, 2007, 

2011). 

A ambidestria, portanto, requer um alinhamento coerente para engajar-se na 

orientação à exploração  e um alinhamento congruente focado na orientação à explotação. 

Porém, para lidar com tais tensões e inconsistências ambientais, uma liderança madura com 

flexibilidade cognitiva e comportamental deve agir concordemente para nutrir ambos os 

processos (TUSHMAN; O’REILLY, 2007; TEECE, 2009). 

Manter as capabilidades dinâmicas requer o que é chamado de orientação 

empreendedora (OE). Tal conceito pode ser entendido como o empreendedorismo adotado 

no nível da firma e no no nível individual. Este tipo de orientação é reconhecido como um 
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fator chave para o sucesso das firmas (MILLER;  FRIESEN, 1982). Tem como 

caracterísitca verificar como os gestores / proprietários lidam com a possibilidade do 

desenvolvimento de novas oportunidades (STEVENSSON; JARILLO, 1990; 

CHURCHILL; MUZYKA, 1994; JULIEN; MARCHESNAY, 1996). A OE é importante 

para a organização, pois permite a firma predizer mais precisamente o potencial comercial e 

a natureza de mudanças ambientais, bem como a adequação de ações estratégicas e táticas. 

Sem tal conhecimento a firma  menos apta a aproveitar e prospectar novas oportunidades 

(COVIN; SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 1996; TEECE, 2009; COHEN;  

LEVINTHAL, 1990). OE envolve a combinação de três dimensões: proatividade, 

innovativiness (inovatividade) e correr riscos. Proatividade refere-se à  postura de antecipar 

e agir sobre os futuros desejos e necessidades do mercado e em conformidade com isso a 

vantagem do pioneiro frente aos competidores. Com um olhar direcionado no futuro, firmas 

capitalizam-se hoje para aproveitar oportunidades emergentes. Em adição, a inovatividade 

também faz parte da OE e pode entendida como o empenho para introduzir novidades por 

meio de criatividade e experimentação direcionada ao desenvolvimento de novos 

processos, produtos ou serviços (COVIN; SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 1996, 

TEECE, 2009; KOHTAMAKI et al., 2008). 

Correr riscos é  associado com a boa vontade para comprometer grandes 

quantidades de recursos para atividades onde os resultados são desconhecidos (COVIN; 

SLEVIN, 1989; WIKLUND, 1999; LUMPKIN; DESS, 1996). 

OE envolve reconhecer problemas e ameaças, direcionar e redirecionar recursos e 

remodelar estruturas organizacionais e sistemas para criar e prospectar,e se aproveitar de 

oportunidades tecnológicas enquanto se mantêm alinhado as necessidades dos 

consumidores. Portanto, OE implica diretamente no papel do gestor tanto em grandes 

quanto pequenos empreendimentos. Conforme Lumpkin e Dess (1996) explanaram a OE da 

firma refere-se aos métodos e práticas específicas dos tomadores de decisão.  É necessário, 

assim, que o gestor se envolva em atividades externas, inclusive moldando o ecossistema 

empresarial. Desta forma, OE pode gerar um impacto positivo no desempenho das firmas 

(LUMPKIN; DESS, 1996; TEECE, 2009).  

Deste modo, as atividades implantadas por gestores tanto de explotação quanto 

exploração podem estar balanceadas ou coordenadas para que possam se reforçar 
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mutuamente de modo a impactar positivamente no desempenho da firma. 

 

 

2.9  Desempenho 

 
 Na atual era do conhecimento, na qual os ativos intangíveis se tornaram a principal 

fonte de vantagem competitiva, set ornou crucial que os gestores utilizem-se de ferramentas 

que descrevam os ativos com base no conhecimento e as estratégias criadoras de valor, 

construídas a partir destes ativos.  

 Tais estratégias de valor sofreram e ainda sofrem alterações no decorrer do tempo. 

No entanto, as ferramentas para a mensuração de tais estratégias não acompanharam essa 

evolução. A rapidez das mudanças na tecnologia, concorrência e nos regulamentos exigem 

um processo contínuo e participativo para a  formulação e implementação de uma estratégia 

de sucesso. 

 Uma das formas de mensuração são os indicadores que são apresentados na 

literatura acadêmica como um grupo de ferramentas capaz de fornecer informações 

quantitativas sobre um produto ou serviço, processo, um sistema ou outro tipo de relação 

numérica que se pode estabelecer com um objeto em um determinado período (HRONEC, 

1994; KAPLAN; NORTON, 1997; GIL, 1992).  

 O SEBRAE (1997, p.16), após consultar literatura acadêmica, define os indicadores 

como “ uma relação matemática que resulta em uma medida quantitativa que mede o 

desempenho de uma empresa, de seus processos ou os resultados desses.” (SEBRAE, 1997, 

p.16). Em adição, também podem ser definidos como características mensuráveis de 

processos, produtos ou serviços utilizadas pela organização para acompanhar, avaliar e 

monitorar o seu desempenho. Devem possuir um padrão como referência. (FONSECA; 

LOURENÇO; ALLEN, 1997). Além disso, os indicadores devem ser capazes de mensurar: 

 

   As necessidades e satisfação dos clientes; 

    Monitorar o progresso da organização;  

    analisar estatisticamente os processos de produção e serviços 

    Acompanhar o ritmo das mudanças baseadas em planos de melhoria 
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     Comparar o desempenho  da organização com a concorrência  

  

 Em adição, os indicadores devem ser divididos em grupos: 

 

   Qualidade: Mensurar o atendimento aos desejos, necessidades e expectativas dos 

clientes. È um padrão de “excelência” a fim de comparar o que é experado com o 

que é oferecido em termos de produto ou serviço. 

   Tempo: Mensurar como a organização reage às influências externas: mudanças 

do posicionamento da concorrência; mudanças ambientais. È um padrão de 

“excelência” dos processos de produção e serviços. 

   Custos: Mensurar o desempenho financeiro das organizações. Envolve gastos 

com o pessoal, processos  gestão. È um padrão de “excelência” para medir a 

situação financeira da organização (FONSECA; LOURENÇO;  ALLEN, 1997, 

p.106-107, 1997). 

 

 A partir dos indicadores, pode-se definir índices e a partir destes, estabelecer 

padrões e métricas. 

Portanto, estes três tipos de aferições podem ser definidos da seguinte forma: 

 

   Índice: é o valor numérico do indicador em um período. 

   Padrão: é um índice acordado como referência de comparação para o indicador. 

   Meta: é o índice desejado para o indicador determinado que deverá ser alcançado 

em um período estipulado (FONSECA; LOURENÇO, ALLEN,1997). 

 

Para serem considerados como eficientes formas de mensuração do desempenho, os 

indicadores devem possuir algumas características: 

 

a) serem significativos: devem estar relacionados com a missão e os objetivos da 

organização; 

b) estar ligado com as responsabilidades: uma unidade organizacional ou pessoas 

devem ser responsabilizada para alcançar o indicador proposto; 
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c) ser focados no consumidor: os indicadores escolhidos devem refletir o ponto de 

vista dos clientes e dos stakeholders; 

d) serem aceitos pela organização: devem ser validados pela organização; 

e) compreensíveis: devem incluir todos os aspectos chaves  

f) equilibrados: devem incluir vários tipos de medidas, por exemplo: qualidade, 

eficiência e saídas. 

g) temporal: devem usar dados mensurados de acordo com um período de tempo 

razoável; 

h) confiáveis: devem ser baseados em dados acurados e confiáveis; 

i) comparáveis: devem ser usados para comparar os dados com outros em 

determinado período de tempo; 

j) Simples: devem ser fáceis de calcular e interpretar (HRONEC, 1994; KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

 

 Os indicadores financeiros se tornaram uma forma comum das organizações 

tentarem aferir o desempenho organizacional no decorrer do tempo.  

 Murphy, Trailler e Hill (1996) após extensa pesquisa em periódicos acadêmicos 

também levantaram algumas dimensões e  indicadores que deveriam ser considerados para 

avaliar o desempenho. Os autores se concentraram numa perspectiva financeira e 

resumiram seus achados científicos em quatro dimensões conforme resumido no Quadro 7.  

 

 Quadro 7. Dimensões financeiras  e medidas de desempenho 

Dimensão Principais medidas encontradas  

 

Eficiência  

Retorno sobre o investimento; retorno sobre o 
capital próprio; retorno sobre o ativo; retorno sobre 
o patrimônio líquido; receita bruta por empregado. 

Crescimento Variação das vendas; quota de crescimento; 
variação na margem de lucro. 

Lucro Retorno sobre as vendas; margem de lucro líquido; 
margem bruta de lucro; lucro líquido de operações. 

Liquidez Nível de vendas; nível de fluxo de caixa; liquidez 
corrente. 

 

 Fonte: Adaptado de Murphy, Trailler e Hill (1996) 
 
 
 Ainda segundo Assaf Neto (2008)  as estratégias financeiras  influenciam 

diretamente na criação de valor para a organização. Tais estratégias devem ser possibilitar à 
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empresa alcançar os objetivos traçados e, em adição, proporcionar o retorno esperado aos 

acionistas. Alguns destes indicadores são descritos abaixo. 

a) crescimento das vendas – é um indicador pertencente a dimensão crescimento. 

Ele demonstra a evolução da receita bruta de vendas, descontada a inflação média do 

período. 

b) Margem de lucro bruta – é um indicador pertencente a dimensão crescimento 

cujo  valor é  expresso em percentual. Sua base de cálculo considera o quanto a empresa 

obtêm de retorno das vendas, deduzindo-se os custos das mercadorias vendidas ou serviços 

prestados . A fórmula para o cálculo é: Margem Bruta= ( Lucro Bruto / Vendas Líquidas) x 

100. Quanto mais alta a margem bruta, maior a rentabilidade das vendas.  

c) Lucro líquido operacional: é um indicador pertencente a dimensão lucro. O 

resultado  é obtido ao se calcular o lucro advindo de toda atividade operacional e subtrair-se 

o valor das despesas operacionais. Este indicador representa a capacidade da empresa em 

gerar resultados, independente  da estratégia de financiamento escolhida. É muito utilizado 

para a análise da empresa quanto à concessão de financiamentos. 

d) Retorno sobre o investimento: é um indicador pertencente a dimensão eficiência. 

O cálculo mais utilizado para mensurá-lo é focado na taxa de retorno total por meio da 

seguinte fórmula: TRI ( taxa de Retorno sobre o Investimento)= Lucro líquido / ativo total. 

O valor pode ser transformado em porcentagem. Após o cálculo obtêm-se um valor que 

indica qual o poder de ganho da empresa. Exemplo: TRI= 0,30 ou 30%.  Isto significa que 

para cada R$1,00 investido há um ganho de R$ 0,30.  

e) Habilidade para se financiar por meio de lucros: é uma medida subjetiva avaliada 

que indica o o quanto a empresa consegue por meio das receitas obtidas com as operações 

cobrir todos os custos e despesas assumidas e gerar lucros. Quanto maior o índice de 

financiamento da empresa, menor será sua habilidade para se financiar por meio dos lucros. 

Este indicador permite ao gestor avaliar os recursos financeiros disponíveis e formular uma 

estratégia voltada à otimização de tais recursos. Deste modo, ele poderá escolher até que 

ponto irá financiar-se somente por meio dos lucros e até que ponto dependerá do capital de 

terceiros para financiar o negócio (MURPHY; TRAILLER; HILL, 1996; ASSAF NETO, 

2008, GITMAN, 2006). 
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Outro estudo sobre as dimensões da avaliação do desempenho foi realizado por 

Hudson et al., (2001). Segundo estes autores, as dimensões da avaliação de desempenho 

podem cobrir todas as áreas do negócio incluindo resultados financeiros, desempenho 

operacional sobre o tempo, qualidade e flexibilidade, a maneira como a firma é percebida 

externamente por seus consumidores e aspectos culturais da organização medidos por meio 

da dimensão de recursos humanos. Tais dimensões do desempenho não são prescritivas 

mas tendem a encorajar uma visão mais holística ao passo que a organização se esforça em 

desenvolver medidas de desempenho que suportem a estratégia. 

 O Quadro 8 apresenta um resumo destas dimensões na visão de Hudson et al., 

(2001). 

Quadro 8. Dimensões gerais do desempenho  
Dimensões 

Qualidade Tempo Flexibilidade Financeira Satisfação do 

cliente 

Recursos 

Humanos 

Produto Lead time Efetividade do 
processo de 
fabricação 

Fluxo de caixa Participação de 
mercado 

Relação com 
empregado 

Desempenho Entrega  Utilização de 
recurso  

Participação no 
mercado 

Serviço Envolvimento 
com 
empregado 

Confiabilidade Confiabilidade 
da entrega 

Volume overhead Imagem  Força de 
trabalho 

Desperdídio  Processo Flexibilidade 
no volume 

Redução de 
custo 

Integração com 
consumidores 

Habilidades 
dos 
empregados  

Segurança Rendimento Introdução de 
novo produto 

Desempenho 
de inventário 

Comepetitividade Grau de 
aprendizagem 

Inovação Tempo  Sistemas de 
informação 

Controle de 
custo 

Inovação Eficiência do 
trabalho 

 Tempo de 
processamento 

Crescimento 
futuro 

Vendas Confiabilidade 
de entrega 

Qualidade de 
vida no 
trabalho 

 Tempo de ciclo Inovação do 
produto 

lucratividade  Utilização de 
Recurso 

 Eficiência do 
trabalho 

 Eficiência  Lucratividade 

 Utilização de 
recurso 

 Redução do 
custo do 
produto 

  

 
Fonte: Adaptado Hudon et al., (2001, p.1102). 
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 Esta mudança de enfoque da medição do desempenho nas organizações pode ser 

visualizada no Quadro 9. O processo de medição deixou de ter características financeiras e 

quantificáveis para assumircaracterísitcas não financeiras e qualificáveis. 

  

 Quadro 9. Mudanças na perspectiva de análise de indicadores de desempenho 
Antes  Hoje 

Medição dos produtos Medição de processos e serviços; 
Administração de Lucros  Administração de Recursos ; 
Realização de metas Aperfeiçoamento contínuo; 
Medições de quantidades  Medições de eficácia, eficiência, e 

adaptabilidade; 
Medições baseadas em especificações 
técnicas e empresariais  

Medições baseadas nas expectativas dos clientes 
(internos e externo) ; 

Atenção concentrada no indivíduo Atenção concentrada no processo; 
Processo imposto de cima para baixo Equipe desenvolve e gerencia o desempenho. 

 Fonte: Adaptado de Harrington (1993, p. 212) 
 

 

 Segundo Eckerson (2009), os KPIs ( key performance Indicators) são indicadores 

que se utilizam de métricas que permitem a visualização sobre o desempenho de 

determinado negócio e seu impacto na organização. Eles devem ser comunicados até aos 

níveis mais baixos da organização para que todos os níveis hierárquicos e departamentos 

compreendam a forma como cada uma de suas respectivas atividades realizadas 

influenciam o desempenho organizacional. Para serem eficientes devem permitir a análise 

do presente, a comparação com o passado e serem direcionadores (drivers) do 

planejamento estratégico, que compreendem as atividades chaves que se executadas com 

precisão impulsionam a organização a alcançar seus objetivos financeiros e 

organizacionais. Algumas destas atividades podem compreender: o nível de excelência 

referente a qualidade de um serviço; o nível de satisfação dos empregados; nível de 

satisfação dos parceiros de um negócio. Portanto, tais indicadores estão relacionados em 

sua base com os objetivos primários da organização e não devem ser alterados a menos que 

os objetivos primários da organização também mudem. Os KPIs também possuem como 

característica: 
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  São definidos pelos gestores da organização. Os gestores necessitam medir o 

desempenho de acordo com os KPIs definidos diretamente alinhados com os direcionadores 

estratégicos escolhidos. 

  São direcionadores de valor estratégico. Os KPIs devem demonstrar e medir os 

direcionadores chaves de valor estratégico escolhidos pelos gestores.  

  Precisam ser baseados em dados válidos. Os dados em que tais indicadores são 

baseados precisam ser acurados. Portanto, ou a empresa revisa os KPIs pontualmente, ou 

investe em sistemas de captura de dados.  

   Devem ser relevantes. Eles precisam ser submetidos a uma revisão pontual 

constante a fim de tstar a utilização e relevância de tais indicadores. Com o o passar do 

tempo, tais indicadores podem perder o seu valor sendo necessário descartá-los ou 

redesenhá-los. 

 Devem proprocionar um contexto relevante. Os números expressos por métricas, 

devem refletir o desempenho da organização sob um contexto específico. O desempenho 

será analisado de acordo com as expectativas e o contexto deve ser fornecido por meio de 

métricas, limites, outros indicadores adotados por outras organizações que possam ter 

releância para o negócio. Como rresultado, os KPIs indicarão o status do desmepenho 

como: acima da expectativa, abaixo da expectativa ou estático. 

 Devem desenvolver o empowerment nos colaboradores. Para serem efetivos, os 

KPIs devem ser rforçados com incentivos e precisam de uma recompensa atrelada a eles. 

Em adição, os processos de negócios devem ser renovados na implementação dos KPIs a 

fim de permitir que os usuários capacitados tomem medidas adequadas para melhorar o 

desemepnho deles.  

 Os KPIs devem conduzir às ações positivas. Estes indicadores devem gerar ações 

de melhoria em conjunto.Tais indicadores não podem ser criados isoladamente. Objetivos 

antagônicos poderão enfraquecer os KPIs e colocar em risco a realização dos objetivos 

estratégicos mais relevantes para a organização. Em adição, os KPIS precisam ser 

examinados, implantados e monitorados de perto para evitar que as pessoas encontrem 

brechas a fim de minimizar os esforços necessários para atingir os objetivos traçados e 

maximizar seu desempenho e recompensas   (ECKERSON, 2009). 
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Deste modo, as mensurações de desempenho por meio de indicadores revelam 

quantitativamente a realidade sobre os produtos, serviços e processos para produzí-los. 

Fornecem um auxílio ao gestor para entender, administrar e melhorar a organização. Tais 

medidas revelam como a organização: a) comunica sua estratégia; b) identifica problemas e 

oportunidades; c) difunde as metas e objetivos organizacionais aos interessados; d) 

identifica quais são os processos chaves, criadores de valor para a organização e se os 

mesmos possuem controle estatístico;  d) identifica quais as áreas em que precisa melhorar ; 

e) define responsabilidades; e) envolve as pessoas; f) induz ao desenvolvimento de um 

plano de ação alinhado com a estratégia organizacional (KAYDOS; 1991; BOND, 2002; 

KAPLAN; NORTON, 2004). 

Rummler e Brache (1994)  definiram a criação de um modelo denominado “ 

abordagem dos três níveis” em que propõem  que a medição do desempenho organizacional 

deve dar-se nos seguintes níveis: a organização, o processo e o trabalho / executor. 

 

a) organização: revela o relacionamento da organização com o mercado e representa 

as principais funções compreendidas pela organização (estratégia e objetivos). Podem 

envolver as seguintes variáveis: produtos e serviços, vantagens sobre a concorrência, 

prioridades de produto e mercado.  Podem ser medidas tanto no nível quanto na estrutura da 

organização e em como ela emprega seus recursos.  

b) processo: são os principais processos interfuncionais agregadores de valor para a 

organização. As variáveis de desempenho originam-se dos objetivos da organização, dos 

requisitos dos clientes e das avaliações comparativas com organizações que detêm as 

melhores práticas.  Entre estes, podem ser citados como indicadores: criação de novos 

produtos, vendas, produção, distribuição, faturamento. 

c) trabalho / executor:  este nível é centralizado nas pessoas que realizam as  

atividades envolvendo os processos interfuncionais agregadores de valor. Também são 

definidos os padrões para que os empregados possam compreender o nível de desempenho 

que é esperado. As variáveis de desempenho deste nível incluem: contratação e promoção 

de colaboradores; política de cargos e salários; recompensas e treinamento. 

 



   

 

83

No entanto, para Bititici et al., (2009) existem fatores que podem contribuir para o 

sucesso ou fracasso no momento da implantação de medidas de desempenho listadas no 

quadro 6. Os fatores apresentados são: 

 

Condutores: àqueles que se colocados em prática podem levar a uma 

implementação mais eficaz da avaliação do desempenho organizacional. 

Barreiras: são fatores que impedem a implementação de uma medição de 

desempenho. 

Implicações para a gestão de negócios: são os benefícios que as organizações 

desfrutam quando conseguem lidar com as barreiras e se guiar pelos condutores com o 

objetivo de  implementar uma avaliação de desempenho bem sucedida. 

O Quadro 10 sintetiza os fatores para o sucesso ou fracasso da implementação de 

medidas de desempenho. 

 

Quadro 10. Fatores que afetam à implementação de medidas de desempenho 

Condutores Barreiras Implicações para a gestão de 
negócios 

A alta administração cumpre a 
responsabilidade de comunicar 
os benefícios da avaliação de 
desempenho 

Desalinhamento estratégico Transparência e visiblidade ds 
informações 

 

Envolvimento da Gestão 

 Medo do desconhecido e da 
exposição; 
 Resistência.

Tomada de decisão mais rápida e 
confiável 

Cultura Organizacional  Falta de tempo  
 O esforço necessário não ser 
visto como compensador 

Empowerment 

 

Processo dinâmico para 
emissão de relatórios em 
tempo quase real. 

 Falta de tempo  
 O esforço necessário não ser 
visto como compensador 

Gestão pró ativa 

Comunicar as informações 
corretas para as pessoas certas 
e no formato adequado.  

 Coleta e agregação de dados 
de diferentes fontes; 
 Falta de informação 
adequada 

 Melhora o controle operacional; 
 Mais rapidez na tomada de 
decisões; 
 Flexibilidade orgnizacional 

As medidas de desempenho 
adotadas devem ser utilizadas 
em todos os níveis para 
identificar tendências e induzir 
a tomada de decisões 

 Falta de informação 
adequada 
 Dados repetidos 

As implicações positivas no 
desempenho organizacional. 

Fonte: adaptado de Bititici et al. (2009, p.14) 
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Em adição, Barnes et al., (1998) argumentaram que indicadores de desempenho e 

gestão em MPMEs são informais  e cuja implementação não é planejada ou baseada em um 

modelo prédefinido. A avaliação do desempenho é introduzida somente para resolver 

problemas específicos a medida que indicadores de desempenho surgem dos processos 

quase que espontaneamente ao invés de surgirem em resultado do planejamento estratégico. 

Para tais empresas, a melhoria que  indicadores não financeiros podem proporcionar está no 

longo prazo e a adoção deles pode parecer “perda de tempo”. Assim, acabam adotando 

indicadores financeiros e operacionais como forma de medir aquilo que acontece no curto 

prazo e o desempenho de ações passadas. 

Um estudo em MPMEs da Malásia (YUSOFF; NORZIMA, 2000) analisou que tais 

empresas falham no desenvolvimento de uma estratégia documentada, de técnicas 

adequadas para formular a estratégia, no desenvolvimento de planos, controle de atividades 

ou avaliação do desempenho. Estratégias a longo prazo também são desconsideradas pela 

maioria destas empresas. 

Garengo et al., (2005) destaca que em MPMEs,  o planejamento é quase inexistente 

ou limitado aos níveis operacionais onde o desempenho é avaliado. O objetivo dos 

indicadores de desempenho é suportar atividades de controle ao invés de prever e planejar 

os processos. Conseqüentemente os gestores e proprietários não visualizam a 

implementação de indicadores de avaliação do desempenho e da gestão como uma 

ferramenta holística para planejar a estratégia e estabelecer ligações fortes entre a estratégia 

e as operações organizacionais. 

Acompanhar de perto a execução da estratégia adotada deve fazer parte do dia a dia 

da organização. O monitoramento precisa ser realizado com base nos mesmos indicadores 

utilizados na elaboração do planejamento estratégico. Estas atividades de controle devem 

incluir: 

 o estabelecimento de padrões de desempenho que indiquem o progresso em 

relação aos objetivos de longo prazo; 

 monitorar o desempenho das unidades organizacionais e das pessoas; 

 fornecer feedback sobre o progresso e desempenho;  

 identificar problemas por meio da comparação entre dados de desempenho e os 

padrões estabelecidos; 
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 executar ações corretivas (BATEMAN, 2000). 

 

Portanto, a mensuração do desempenho organizacional necessita ser centralizada na 

estratégia e induzir  à ações e comportamentos corretivos,  sendo necessário o alinhameneto 

e a comunicação da estratégia adotada (KAPLAN; NORTON, 1992; FRIGO, 2002; 

NEELY et al., 1995).  

Uma das formas que considera a estratégia como altamente relevante para a 

medição do desempenho organizacional são os Sistemas de Avaliação de Desempenho 

(SAD). 

 Na atualidade as MPMEs, assim como as grandes organizações, também competem 

em mercados turbulentos e globalizados. Para competir em ambientes em constante 

transformação e sustentar sua vantagem competitiva torna-se essencial entender e monitorar 

o desempenho organizacional.  

Por causa das condições de restrição de recursos enfrentadas por muitas MPMEs 

existe a tendência de negligenciar um planejamento estratégico mais profundo fazendo com 

que estas empresas não compreendam seus fatores críticos de sucesso. No processo de 

desenhar um forma de avaliar o desempenho, uma organização é forçada a conduzir o 

planejamento e implementação da estratégia (GARENGO et al., 2005). 

 Isto torna os SAD uma das ferramentas essenciais na gestão do dia em MPMEs. Ao 

possuírem um SAD eficiente as fraquezas, os objetivos, o processo de gestão e as 

estratégias organizacionais podem ser identificados e melhorados (HUDSON et al., 1999). 

O SAD é considerado um sistema de gestão que por meio de informações obtidas, 

identifica, mensura, organiza e integra os aspectos necessários e mais relevantes para a 

avaliação e gerenciamento do desempenho dos objetivos estratégicos de uma organização 

(ENSSLIN; LIMA, 2009). Para Neely et al., (2002) á área de estudos dos SAD equilibra 

uma visão holística de diferentes medidas e perspectivas que são unidas para monitorar de 

forma contínua o contexto das organizações . Deste modo os frameworks e modelos de 

SAD suportam a gestão e avaliação do desempenho, analisando-o e e melhorando-o por 

meio da tomada de decisões . 

Portanto, torna-se  relevante que este tipo de sistema  disponibilize informações 

corretas que auxiliem os gestores na tomada de decisão que estejam relacionadas a 
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estratégia . As medidas ou indicadores de desempenho a serem adotados precisam estar 

relacionadas com o planejamento estratégico e as metas organizacionais. Além disso, a 

informação deve ser transmitida em um período definido de tal forma que se torne uma 

ferramenta para a comunicação estratégica da organização (KAPLAN; NORTON, 2004; 

NEELY et al., 2002; HRONEC, 1994). Assim, a mensuração para ser realmente eficaz, 

deve incluir preditores de comportamento futuro e desempenho, bem como oferecer 

comentários sobre o passado.  

No entanto, outros autores apontam que a falta de relacionamento entre os 

indicadores e equilíbrio na utilização de medidas financeiras e não financeiras ou a não 

interligação das métricas aos objetivos estratégicos podem fazer com que o SAD não traga 

benefícios reais a organização (SIMONS, 2000; KAPLAN; NORTON, 2004; FLAPPER et 

al., 1996).  

De acordo com Hudon, Samart e Bourne (2001), os indicadores que fazem parte de 

um sistema de medição de desempenho deveriam: a) possuir como base a estratégia 

organizacional; b) relacionar os objetivos estratégicos aos operacionais; c) estimular a 

melhoria contínua; d) possibilitar um feedback rápido e preciso; d) definir objetivos claros 

e explícitos; e) ter medidas relevantes à organização e de fácil manutenção; f) os 

indicadores adotados devem ter fácil interpretação. Assim, o regime de medição adotado 

tem que identificar os direcionadores de desempenho em qualquer situação. Em adição, um 

regime de medição deve incluir a apresentação eficaz de resultados como um componente-

chave, os dados devem ser apresentados de uma forma simples e consistente que permita 

aos gestores focar sua atenção em questões mais relevantes leitores para se concentrar nas 

(HUDSON; SMART; BOURNE, 2001). 

Em adição, Garengo, Biticini e Biazzo (2005) fizeram uma análise de vários estudos 

acadêmicos e resumiram os  principais elementos de uma ferramenta eficaz de avliação  do 

desempenho confome apresentados no Quadro 11. 

 

Quadro 11. Principais elementos (SADs). 
Elementos da medição de desempenho Descrição 

Alinhamento estratégico Estratégia é  a dimensão fundamental do modelo. O 
SAD deve assegurar que as medidas adotadas sejam 
coerentes com a estratégia. 

Desenvolvimento da estratégia A Avaliação do Desempenho auxilia no 
desenvolvimento de estratégias pré-definidas. Os 
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osbjetivos e estratégias bem definidos podem ser 
frutos de uma  

Foco nos stakeholders Os SAD devem atender aos diversos grupos de 
interesses 

Medidas financeiras e não financeiras Os SAD devem fazer uso de medidas financeiras e 
não- financeiras. 

Adaptabilidade dinâmica Os SAD devem reagir rapidamente as mudanças nos 
contextos internos e externos.

Orientado por processo A organização não é vista como uma estrutura 
hierárquica, mas como um conjunto coordenado de 
processos. 

Profundidade / detalhamento  As medidas de desempenho são desenvolvidas em 
profundidade e abrangem com detalhes todas as 
áreas organizacionais  

Relacionamento de causa e efeito Um SAD verifica se existe relação entre os objetivos 
estratégicos e os objetivos operacionais 

Clareza e Simplicidade  Ao ficar objetivos e medidas de desempenho, a 
metodologia deve ser simples e clara para comunicar 
todos os envolvidos. 

Fonte: adaptado de Garengo, Biazzo e Biticini (2005). 
 

 Para MPMEs manter um SAD atualizado é desafiador, visto que tais empresas são, 

muitas vezes,  escassas em recursos e conhecimento empresarial e necessitam, no entanto, 

ser reativas e flexíveis as mudanças de mercado (GARENGO et al., 2007). A avaliação do 

desempenho nem sempre é priorizada nestes empreendimento visto que as vantagens em 

comparação com os recursos requeridos para uma impelemntação eficaz não são 

diretamente identificáveis. Deste modo, o desempenho organizacional de tais empresas é 

medido em certos níveis, normalmente com o uso de indicadores financeiros limitados 

como por exemplo fluxo de caixa e outros indicadores não financeiros (NEELY et al., 

2000). 

Outras pesquisas tem revelado que SAD podem ter um papel chave em fornecer 

suporte ao crescimento empresarial em MPMEs (GARENGO et al., 2007; HUDSON et al., 

2001). 

Em adição, Hudson, Smart e Bourne (2001) ao estudarem SAD aplicados a MPMEs  

argumentaram que a literatura científica tem utilizado uma variedade de termos, muitas 

vezes replicados, para explicar as características chaves que a avaliação do desempenho 

organizacional deveria abranger.  Os autores removeram a duplicação dos termos e os 

agregaram de acordo com o Quadro 12. 
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Quadro 12. Características chaves da avaliação do desempenho. 
Características Referências 

Derivado da estratégia Globerson (1985); Maskell (1989); Dixon et al 
(1990) ; Linch e Gross (1991) ; Neely et al (1996) 

Claramente definidos com um objetivo explícito Globerson (1985);  Neely et al (1996)  
Relevante à organização e fácil de se manter Maskell (1989); Lynch e Cross (1991) 
De fácil entendimento e uso Maskell (1989); Lynch e Cross (1991); Neely et al., 

(1996) 
Fornece um feedback rápido e preciso Globeson (1985); Dixon et al., (1990); Maskell 

(1989) ; Neely et al., (1996) 
Vincula operações aos objetivos estratégicos Lynch e Cross (1991) 
Estimula a melhoria contínua  Lynch e Cross (1991); Maskell (1989); Neely et al., 

(1989) 
Fonte: adaptado de Hudson, Smart e Bourne (2001). 
 
Portanto, ao resumir as características dos quadros 8,11 e 12 que apresentam as 

dimensões, elementos e características chaves da AD conforme discutidas acima é possível 

resumir na Figura 4 por meio de um framework teórico envolvendo as principais discussões 

sobre o tema, elaborado por Naudé (2007).  

 

Figura 4. Framework teórico de Avaliação do desempenho 

 
Fonte: Naudé (2007) 
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Segundo Franco e Bourne (2003) o conceito de SAD tem sido estudado de acordo 

com duas perspectivas: a perspectiva de sistema de gestão e controle e a perspectiva de 

medição de desempenho. 

 

2.9.1 Abordagem de sistema de gestão e controle 

 

 

De acordo com Chenhall (2003), na abordagem de Sistema de gestão e controle,  os 

estudos são caracterizados por uma abordagem de contingência: cada organização deve 

escolher o sistema mais adequado que leve em consideração algumas variáveis 

contingenciais tais como: estratégia, objetivos, cultura  e tecnologia. 

Nesta abordagem é defendido que os altos índices de desempenho organizacional 

tem sua origem em uma combinação de fatores tais como: ambiente, estruturas internas e 

sistemas (GOVINDARAJAN, 1988; GOVINDARAJAN; GUPTA, 1985). 

O que é abordado nesta linha teórica é o relacionamento existente entre os sistemas 

de gestão e controle (SGC) e a estratégia. Deste ponto de vista, a estrutura de um SGC 

eficaz precisa estar em conformidade com as contingências ambientais que o cercam. 

Certos fatores são internos à organização (estratégia) e outros são externos a ela  (fatores 

ambientais).  A eficácia destes sistemas se originam relação entre a  medição dos fatores 

contingenciais que orientam a estratégia  e o design do SGC que norteia o desempenho 

organizacional (GOVINDARAJAN, 1988; GOVINDARAJAN; GUPTA, 1985; 

CHENDALL; LANGFIELD-SMITH,1988; SIMONS, 1987). Em adição, alguns  autores 

também confirmaram que as firmas com melhor desempenho, mas, que enfrentam alto grau 

de incerteza possuem maior confiança em sistemas de avaliação de desempenho que se 

utilizam de medidas subjetivas (LANGFIELD-SMITH, 2007; GUPTA; 

GOVINDARAJAN, 1984). 

Para a teoria contingencial, os gestores que interagem com SGC possuem a intenção 

de adaptar suas organizações as mudanças contingenciais do ambiente com o objetivo de 

melhorar o desempenho. Muitos estudos desenvolvidos nessa linha utilizam-se da 

tipologogia de Miles e Snow (1978) e Porter (1980) para exemplificar como as empresas 
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respondem a mudanças ambientais e alinham ao ambiente com a estratégia organizacional. 

Um exemplo é o estudo de Govindarajan (1986) que defende que a classificação adotada 

por Miles e Snow (1978) como estratégia defensiva e prospectora encontram paralelos nas 

estratégias descritas como custo e difereniação no trabalho de Porter (1980). 

De acordo com a visão contingencial relacionada com a estratégia, a construção do 

ambiente é moldada pelas ações organizacionais ao mesmo tempo em que sofre o processo 

reverso; as escolhas estratégicas dos gestores é que moldam a estrutura e os processos 

organizacionais que por sua vez são condutores da estratégia. (MILES;  SNOW, 1978). 

 Os padrões de comportamento estratégico foram então identificados e 

categorizados  no trabalho de Miles e Snow (1978) da seguinte forma : 1) Defensiva; 2) 

Prospectoras; 3) Analítica; 4) Reativa. Esta taxonomia é apresentada no Quadro 13. 

 

Quadro 13. Tipologia da estratégia 

Categoria Estratégica  Descrição 
Estratégia Defensiva A localização e manutenção da estabilidade da linha de produtos e 

serviços é o foco principal.  Apesar da oferta mais limitada de 
produtos e serviços do que a dos concorrentes, a estratégia é 
direcionada a oferta de produtos com melhor qualidade, serviços 
superiores e preços mais baixos. A empresa não busca a liderança da 
indústria, porém foca àquilo que faz melhor do que os outros para 
buscar a diferenciação. 

Estratégia prospectora A busca pela ampliação da linha de produtos/ serviços é o foco 
principal. A estratégia adotada é a oferta de novos produtos / serviços 
e ampliação do mercado. A empresa valoriza ser uma das primeiras a 
oferecer novos produtos, mesmo que os esforços não se mostrem 
altamente lucrativos 

Estratégia Analítica A busca pela estabilidade de uma linha de produtos / serviços ao 
mesmo tempo em que tenta adicionar produtos ou serviços que foram 
bem sucedidos em outras empresas do setor. È considerada uma 
posição intermediária entre as estratégias defensiva e prospectora. 

Estratégia Reativa  A empresa não arrisca em novos produtos / serviços a não ser quando 
é ameaçada por competidores. O posicionamento dos gestores é de “ 
esperar para ver’ e responder somente  quando as pressões 
competitivas para evitar a perda de clientes importantes ou manter a 
lucratividade forçam a tomada de decisão 

Fonte: adaptado de Davig (1986) 

 

As estratégias defensivas, prospectoras e analíticas dependendo da situação e da 

indústria podem apresentar um desempenho parecido desde que haja um alinhamento entre 

os  processos, a estrutura organizacional e a estratégia escolhida. Por exemplo, no trabalho 

de Hambrich (1983) as empresas prospectoras tendem a aproveitar oportunidades de 
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crescimento obtendo bons resultados em ambientes dinâmicos e inovadores. No entanto, as 

empresas defensivas parecem prevalecer em indústrias mais maduras e menos inovadoras. 

Alguns estudos sugerem que as empresas que adotam a estratégia reativa comportam-se de 

forma instável no mercado e são infeficazes (MILES; SNOW, 1978; PLESKO, 2007; 

ZAHRA, 1990). No entanto, um estudo  conseguiu demonstrar que empreSas reativas 

obtiveram melhor resultado que outras organizações (SNOW; HREBINIAK, 1980). Alguns 

pesquisadores sugeriram que tais empresas poderiam obter um desempenho superior a 

medida em que os fatores contingencias externos tivessem baixo grau de mudança 

(ZAHRA; PEARCE II, 1990). 

De acordo com Miles e Snow (1978) as estratégias reativas podem ser consideradas 

como a não-estratégia e geram insconsistências que se originam de três fontes diferentes: 1) 

falha dos gestores na elaboração e implementação de uma estratégia organizacional viável; 

2) a estratégia é bem formulada, no entanto, a tecnologia, processos e estrutura não são 

vinculados a ela de forma adequada ou 3) a estrutura, processo e tecnologia não estão 

alinhados as condições ambientais (MILES; SNOW, 1978). 

Para Miles e Snow (1978) a medida que as empresas interagem na relação  

ambiente/ estratégia e estrutura, as empresas se diferenciam e apresentam comportamentos 

diferentes de acordo com a resposta dada  aos problemas enfrentados em seu  ciclo 

adaptativo (FIGURA 11). Os três problemas que envolvem este ciclo são: de 

empreendedor, de engenharia e administrativo. O ciclo pode ser iniciado em qualquer uma 

das fases. Os três problemas estão intimamente ligados, porém a adaptação que tende a se 

formalizar na estrutura organizacional futura se inicial na fase empreendedora, seguida pela 

engenharia e pela administrativa.   
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Figura 5. Ciclo adaptativo 
 

 
Fonte: Miles e Snow (1978, p.24) 
 
Tal afirmação parece condizer  com o trabalho de Davig (1986) em 60 Micro e 

pequenas empresas que atuavam em indústrias maduras. As empresas que adotaram 

estratégias prospectoras e defensivas obtiveram melhor desempenho no crescimento da 

lucratividade enquanto as reativas apresentaram o pior desempenho. Este estudo 

demonstrou que o tamanho da firma parece não ter relação com o desempenho das firmas, 

embora as grandes empresas tendam a adotar ambas as estratégias; prospectora e analística. 

Em adição, o estudo demonstrou que os quatro tipos de estratégias poderiam ser 

encontradas em firmas pequenas. 

Rugman e Verbeke (1987) argumentam  que as firmas pequenas devem adotar o 

modelo de Miles e Snow (1978) mas não o modelo de Porter (1980) visto que tais empresas 

apresentam somente  um foco estratégico. Eles exemplificam este argumento por meio da 

aplicação de um framework em indústrias canadenses de distribuição elétrica. Nesta 
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amostra, o tipo de estratégia mais adotada foi a prospectora. Muitas foram identificadas 

como reativas e poucas como as defensivas. Não foram encontradas evidências de 

estratégias analíticas.  

As diferenças em como os quatro tipos de estratégias delimitadas por Miles e Snow 

(1978) se comportam em relação aos problemas enfrentados no ciclo adaptativo foram 

reproduzidos no Quadro 14. 

 

Quadro 14. Dimensões do ciclo adaptativo e características dos tipos estratégicos 
  Tipos Estratégicos 

Componentes 
do ciclo 
adaptativo 

Dimensões Defensiva  Prospectora Analítica Reativa 

 

 

 

 

 
 
 
Problema 
empreendedor 
e soluções 

Domínio de 
produtos e 
mercados  

Estreito e 
cuidadosamente 
focado  

Amplo e sem 
expansão 
contínua  

Segmentado e 
cuidadosamente  
ajustado 

Irregular e 
transitório 

Postura de 
sucesso  

Proeminente em 
seu mercado  

Iniciação de 
mudança ativa 

Seguidores 
cuidadosos da 
mudança  

Investidas 
oportunistas e 
postura de 
adaptação  

Monitoramen
to ambiental  

Baseado no 
domínio e 
cuidadoso/ forte 
monitoramento 
organizacional  

Orientado para 
o mercado e 
ambiente / 
busca 
agressiva  

Orientado para a 
concorrência e 
completo  

Esporádico e 
dominado por 
tópicos 
específicos  

Crescimento  Penetração 
cuidadosa e 
avanços da 
produtividade  

Desenvolvime
nto de 
produtos e 
mercados / 
diversificação  

Penetração 
assertiva e 
cuidadoso 
desenvolvimento 
de produtos e 
mercados  

Mudanças 
apressadas  

 

 

 

 

Problema de 
engenharia e 
soluções  

Objetivo 
Tecnológico 

Eficiência dos 
Custos 

Flexilidade e 
Inovação  

Sinergia 
tecnológica  

Desenvolvime
nto e conclusão 
de projetos  

Amplitude 
tecnológica  

Tecnologia 
única/ focal / 
expertise básica 

Tecnologias 
múltiplas / 
avançando na 
fronteira  

Tecnologias 
interrelacionadas 
na fonteira 

Aplicações 
tecnológicas 
mutáveis/  
Fluidez 

Anteparos 
tecnológicos 
(buffers)  

Programas de 
manutenção e 
padronização  

Habilidades de 
pessoal 
técnico/ 
diversidade  

Incrementalismo e 
sinergia  

Habilidade de 
experimentar e 
improvisar 
soluções  

 

 

 

 

 

Planejamento  De dentro para 
fora / dominado 
por controle  

Busca de 
problemas e 
oportunidades 
/ perspectiva 
de programas 
ou campanhas  

Abrangente com 
mudanças 
incrementais  

Orientado por 
crises e 
desarticulado  

Estrutura  Funcional/ 
autoridade de 

Por produtos e 
/ ou produtos  

Dominado por 
assessores / 

Autoridade 
formal rígida/ 
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Problema 

Administrativo 

e Soluções 

linha orientado por 
matriz  

desenho 
operacional 
solto  

Controle  Centralizado, 
formal e 
ancorado em 
aspectos 
financeiros  

Desempenho 
no mercado / 
volume de 
vendas  

Métodos 
múltiplos / 
cáluclos de riscos 
cuidadosos/ 
contribuição de 
vendas  

Evitar 
problemas / 
resolver 
problemas 
remanescentes  

Fonte: Conan, Mokwa e Varadarajan (1990). 
 
 

Miller e Friesen (1982) também categorizaram as firmas como conservadoras ou 

empreendedoras baseadas na extensão da inovação do produto. Os dois tipos diferem no 

grau da hostilidade ambiental, diferenciação organizacional, heterogeneidade 

organizacional e tecnocratização. As firmas consideradas como conservadoras empenham-

se em inovação com relutância, em geral como uma resposta a desafios sérios. As firmas 

empreendedoras buscam a inovação e os controles de sistemas são utilizados para alertar 

contra o uso excessivo de inovação (LANGFIELD-SMITH, 2007; MILLER; FRIESEN, 

1982) 

Outro tipo de classificação utilizada é a de Porter (1980) que descreveu três tipos 

diferentes de estratégias: liderança em custo; diferenciação e foco. Cada uma destas 

estratégias pretendidas pode levar a uma vantagem comeptitiva sustentável em uma 

indústria e potencialmente define o contexto para ações em cada área funcional da 

organização. A implementação bem sucedida de cada uma das estratégias envolve recursos 

e habilidads diferentes, arranjos organizacionais e sistemas de controle. A liderança em 

custo pressupõe que a organização irá produzir com baixos custos na indústria. A vantagem 

competitiva pode repousar em fatores tais como : economia de escala, acesso a preços 

favoráveis de matéria-prima e tecnologia superior.  

Uma organização que foca na estratégia de diferenciação busca lançar produtos que 

sejam altamente valorizados por consumidores. Estes incluem qualidade ou criar 

dependência ao produto, serviço de pós-venda, confiabilidade do produto e flexibilidade do 

produto.  Ao buscar uma estratégia de foco, a organização dedica-se a um mercado que 

possui necessidades especiais que são servidas de forma pobre por outros concorrentes na 

indústria. A vantagem competitiva é baseada ou na liderança do custo ou na diferenciação. 

(LANGFIELD-SMITH, 2007; PORTER, 1980). 
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A classificação de Gupta e Govindaran (1984)  também é utilizada para caracterizar 

a estratégia. Neste estudo, os autores focaram na formulação e implementação da estratégia 

em subunidades estratégicas do negócio.  Utilizando-se de uma perspectiva contingencial, 

onde a fase do ciclo de vida em que o mercado e o produto se encontram direcionarão a 

escolha estratégica que se refletirá em como a organização lidará com o trade off entre 

maximização dos ganhos no curto prazo e o crescimento de sua participação no mercado.  

Por exemplo, uma empresa que busca uma estratégia de construção almejará 

melhorar sua participação no mercado mesmo que os ganhos no curto prazo ou seu fluxo de 

caixa possam decrescer no curto prazo. A firma precisa ter alguma superioridade 

competitiva em sua indústria para adotar este tipo de estratégia.  

Já em uma estratégia de colheita, a firma tende a maximizar a lucratividade e o 

fluxo de caixa no curto prazo do que investir no crescimento de sua participação no 

mercado.  

Ao adotar uma estratégia de manutenção, a empresa tem por objetivo proteger sua 

posição competitiva e participação no mercado buscando manter sua participação atual ao  

passo que obtem um retorno razoável do investimento realizado. As empresas que adotam 

este tipo de estratégia, geralmente atuam em firmas com alta participação no mercado e em 

indústrias com alto grau de crescimento. Em geral, esta escolha estratégica implica no 

equilíbrio das estratégias de construção e colheita. Já em uma estratégia de renúncia, o 

plano de negócio deixa de operar.  

A implementação de modelos utilizando-se das duas perspectivas: SAD e SGC em 

MPMEs foram estudadados de acordo com a abordagem contingencial. Alguns fatores 

críticos verificados na implementação destes controles em MPMES são apresentados no 

Quadro 15 (TATICCHI; CAGNAZZO; BOTARELLI, 2008). 

 

Quadro 15 . Desafios na medição do desempenho em MPMEs. 

Fatores que influenciam a medição de 
desempenho em MPMEs  

Autores 

MPMEs dificilmente se envolvem na 
implementação de projetos que visem a avaliação  
do desempenho. 

Tenhunen et al., (2001); Barnes et al., (1998) 

MPMEs não se utilizam de modelos de medição de 
desempenho ou então fazem isso de forma 
incorreta. 

Cima (1993); Tenhunen et al., (2001); Holby e 
Thortenson (2000); McAdam (2000) 

Modelos de avaliação de desempenho Barnes et al., (1998); Rantanen e Holtari (2000)  
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implementados em MPMEs dificilmente tem uma 
abordagem holística . 
MPMEs possuem recursos limitados para análise 
dos dados obtidos. 

Antonelli e Parbonetti (2002); Barnes et al., (1998) 

Fonte: adaptado de Taticchi, Cagnazzo e Botarelli (2008) 
 

Garengo e Biticini (2007) fizeram um estudo da literatura em ambas as perspectivas 

citadas (SGC e SAD)  relacionando com os temas mais relevantes para MPMEs. Por meio 

de análise, os autores  conseguiram agregar cinco fatores contingenciais na perspectiva  de 

avaliação de desempenho: 1) sistema de informação gerencial; 2) estratégia; 3) cultura 

organizacional e estilo gerencial; 4) ambiente externo; 5) estrutura de governança 

corporativa e 6) tamanho da empresa. 

Já na abordagem de  SGC  cinco principais fatores contingenciais também foram 

abordados: 1) estratégia; 2) cultura organizacional e estilo de gestão; 3) ambiente externo; 

4) estrutura de governança corporativa e 5) tamanho da empresa. 

O Quadro 16 demonstra como os autores reuniram uma revisão de artigos 

acadêmicos por meio da análise de cinco fatores contingenciais que podem influenciar a 

implementação e uso de indicadores de desempenho em MPMEs.  

 

Quadro 16 Fatores que influenciam a avaliação do desempenho 
Fatores que influenciam a avaliação do 
desempenho  

Autores Fatores 
contingenciais 

Existe uma influência mútua entre o sistema 
de gestão e a estrutura de governança. 
 
A sobreposição entre propriedade, empresa e 
família influencia todas as ações de órgãos 
formais, tais como: nível de delegação; 
sistemas de controle. 
 
A avaliação  de desempenho é influenciada 
pelo sistema de informação. 
 
 
 
SAD é influenciado pela disponibilidade de 
sistemas flexíveis que permitem a coleção, 
análise e processos relacionados são 
necessários à implementação e uso de SMD. 
 
SAD podem ser mais dinâmicos e sensíveis 
ao uso de informações tecnológicas de 
suporte. 
 

Compagno (2000); Zahraet et al., 
(2000) 
 
 
Corbetta e Montemerlo (2001); Gupta 
e Gianecchini (2002) 
 
 
Chennal (2003);  Lebas e 
Weigenstein (1986); Biticini et al., 
(2000); Kennerley e Neely (2002); 
Neely (1999) 
 
 
Biticini et al ., (2002); Bourne et al., 
(2002) ; Frando e Bourne (2003) ; 
Sharif (2002) 
 
Biticini et al.,(2002); Bourne et al., 
(2002) ; Hudson et al., (2001) 
 
 

Estrutura de 
governança 
corporativa 
 
Gestão de controle 
sistêmico 
 
 
 
Gestão de controle 
sistêmico 
 
 
 
Gestão de controle 
sistêmico 
 
 
Gestão de controle 
sistêmico 
 
 



   

 

97

Um sistema inadequado de informações é um 
dos principais obstáculos à avaliação do 
desempenho organizacional em MPMEs.   
 
 
 
 
 
Escolhas estratégicas de gestão influenciam o 
desenho de sistemas de gestão e controle e o 
uso de escolhas estratégicas de gestão 
influenciam à implementação de um SAD. 
 
 
 SGC e SAD influenciam e fornecem suporte  
aos processos estratégicos. 
 
 
 
 
A falta de alinhamento entre a mensuração do 
desempenho e a estratégia organizacional 
provou ser um dos priuncipais obstáculos no 
alcance dos objetivos esperados de um SAD.  
 
 
 
Os modelos de SAD propostos após a metade 
da década de 80 focalizam o alinhamento com  
a estratégia . 
 
SAD deveriam suportar a definição e 
redefinição da estratégia do negócio para 
promover melhorias contínuas em grandes e 
pequenas empresas.  
 
SAD são influenciados pela cultura 
organizacional. 
 
 
SGC influenciam e são influenciados pela 
cultura organizacional e estilo de gestão. 
 
 
A cultura corporativa é um dos fatores críticos 
que suporta o uso de indicadores de 
desempenho estratégica desde que enfatizem 
o trabalho em equipe, a apropriação dos 
problemas e correr riscos, empreendedorismo, 
melhorias contínuas e o uso de um SAD 
estratégico. 
 
 
Existe uma interação diádica entre a cultura 
organizacional e estilo gerencial e o SAD. 
 

Barnes et al., (1998) ; Biticini et al., 
(1998) ; Brouthers et al., (1998) ; 
Hudson et al., (2001) ; Neely et al., 
(2002)  
 
 
 
 
Chenhall (2003) ; Otley (1999) ; Said 
et al., (2003); Franco e Bourne 
(2003); Hoque (2004); Lingle e 
Schiemann (1996); Neely  et al., 
(1994);  
 
 
Archer e Otley (1994); Dangayach e 
Deshmukh (2001) ; Kaplan e Norton 
(1992 ;1996) Neely et al., (1994) ; 
Roberts (1990) ; Simons (1990) ; 
Garengo et al., (2005)   
 
 
Garengo et al., (2005) 
 
 
 
 
 
 
Garengo et al., (2005) 
 
 
 
Garengo et al., (2005); McAdam e 
Bailie (2002) 
 
 
Otley (1999); Biticini et al., (2006) 
 
 
 
Chenhall (2003) ; Harrison e 
McKinnon (1999) ;  Lebas e 
Weigenstein (1986); Biticini et al., 
(2006) 
 
 
 
Franco e Bourne (2003) 
 
 
 
 
 
 
Biticini et al., (2006) 

Gestão de controle 
sistêmico   /   
Tamanho da 
empresa 
 
 
 
 
Estratégia  
 
 
 
 
 
 
 
Estratégia 
 
 
 
 
 
 
Estratégia 
 
 
 
 
 
Estratégia 
 
 
 
Estratégia / 
Tamanho da 
empresa 
 
Cultura 
organizacional e 
estilo de gestão 
 
 
Cultura 
organizacional e 
estilo de gestão 
 
 
 
Cultura 
organizacional e 
estilo de gestão 
 
 
 
Cultura 
organizacional e 
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Liderança gerencial e comprometimento são 
fatores críticos para a implementação e o uso 
de um SAD. 
 
Para MPMEs a falta de estratégias explícitas e 
metodologias que suportem e controlem os 
processos organizacionais promove uma 
gestão reativa que por usa vez obstrui a 
adoção de um SAD. 
 
 
SGC são afetados por diferenças culturais 
nacionais e transculturais. 
 
 
Forças do mercado externo (regras da 
competição, fornecimento e demanda; 
comportamento do canal de vendas) 
influenciam um sistema de controle e gestão. 
 
 
Indicadores não financeiros são mais 
satisfatórios em um ambiente competitivo 
complexo ou  de incerteza do que em 
condições estáveis. 
 
 
Um SAD eficaz deve ser adaptável em 
contextos internos e externos a fim de apoiar 
melhorias contínuas.  
 
 
Grandes organizações tendem a usar mais um 
sistema de controle e gestão. 
 
 
O uso de indicadores financeiros e não 
financeiros aumenta a medida que a 
organização cresce.  
 
 
Recursos Humanos ineficientes são uma 
barreira para a adoção e uso de SAD em 
MPMEs. 
 
Recursos de capital limitado obstruem a 
implementação de SAD em MPMEs. 
 
Freqüentemente MPMEs não entendem a 
utilidade de SAD. Tais sistemas são 
percebidos como a causa de burocratização e 
um obstáculo à flexibilidade das MPEs.  
 

 
 
Franco e Bourne (2003); e 
Schiemann (1996); 
 
 
 
Garengo et al., (2005) 
 
 
 
 
 
Baskerville (2003) ; Chennal (2003) ; 
harrison e McKinnon (1999) ; Lebas 
e Weigenstein (1986); Otley (1999) 
 
 
Chennal (2003) ; Gordon e 
Narayanan (1984) ; Hoque (2004) ; 
Lebas e Weigenstein (1986); Otley 
(1999) ; Waggoner et al., (1999) 
 
 
Dixon et al., (1990) ; Itner e Larcker 
(1997) ; Said et aL., (2003) 
 
 
 
Biticini et al., (2000) ; Bourne et al., 
(2000) ; Dixon et al., (1990) ; 
Garengo et al., (2005) ; Kennerly e 
Nely (2003)  
  
Chenhall (2003) ; Hoque e James 
(2000) 
 
 
Lebas e Weigenstein (1986); Moores 
e Yuen (2001) 
 
 
 
 
Garengo et al., (2005) 
 
 
Garengo et al., (2005) 
 
 
 
Garengo et al., (2005) 
 

estilo de gestão 
 
Cultura 
organizacional e 
estilo de gestão / 
tamanho da 
empresa 
 
Cultura 
organizacional e 
estilo de gestão / 
tamanho da 
empresa 
 
 
Cultura 
organizacional e 
estilo de gestão / 
ambiente externo 
 
 
Ambiente externo 
 
 
 
 
Ambiente externo 
 
 
 
 
 
Ambiente externo 
 
 
 
Tamanho da 
empresa 
 
 
Tamanho da 
empresa 
 
 
 
 
Tamanho da 
empresa 
 
Tamanho da 
empresa 
 
 
Tamanho da 
empresa 
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Fonte: adaptado de Garengo e Biticini (p. 807-809, 2007). 
 
 
Finalmente, os achados teóricos encontrados foram formalizados em quatro 

proposições teóricas: 1) A estrutura de governança corporativa é um dos principais fatores 

que influenciam a adoção e uso de indicadores de desempenho; 2) práticas de informação 

avançadas  e práticas comportamentais por parte do pessoal envolvido parece ser uma 

condição necessária para a implementação e uso eficaz de um SAD em MPMEs; 3) a 

mudança no modelo de negócio parece levar ao desenvolvimento de um SAD aperfeiçoado; 

4) uma implementação bem sucedida de um SAD parece ser direcionada por um estilo de 

gestão autoritário (GARENGO;BITICINI, 2007). 

 

2.9.2 BSC – Balanced Scorecard 

 
 O Balanced Socrecard foi idealizado em 1992 com o objetivo de resolver problemas 

de mensuração e avaliação do desempenho. A Figura 6 descreve como o BSC foi 

construído em torno da visão estratégica e não mais orientado ao curto prazo e focado 

apenas em controle. A função principal deste sistema de gestão é esclarecer e traduzir a 

visão e a estratégia organizacionais, comunicar e vincular objetivos e adotar  formas de 

mensuração adequadas ligadas a estratégia traçada, planejar e estabelecer metas, melhorar o 

feedback e o aprendizado. Os scorecards estratégicos passaram a ser relevantes para que as 

organizações conseguissem descrever a estratégia de maneira consistente e criativa. 
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Figura 6. BSC e Visão estratégica de longo prazo. 
 

 
Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (2001, p.36). 
 

Deste modo, o BSC passou a auxiliar as organizações a colocar a estratégia no 

centro dos processos gerenciais. È considerado uma ferramenta de gestão abrangente a 

medida em que reúne 20 a 25 medidas associadas a partir de quatro perspectivas:   

financeira, dos clientes internos, dos processos internos e do aprendizado e crescimento 

(FIGURA 7). A abordagem deste modelo preservou as mensurações do desempenho 

financeiro, mas as complementou com a mensuração de outros vetores do desempenho 

financeiro futuro. Portanto, os autores buscaram refletir um equilíbrio entre medidas 

financeiras e não financeiras, entre os objetivos de longo e curto prazo, sem deixar de 

analisar as perspectivas internas e externas a organização (KAPLAN; NORTON, 2001). 
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Figura 7. Perspectivas do BSC 
 

 

Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (1997, p.10). 
 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) o modelo é alicerçado nas seguintes 

perspectivas : Cliente, Processos internos, aprendizagem interna e Financeira. Para efeitos 

de pesquisa foi detalhada a perspectiva financeira. 

 

Perspectiva Financeira: de acordo com essa perspectiva, as medidas financeiras são o 

meio mais utilizado para se aferir o desempenho. Os objetivos financeiros do negócio 

variam de acordo com o ciclo de vida em que a  organização se encontra. Estes podem ser 

três:  

 

a) crescimento rápido: os negócios encontram-se em sua fase inicial de seu ciclo de 

vida. Os investimentos financeiros podem estar voltados ao desenvolvimento de 

novos produto; construir ou aumentar as capacidades operacionais; investir em 

sistemas; infraestrutura e distribuição de resdes para suportar relações globais e 
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para nortear e desenvolver o relacionamento com os consumidores. Os objetivos 

financeiros nesta fase irão enfatizar o crescimento de vendas; vendas em novos 

mercados e para novos consumidores; manutenção de níveis de gastos 

adequados para o desenvolvimento de produtos eprocessos, sistemas, 

capacidades dos empregados, estabelecimento de novos mercados e distribuição 

de canais. 

b) Sustentação: os objetivos financeiros nesta fase irão enfatizar medidas 

financeiras tradicionais tais como: retorno sobre o capital empregado, resultados 

operacionais e margem bruta. Os investimentos em projetos para negócios que 

se encontram nesta fase serão avaliados por indicadores padrão, fluxo de caixa 

descontado, análise de capital orçado, entre outros. Tais métricas visarão 

mensurar os ganhos e retornos do capital empregado no negócio. 

c) Colheita: Qualquer investimento neste estágio deve ter retornos imediatos e 

certos.  Os investimentos realizados nesta fase são para mautenção das 

capacidades existentes e manutenção de equipamentos. O objetivo principal é a 

maximização do fluxo de caixa operacional em benefício da empresa e a 

diminuição da necessidade de capital de giro. KAPLAN; NORTON, 

1997;2001). 

 

 2.9.3 Implantação do BSC em MPMEs 

 
Para Kaplan e Norton (2001) o BSC pode ser implantado em MPMEs. Os autores 

argumentam que desde o surgimento do BSC, houveram muitas implementações bem 

sucedidas em pequenas divisões organizacionais, incrutadas em grandes empresas. A 

quantidade de empregados de muitas entidades sem fins lucrativos nas quais o BSC foi 

implementado variava de uma dúzia a centenas. Para os autores, a questão principal para 

qualquer organização, independente do tamanho é o alinhamento estratégico de pessoas e 

processos com a estratégia. As pequenas e grandes empresas se beneficiam quando a 

estratégia é compreedida e implementada no dia a dia. Isto se dá, pois o BSC é um 

mecanismo que identifica, monitora, analiza, comunica o progresso das estratégias 

organizacionais. A necessidade do alinhamento entre a estratégia organizacional adotada e 
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o desempenho do negócio existe em toda organização, não importando seu tamanho. 

(KAPLAN; NORTON, 2001; SWORD, 2003). 

No entanto, para muitos empreendedores a ideia de usar o BSC é considerada 

idealista , já que eles supõem que a execução de um BSC precisa do orçamento e recursos 

humanos de uma grande organização para ser bem sucedido. Para Garengo, Bizzo e Biticini 

(2005) o BSC falha no atendimento às necessidades de MPMEs visto que não foi 

desenvolvido com calreza e simplicidade.  

 

Mas, para Anderson, Cobbod e Lawrie (2001) MPMEs devem aplicar o BSC para 

criar uma visão estratégica e determinar e comunicar  os objetivos para seu negócio além de 

determinar indicadores para tais objetivos. Em adição, os autores revelam algumas razões 

para implementar o BSC em MPMEs. 

 

 A necessidade de uma direção mais clara  para o futuro: para onde a organização 

está indo? 

 A necessidade de uma compreensão clara do modelo de negócio por parte dos 

gestores: a organização faz as coisas como deveria fazer? 

 A necessidade de desenvolver a capacidade de focar e priorizar: como equilibar 

desenvolvimento a longo prazo e as pressões operacionais de curto prazo?  

 A agilidade organizacional e flexibilidade impulsionada pela aprendizagem: como 

incorporar novos conhecimentos nos processos de planejamento estratégico e operacional? 

(ANDERSEN; COBBOLD; LAWRIE, 2001). 

 

Os autores ainda acrescentam as principais objetivos da implementação de um BSC 

em MPMEs: 

 

a)  Criar uma abordagem sistêmica para formar um sistema de gestão integrada. 

b) Prover uma ferramenta para comunicar a estratégia, os processos e sistemas 

requeridos como direcionadores do desempenho. 

c) Desenhar um roteiro de causa e efeito em uma única página do mapa estratégico 

que  torne fácil o processo de avaliar e medir o desempenho.   
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Os fatores considerados críticos para a implementação das melhores práticas de um 

BSC em MPMEs são: um escopo definido e um plano de implementação em fases; suporte 

dos gestores e liderança; fazer do BSC parte da estratégia e conduzir reuniões mensais; uma 

equipe comprometida com um bom coordenador; recompensar o sucesso da implementação 

do BSC. Teoricamente este processo de implementação do BSC deve levar menos tempo e 

menos recursos envolvidos (ANDERSEN; COBBOLD; LAWRIE, 2001). 

Para empresas em ambientes de rápida mutação, que é o caso da maioria das 

startups, o BSC também pode ser aplicado. 

Segundo Sword (2003) a implementação de um BSC em MPMEs deve seguir 

alguns passos práticos básicos conforme demonstrado na figura 8. 

 

Figura 8. Etapas na implementação do BSC em MPMEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Sword (2003). 

 

2.9.4 Performance Prism 

 
Outro modelo construído para medir o desempenho foi o Performance Prism. È um 

framework tridimensional construído por Neely e Adams (2000) que se utiliza de um 

Passo 1: 
 
 Comunicar o plano de implementação; 
 Concordância com a agenda dos 
gestores; 
 Desenho e adoção do mapa estratégico; 
 Identificar os proprietários dos 
processos; 
 Planejamento de reuniões de revisão 
periódicas. 

Passo 3: 
 Colocar em cascata o instrumento por 
meio da área de integração; 
 Educar gestores e empregados com 
respeito ao Balanced Scorecard 
 Seleção de indicadores e definição de 
metas ; 
 Scorecards devem fazer parte das 
reuniões de departamentos. 

Passo 4: 
 Incorporar o Balanced Scorecard; 
 Atualizações periódicas do plano 
estratégico baseado no Scorecard 
 Unificar o orçamento ao Scorecard 
Seleção de indicadores e definição de 
metas ; 
 Unificar as avaliações de desempenho 
ao Scorecards.  

Passo 2: 
 
 Coletar dados; desenho do primeiro 
relatório, objetivos e iniciativas; 
 
 Revisão e aprovação do primeiro 
scorecard report; 
 
 Iniciativas de documentos e documentá-
los junto ao mapa estratégico . 



   

 

105

modelo tridimensional com cinco faces, considerado como um sistema de avaliação da 

gestão da organização.  Este modelo procura considerar de forma recíproca a relação 

existente entre  as necessidades dos stakeholders  e as necessidades da organização. Os 

critérios para a avaliação do desempenho são apresentados nas cinco faces de um prisma 

(FIGURA 9).  Na parte inferior e no topo são apresentados a satisfação dos stakeholders 

(investidores, empregados, clientes, órgãos reguladores, comunidade e processos) e a 

contribuição dos stakeholders. 

 

Figura 9. Performance Prism 
 

 
Fonte: Neely et al., (2001) 
 

O objetivo do Performance Prism é provocar a análise dos executivos em relação as 

cinco perspectivas de tal forma que tal análise integrada gere uma estrutura que permita a 

avaliação do desempenho organizacional por meio de perguntas chaves (FIGURA 10). 
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Figura 10. Questões do performance prism 
 

 
Fonte: Adaptado de Neely; Adams; kennerley  (2002) 

 

Na primeira perspectiva envolvendo a satisfação dos stakeholders é relevante 

delimitar o que estas partes interessadas desejam. Neste momento são identificados os 

stakeholders chaves e é determinado o grau de importância de cada um deles para a 

organização. Para os autores, as organizações precisam manter seus stakeholders mais 

influentes satisfeitos para não correr o risco de prejudicar o desempenho da organização no 

longo prazo. Após a identificação das necessidades destes stakeholders mais influentes, 

medidas de desempenho devem ser identificadas com o objetivo de monitorar quão bem a 

organização conhece e atende as necessidades deles. 

Na face inferior do prisma encontram-se a contribuição dos stakeholders. È 

necessário identificar o que a organização quer dos seus stakeholders e então delimitar 

indicadores ou medidas de desempenho que possam avaliar se estas partes interessadas 

estão ou não alcançando as expectativas da organização. Esta relação é bem sutil, já que 

existe uma tensão entre o que as partes necessárias desejam e o que a organização necessita 
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dos seus parceiros. Um exemplo é em relação aos consumidores. Alguns modelos ajudam a 

mensurar o que os consumidores querem da organização, mas não consideram o que a 

organização necessita dos consumidores. Por um lado, os consumidores desejam facilidade 

de acesso, rapidez de entrega, preço competitivo e qualidade, no entanto, por outro lado a 

organização deseja que eles sejam fiéis e rentáveis.  Uma forma de gerenciar esta tensão é 

estabelecer indicadores que avaliem não somente o grau de satisfação do consumidor com o 

que é provido pela organização mas também a lucratividade e fidelidade do consumidor 

para a organização (TATICCHI; ASFALTI; SOLE, 2010; NEELY; ADAMS; KENERLY, 

2002; NEELY; ADAMS, 2001). 

Outros indicadores que podem ser utilizados para mensurar a contribuição dos 

stakeholders são : 

 

 Investidores: crescimento do capital e a boa vontade em assumir mais riscos; 

 Empregados: flexibilidade, habilidades múltiplas; 

 órgãos reguladores: melhor entendimento do setor do negócio e a habilidade para 

regular através das fronteiras; mensurar a habilidade para trabalhar eficientemente as 

relações entre os envolvidos e a ausência de burocracia. 

  

A terceira perspectiva encontra-se na lateral fontal do prisma e refere-se a estratégia 

escolhida. No performance Prim a estratégia é definida em traçar como os objetivos serão 

alcançados. Esta estratégia precisa estar alinhada com processos bem definidos. Neste 

sentido, descobrir processos novos que agreguem valor aos stakeholders torna-se uma 

função de apoio chave a estratégia.  

A partir do momento em que as estratégias são identificadas, indicadores de 

desempenho deverão ser formulados para determinar se as estratégias selecionadas estão 

funcionando. O objetivo dos indicadores de desempenho relacionados com a estratégia são: 

 

 Demonstrar quão bem as estratégias estão sendo implementadas;  

 Comunicar as estratégias adotadas à organização; 

 Estimular a implementação das estratégias pelos gestores; 

 Avaliar se as estratégias selecionadas continuam sendo apropriadas.  
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A outra face do prisma está relacionada aos processos organizacionais. Estes devem 

oferecer suporte as estratégias organizacionais adotadas. Muitas organizações classificam 

seus processos da seguinte forma: desenvolvimento de produtos e serviços; geradores de 

demanda; atendimento da demanda; plalejamento e gestão da empresa. Estes processos 

podem ser subdivididos em subprocessos mais detalhados. Em seguida, indicadores devem 

ser desenvolvidos com o objetivo de avaliar o funcionamento destes processos. Os gestores 

precisam focar  a atenção nestes processos chaves e não somente medi-los. A metodologia 

de reengenharia de processos pode ser utilizada com o objetivo de identificar quaisquer 

processos redundantes. Em adição, a análise da cadeia de valor pode ser empregada para 

identificar quais são os processos chaves e determinar indicadores apropriados para avaliá-

los.  

A quinta face do prisma refere-se as capacidades que neste contexto envolvem as 

pessoas, práticas,  tecnologias e infraestrutura requeridas para permitir o funcionamento dos 

processos. Deste modo, as capacidades corretas precisam suportar os processos que foram 

identificados na outra face do prisma. Nesta etapa, a organização necessita identificar quais 

capacidades são requeridas e identificar medidas de desempenho para verificar quão bem 

tais capacidades estão sendo colocadas em prática.  

Benchmarking tem sido usado como ferramenta para medir as capacidades 

organizacionais. Neste cenário, o benchmarking é utilizado não somente para determinar se 

a organização possui as habilidades corretas não somente no dia a dia, mas também se 

levará a organização a frente em sua visão de futuro. O foco não é medir apenas o 

desempenho, mas também se as habilidades corretas para a organização existem.  

Deste modo, todas as facetas do Performance prism estão interligadas e precisam 

dar suporte uma a outra. Neste sentido, é necessário identificar as estratégias para delimitar 

quais os processos necessário para atingi-las. Em seguida, é necessário identificar as 

capacidades requeridas para o funcionamento dos processos chaves da organização. Este é 

um modelo top-down e sua maior contribuição é permitir que os gestores entendam as 

necessidades dos stakeholders e o que eles querem e o que a organização deseja e necessita 

dos stakeholders. Outra contribuição relevante é lincar e alinhar as necessidades, processos, 

estratégias e capacidades para satisfazer os desejos e necessidades e assim agregar valor aos 
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stakeholders envolvidos e a organização (TATICCHI; ASFALTI; SOLE, 2010; NEELY; 

ADAMS; KENERLY, 2002; NEELY; ADAMS, 2001; ANDERSEN; COBBOLD; 

LAWRIE, 2001). 

 

2.9.5 Organizational Performance Measurement 

 
 Este framework foi desenvolvido para MPMEs e baseado em três princípios: 

 

1) Alinhamento: as medidas e indicadores selecionados suportam o alinhamento 

entre as ações das pessoas e a estratégia empresarial. 

2) Processo de pensamento: o SAD está ligado ao processo de monitoria, controle e 

melhoria. 

3) Praticabilidade: em qualquer nível da empresa existe um processo constante para 

identificar indicadores que deveriam ser considerados e para assegurar a sustentabilidade 

dos dados.  

 

2.9.6 Um estudo sobre a Avaliação do desempenho em MPMEs 

 
 Garengo e Biazzo e Biticini (2005) fizeram um estudo comparativo sobre as 

principais ferramentas para mensurar o desempenho organizacional em MPMEs. Seus 

achados científicos estão descritos no Quadro 17. 

 

Quadro 17 Principais ferramentas de avaliação de desempenho. 

Ferramenta Autor Descrição 

Performance Measurement 
Matrix  

Keenan et al., (1989) Auxilia a empresa na definição de seus 
objetivos estratégicos e traduz esses 
objetivos em medidas de desempenho. 

Performance Pyramid 
System  

Linch e Cross (1991)  Pirâmide construída em quatro níveis que 
demonstra as ligações entre a estratégia 
organizacional com os objetivos 
operacionais.  

Performance Measurement 
System for Service 
Industries 

Fitzgerald et al., (1991) Centrado em seis dimensões que buscam 
interligar SAD com a estratégia e 
competitividade . 

 

Balanced Scorecard 

Kaplan e Norton (1992; 1996; 

2001) 

É baseado em quatro perspectivas 
(financeira, clientes, processos internos e 
aprendizagem e crescimento). É baseado 
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em scorecards ou mapas estratégicos que 
têm por objetivo ligar a estratégia às 
atividades operacionais. 

Integrated Performance 

Measurement System  

Biticini et al., (1997) Destaca dois principais aspectos da medição 
de desemepnho: integração das diversas 
áreas de negócios e a implantação das 
políticas e estratégias. Baseia-se em quatro 
níveis: corporativo; unidades de negócios; 
atividades e  processos. 

Performance Prism  Neely et al., (2002) Objetiva medir o desempenho de toda a 
empresa. Cada face do prisma corresponde 
a uma área de análise: a satisfação dos 
interessados; estratégias; os processos; 
capacidades e contribuição dos interessados 

Organizational Performance 

Measurement (OPM) 

Chennel et al., (2002)  Foco nas pequenas e médias empresas e 
está baseado em três princípios: 
alinhamento estratégico; processos e 
envolvimento de todos os níveis 
organizacionais.  

Integrated Performance 

Measurement for Small 

Firms  

Latinen (1996; 2002)  Foco nas pequenas e médias empresas. È 
baseado em sete dimensões: duas internas 
(financeiro e competitividade) e cinco 
externas (custos, fatores de produção, 
atividades, produtos e receitas)  

 Fonte: adaptado de Garengo, Biazzo e Biticini (2005) 
 
 

Os autores, em seguida analisaram as principais ferramentas de medição de 

desempenho  utilizando por base os critérios descritos no Quadro 7. 

A principal crítica que os autores fazem ao BSC é principalmente em relação a 

clareza e simplicidade (Quadro 9) visto que este elemento é considerado como essencial à 

eficiência da implementação de um SAD em MPMEs.  Em adição, este SAD é orientado 

apenas parcialmente aos processos e não possibilita uma adaptação rápida as mudanças 

ambientais quer internas, quer externas (BORTOLUZZI et al., 2010b). 

Para Garengo, Biazzo e Biticini (2005)  as duas ferramentas desenvolvidas 

especialmente para as MPMEs deixam a desejar ao passo que não atendem integralmente a 

vários critérios e são falhas quanto ao desenvolvimento da estratégia e alinhamento 

estratégico, considerados como fatores essenciais a implementação de um SAD.  

O Performance Prism é considerado como o mais completo, visto que abrange todos 

os demais critérios, embora atenda apenas parcialmente ao critério de alinhamento 

estratégico.  O Quadro 18apresenta uma análise das principais ferramentas.  (GARENGO, 

BIAZZO; BITICINI, 2005). 

 



   

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

112

 
 
Elementos da medição 
de desempenho 

Performance  
Measurement 
Matrix 

Performance 
Pyramid  
system 

Performance 
Measurement 
System fot 
Service 
Industries 

Balanced 
Scorecard 

Integrated 
Performance  
Measurement
system 

Performance
Prism 
 

Organizational
Performance 
Measurement 
(OPM)  

Integrated 
Performance 
Measurement
For small 
Frims 

Alinhamento Estratégico         

Desenvolvimento da 
Estratégia  

        

Foco nos stakeholders         

Indicadores financeiros e 
não-financeiros 

        

Adaptabilidade dinâmica          

Orientado por processo         

Profundidade / 
detalhamento 

        

Abrangência         

Relacionamento de causa 
e efeito 

        

Clareza e simplicidade         

 Atende Integralmente             Atende Parcialmente 
Quadro 18 Análise das ferramentas de avaliação do desempenho 
Fonte: Garengo, Biazzo e Biticini (2005)
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 3.1. Considerações sobre a inovação no Brasil 
 

A importância da discussão da inovação no Brasil tem crescido no decorrer do 

tempo.  Houve um aumento na criação de sites que visam a discussão do tema e a 

propagação por meios eletrônicos das iniciativas do governo federal em promover a 

inovação no país. Para esta pesquisa, a inovação também deve ser discutida, devido ao 

fato que o grau de inovação ter sido um dos quesitos com maior peso de avaliação para 

o programa PRIME 2009, principalmente em sua primeira etapa (ANEXO 1) 

  Um exemplo da crescente importância dada pelo governo federal a discussão 

do tema é  o site do Portal de inovação, administrado pelo MCTI cujo objetivo é [...] 

para promover a cooperação tecnológica, ferramentas para a gestão da inovação, 

informações estratégicas, redes de relacionamento, comunidades na prática e outras 

oportunidades para inovar [...] (MCTIb, 2010). Deste modo, o governo, pressionado 

pela necessidade de fomentar a inovação, tem buscado aproximar os setores da 

sociedade tais como: os pesquisadores acadêmicos, empresários, o MCTI e outros 

órgãos institucionais com a finalidade de discutir o assunto e promover ações eficazes 

que gerem inovação. 

 Outro fator que demonstra o aumento da relevância do tema foi indicada  por 

meio do anúncio do MCTI ao informar que entre 2011 e 2013, por meio de recursos 

disponibilizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio  à Micro e Pequena Empresa 

(SEBRAE) e pela CNI, as micro e pequenas empresas terão R$ 48,7 milhões a 

disposição. Tais recursos possuem o objetivo de formar indutores e promotores de 

projetos de inovação tecnológica. Para isso, foi prevista a formação de 18 mil 

empresas, a capacitação de mil funcionários e a execução de no mínimo 3 mil projetos 

de inovação tecnológica visando à aplicação de tais recursos. Ainda, segundo o 

presidente da CNI, as maiores beneficiadas são as micro e pequenas empresas devido 

ao fato que as mesmas possuem dificuldades de investir em inovação e necessitam dar 

um salto de qualidade no desenvolvimento de seus produtos com a finalidade de 

alcançar um objetivo maior (MCTIc, 2010). 
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3.2. Sistemas de Inovação  
 
Os processos de inovação são sistêmicos e envolvem a interação de vários 

agentes econômicos, políticos e sociais (FREEMAN, 1987; NELSON, 1993; 

EDQUIST, 1997; CARLSSON et al., 2002). Um exemplo é ao se considerar a 

abordagem de Sistemas de Inovação (SI). Segundo Cassiolato e Lastres (2005) um SI 

pode ser entendido de forma sistêmica. No conceito definido pelos autores, a interação 

entre um conjunto de organizações e instituições deve contribuir para o 

desenvolvimento da inovação de um país, setor ou localidade.  

Para Edquist (1997), uma definição mais abrangente de SI inclui  [...] todos os 

fatores econômicos, sociais e políticos, organizacionais, institucionais e outros que 

influenciam o desenvolvimento, a difusão e o uso de inovações (EDQUIST, 1997, 

p.14).  

Na abordagem de SI, a capacidade de inovar não depende apenas de atores 

individuais. O contexto econômico, político e cultural  relacionados ao ambiente em 

que os agentes produtivos estão inseridos influenciam no desempenho inovador 

(LASTRES, CASSIOLATO, 2005; EDQUIST, 1997; LUNDVALL, 1992). Os SI se 

desenvolvem em ambientes dinâmicos em que as mudanças tecnológicas possuem um 

grande poder transformador. 

Segundo Lundvall (1992), os SI também apresentam características de 

delimitação geográfica. Podem ser considerados de acordo com os seguintes níveis: 1) 

nacional - Sistema Nacional de Inovação (SNI); 2) regional - Sistemas Regionais de 

Inovação (SRI) ou 3) local - Sistemas Locais de Inovação (SLI). O mesmo autor 

considera a necessidade da partilha de um mesmo contexto histórico, econômico e 

social entre os atores envolvidos. Em adição, como parte integrante do contexto do SI, 

o conhecimento surge como um recurso relevante que em conjunto com o processo de 

aprendizagem tornam-se importantes na determinação dos padrões econômicos atuais.  

O estudo sobe as instituições foi delimitado por North (1990). Segundo o autor, 

o conceito refere-se ao conjunto de normas, valores e cultura que governam o 

comportamento dos indivíduos. As instituições podem ser estabelecidas  por meio de 

negociação coletiva ou um consenso, seja ele de natureza moral ou religiosa, um 

conjunto de direitos e deveres aprovados socialmente e entre os quais instaura-se um 
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equilíbrio para diferentes categorias ou parceiros. Estes deveres e direitos dão origem a 

uma série de restrições econômicas, sociais, legais e cognitivas que limitam a ação do 

indivíduo (NORTH, 1990). Em seu estudo, Gilsing (2002), assim como outros autores, 

adota a visão que as instituições são [...] conjuntos de hábitos comuns, rotinas, práticas 

estabelecidas e leis que condicionam indivíduos e grupos (DOSI et al., 1988; SCOTT, 

1995; EDQUIST; JOHNSON, 1997). Para o autor, as instituições que devem ser 

consideradas ao se analisar um SI são aquelas que fornecem incentivos para aprender e 

inovar e também àquelas instituições que moldam ou influenciam a direção destas 

atividades (GILSING, 2002). 

Freeman (1987), um dos primeiros a estudar o assunto, descreve o conceito de 

SI como envolvendo uma rede de relações de instituições do setor público e privado 

com atividades e interações iniciais que modificam e difundem novas tecnologias. 

Gilsing (2002) defende, assim como outros autores, o conceito de SI como 

sendo o relacionamento entre instituições, organizações e inovação (LUNDVALL 

1992; NELSON, 1993; 1998; EDQUIST, 1997). Deste modo, um (SNI) envolve [...] 

elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso de conhecimento 

economicamente útil [...] (GILSING, 2002, p.4). Assim, o autor, tendo a rede de 

firmas como unidade de análise, busca desenvolver um entendimento dinâmico do 

papel do conhecimento e da aprendizagem. A inovação nas redes é entendida como 

um processo coletivo de aprendizagem. 

Caracterizando o SI a nível nacional e considerando como fundamental o uso 

do conhecimento tecnológico no ambiente econômico, Lundvall (1992) aborda o 

conceito de SI como [...] organizações e instituições envolvidas na pesquisa e 

exploração, tais como departamentos de P&D, institutos tecnológicos e universidades 

(LUNDVALL, 1992, p.12). 

Malerba (2002) também contribuiu para a explanação do conceito de SI ao 

definir Sistemas Setoriais de Inovação (SSI). Para o autor, os (SSI) dependem de uma 

base de conhecimentos, tecnologias, entradas e uma demanda que seja potencial ou 

existente. São compostos por instituições, atores e redes, conhecimento e tecnologia. 

Fazem parte do SSI organizações denominadas como não-firmas que podem incluir 

universidades, instituições financeiras, agências governamentais, uniões comerciais ou 
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associações técnicas. Grupos de organizações e até mesmo sub-unidades 

organizacionais, tais como departamentos de produção, P&D também podem 

desenvolver papéis no SSI. Em adição, atores individuais tais como cientistas, 

consumidores e empreendedores podem fazer parte deste tipo de sistema dependendo 

do tipo de interação e conexões existentes entre eles.   

Neste sentido, o conhecimento originado por meio da interação entre 

indivíduos, grupos, organizações e instituições bem como a capacidade para criá-lo, 

acessá-lo e usá-lo eficazmente é um instrumento importante para a inovação, 

concorrência e sucesso econômico. (LUNDVALL, 1992; SARKAR, 2005). A OECD 

(1996) trouxe a tona o termo  “economias baseadas no conhecimento” para demonstrar 

o reconhecimento do papel do conhecimento e da tecnologia em promover o 

desenvolvimento econômico (OECD, 1996).  

Deste modo, torna-se evidente que um SNI bem desenvolvido possibilita que o 

conhecimento produzido, especialmente o de natureza tecnológica, seja incorporado 

em toda a sociedade com o fim de poder criar um círculo virtuoso que conduza ao 

crescimento econômico. Neste sentido, Johnsson e Lundvall (2005) defenderam que a 

dinâmica de aprendizado e os fatores estruturais e institucionais estão relacionados em 

um contexto inovativo e de grande competição (JOHNSSON; LUNDVALL, 2005). 

Conforme demonstrado na Figura 11, pode-se dizer que o conhecimento se torna um 

dos motores fundamentais do desenvolvimento econômico e social e, por sua vez, a 

inovação, é o combustível que, como em um ciclo, alimenta essa economia do 

conhecimento (SARKAR, 2005; LUNDAVALL, 1992; OECD, 1996).  
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Figura 11. O ciclo virtuoso do conhecimento 
 
 

Crescimento econômico e 
dinâmico

Incorporação do conhecimento

Geração do Conhecimento

Estabelecimento de 
ensino superior

Setor Público Setor Privado

Pesquisadores em C&T

Crescimento econômico e 
dinâmico

Incorporação do conhecimento

Geração do Conhecimento

Estabelecimento de 
ensino superior

Setor Público Setor Privado

Pesquisadores em C&T

 
Fonte: Sarkar (2005), p.129. 
 

Edquist e Homem (2008), em adição, por meio de trabalhos anteriores 

apresentam uma lista sobre os processos de inovação que fazem parte do ambiente de 

um SI e que contribuem para o desenvolvimento econômico. Para o autor, tais 

atividades podem ser consideradas como determinantes parciais no desenvolvimento e 

difusão de inovações. Tais atividades chaves em sistemas de inovação podem ser 

visualizadas no Quadro 19 

 
 
Quadro 19.Atividades chaves em sistemas de inovação. 

Item Detalhamento 

I. Provisão dos inputs do 
conhecimento para o 
processo de inovação 

a) Provisão de P&D e a criação de novo conhecimento principalmente 
em engenharia, medicina e ciências naturais. 
b) Construção de competências por meio de educação e treinamento da 

força de trabalho para a inovação e atividades de P&D. 

II. Atividades de demanda c) Formação de novos mercados de produtos. 
d) Articulação dos requerimentos de qualidade com respeito a novos 
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produtos originados na demanda. 
III. Provisão dos 
constituintes do SI 

e)Criação e transformação de organizações que necessitam do 
desenvolvimento de novos campos de inovação. Exemplos incluem: a 
melhoria do empreendedorismo para criar novas firmas e; a melhoria do 
intraempreendedorismo para diversificar as firmas existentes e criar 
novas organizações de pesquisa. 
f) Networking por meio de mercados e outros mecanismos incluindo 
aprendizagem entre diferentes organizações potencialmente envolvidas 
nos processos de inovação. Isto implica a integração de novos elementos 
do conhecimento desenvolvidos em diferentes esferas de SI aliados com 
elementos já disponíveis em firmas inovativas. 
g) Criação e transformação de instituições que podem envolver leis de 
patentes, leis tributárias, ambiente e normas de segurança, rotinas de 
investimento m P&D e outros, que influenciam as organizações 
inovadoras e seus processo inovadores a medida que promovem 
incentivos e removem os obstáculos à inovação. 

IV. Serviços de suporte 
para firmas inovadoras 

h)Atividades de incubação e suporte administrativo para os esforços 
inovadores.  
i) Financiar o processo de inovação e outras atividades que podem 
facilitar a adoção e comercialização do conhecimento. 
j) Provisão do serviços de consultoria relevantes ao processo de inovação 
incluindo transferência de tecnologia, informação comercial e consultoria 
jurídica. 

Fonte: Edquist e Hommen (2008), p.10. 
 

 
Em adição, Cassiolato e Lastres (2000) ao considerarem o processo de 

inovação defendem que os SIs não são homogêneos. Cada contexto: social, político ou 

institucional apresenta ingredientes únicos na determinação das características 

peculiares que podem ser encontradas ao se comparar sistemas de inovação a nível 

organizacional, regional e até entre países. 

Segundo Enriquez e Costa (2001) os sistemas nacionais, regionais ou locais 

podem ser considerados como uma rede entre instituições do setor público 

(instituições de pesquisa, universidades, agências governamentais de fomento e 

financiamento, empresas estatais e incubadoras) e privado (empresas, associações 

empresariais, sindicatos, organizações não-governamentais e incubadoras.  

O autor defende que empresas, universidades, centros de pesquisas, órgãos de 

C&T da região, incubadoras de empresas, condomínios empresariais, parques 

tecnológicos e organizações não governamentais são considerados atores no processo 

de inovação (ENRIQUEZ; COSTA, 2001). 

 Para ser um ator no processo de inovação a universidade geralmente se 

envolve em atividades que podem ser consideradas como empreendedorismo 
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acadêmico (LOUIS et al., 1989). Ela busca tais atividades com o objetivo de aumentar 

o lucro individual ou institucional, influência ou prestígio por meio do 

desenvolvimento de ideias de marketing e de produtos com base em investigação. Isso 

envolve uma mudança de postura da universidade que antes se apegava ao modelo 

tradicional onde o reconhecimento universitário advêm da notoriedade  das 

conferências e revistas em os artigos e achados científicos são divulgados. Para gerar o 

retorno necessário neste tipo de modelo, outros pesquisadores e outros atores sociais 

devem gerar recursos e riquezas a fim de financiar tais pesquisas (LOUIS et al., 1989; 

COZZI et al., 2008). 

Segundo a OECD (1999), outro fator que colabora para a mudança de postura 

por parte do ambiente acadêmico é a tendência acelerada da globalização. As 

universidades operam cada vez mais no cenário internacional interagindo no jogo da 

competição e a partir das alianças e de parcerias se unem a fim de assegurarem-se de 

uma alimentação mais eficiente de informações, especialmente sobre os saberes 

inovadores. Deste modo, estas instituições procuram permanecer ativas como agentes 

atuantes na modernização e desenvolvimento de seu país. 

Em adição, a universidade para ser empreendedora apresenta o 

desenvolvimento de determinadas características. Segundo Neal (1998) citado por 

Sarkar (2007) uma universidade empreendedora pode ser descrita como: 

 

Uma instituição voltada para estudantes não tradicionais 
(predominantemente adultos, part time) que dão ênfase a desenvolver 
serviços de instrução com elementos práticos (em oposição à  pesquisa) em 
formatos alternativos (tempo, lugar ou tecnologia) em múltiplas 
localizações (incluindo ao longo das fronteiras dos países ou estados). O 
estilo de liderança nesse tipo de instituição deve dar ênfase agressiva ao 
crescimento e a expansão, abertura a uma variedade de parceiros e acordos 
de colaboração e leasing de recursos-chave (incluindo a comunidade de 
doutores e infra-estrutura) para minimizar o overhead administrativo e 
maximizar a flexibilidade futura (NEAL, 1998 apud SARKAR, 2007, 
p.68). 

 

          

Uma das formas organizacionais geradas a partir do esforço da universidade 

em se tornar empreendedora são os spin-offs. Estes são caracterizados como empresas 

nas quais as qualificações acadêmicas, os resultados de pesquisa, os métodos 
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científicos e outras capacidades desempenham um papel fundamental (SARKAR, 

2008). De acordo com Cozzi et al., (2008) [...]  spin offs são processos e movimentos 

de geração de novas empresas e novos negócios, a partir de organizações existentes, as 

empresas- ME, e de centros de pesquisa  (COZZI et al., 2008, p. XIII).  

Spin-offs também são descritos como empresas que auxiliam a comercializar 

novos métodos científicos, conhecimentos e novas tecnologias que tiveram sua origem 

por meio da investigação desenvolvida dentro da universidade ou de uma unidade 

governamental de pesquisa (PIRNAY et al., 2003). Especialmente os spin-offs 

tecnológicos desempenham um papel relevante no SI. Segundo Cozzi et al., (2008) 

tais empreendimentos são descritos como um mecanismo de transferência de 

tecnologia que atrai atenção particular por parte das instituições de pesquisa e dos 

governos. Eles oferecem muitas vantagens tais como: importantes consequências 

econômicas para as universidades, a conservação do patrimônio cientìfico dentro do 

território nacional, a contribuição da pesquisa à sociedade, a melhoria dos produtos e 

dos serviços e a promoção de uma cultura de empreendedorismo no seio das 

universidades, o que leva à aproximação entre o mundo dos negócios e o da pesquisa 

acadêmica.  

Tais empresas nascem em função de oportunidades identificadas de inovação e 

de criação de valor onde são exigidos novos modelos de negócios. Por isso, tais 

empresas são como  empresas filhotes que são  ejetadas. Devido a sua própria 

formação torna-se intrínseco em sua natureza o movimento e a agilidade 

organizacionais (JULIEN, 2010). 

Conforme COZZI et al., (2008) a comercialização da pesquisa por spin-off  é 

um forte estímulo à criação de redes interempresariais e interuniversitárias. Mesmo 

parcerias universidades-empresas podem ser realizadas. O conjunto desse processo 

reforça os meios que possibilitam ampliar as pesquisas fundamentais. A Figura 12 

exemplifica tal processo. 
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Figura 12. Modelo sinérgico das unidades de pesquisa 
 

 
Fonte: COZZI et al., (2008) p. 30. 

 
 
 

Além destes fatores, o spin-off oferece mais vantagens ao colocar uma nova 

tecnologia gerada no mercado. Este modelo de negócio permite a implantação de 

tecidos organizacionais orgânicos em torno de unidades de pesquisa. Em adição, 

permite criar laços fortes nos quais a reciprocidade com as instâncias de pesquisas de 

onde se originaram para com as novas empresas tecnológicas fornecem rapidamente 
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informações sobre a utilização das tecnologias comercializadas, contribuindo para o 

foco e a compreensão mais eficiente das orientações de pesquisa (COZZI et al., 2008). 

No PRIME 2009, quando se considera o programa a nível nacional, cerca de 38,29% 

dos projetos aprovados na última fase eram originados de spin-off de empresa e cerca 

de 25,14% eram originados de spin-off de universidades. Portanto, ao total, 63,43% 

dos projetos aprovados eram originados de algum tipo de spin-offs, e tal fato já 

demonstra a relevância desse modelo de negócios para empresas nascentes (MCTI, 

2010). 

 Outra corrente teórica que discute a interação da universidade com outros 

atores é a tese da Triple Helix. Ela foi desenvolvida por Etzkowitz e Leydesdorff 

(1997) e defende a necessidade das universidades envolverem-se cada vez mais em 

uma relação bem desenvolvida com o Estado e as empresas. Por meio de um processo 

dinâmico de inovação em um contexto evolutivo, as relações são estabelecidas em três 

esferas institucionais distintas envolvendo a universidade, a iniciativa privada e o 

governo. Desse modo, a interação universidade-indústria-governo é  descrita como a 

chave para a inovação em uma sociedade baseada no conhecimento. A universidade 

assume um papel chave na medida em que auxilia na criação de novas fontes de 

conhecimento e inovação, incrementa as já existentes, estabelece relações com as 

empresas e os governos, cria novas áreas de atuação e exerce seu papel de protagonista 

nos processos de mudança (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1997; SARKAR, 2008; 

FROIS; PARREIRAS, 2003).  

Um exemplo desse tipo de interação pode ser vista na forma como as firmas 

privadas tem buscado o acesso ao conhecimento tecnológico junto às universidades. 

As instituições governamentais podem atuar em tais situações como reguladoras da 

relação entre universidades e firmas privadas e são responsáveis em determinar as 

regras do jogo. A criação de fundos e programas do governo que possibilitam o acesso 

a subsídios e financiamentos são um exemplo do papel que instituições 

governamentais exercem neste cenário (EDQUIST, 2001; COELHO, 2009; JULIEN, 

2010). 

A sociedade também usufrui dos benefícios de tais relações. Por meio das 

redes trilaterais pode-se obter bons resultados com o desenvolvimento de novos 
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produtos e/ ou processos. No Brasil, no entanto, dentro de um SLI o modelo da Triple 

Helix ainda encontra dificuldades na sinergia dos atores universidade, iniciativa 

privada e governo especialmente devido ao fluxo do conhecimento ser ainda muito 

incipiente (ETZKOWITS; MELLLO, 2004). 

Portanto, tendo sob perspectiva a abordagem de Lundvall (1992); Freeman 

(1987) e Edquist (2001); Malerba (2005) sobre SI, o Sistema Brasileiro de Inovação 

apresenta as redes de conhecimento e financeira. Segundo Jullien (2010) tal formação 

de redes pode ter um efeito geral positivo em ajudar  empresas próativas a assumirem 

mais riscos no mercado. Por oferecer uma boa base de ideias, informações e recursos, 

ela permite que essas empresas tenham um alto índice de sucesso em suas estratégias.  

 

3.3. A Rede do Conhecimento 
 

 A caracterização, tipologia e formação das redes já foi discutido extensamente 

na literatura. A mesma tem considerado que características tais como o porte, 

densidade e a diversidade desempenham um papel muito importante na qualidade da 

rede. O conceito de redes também foi aplicado a uma ampla variedade de formas de 

relações entre firmas tais como: alianças estratégicas envolvendo joint ventures; 

alianças com ou sem a participação acionária, consórcios, redes de cooperação, redes 

sociais, relações de terceirização, entre outros (ALDRICH; ZIMMER, 1986; 

POWELL, 1987; OLIVER, 1990; OLIVER; EBERS, 1998; GRANOVETTER, 

1982;BARNEY;HESTERLY, 2008). 

Um exemplo  ao se considerar a intensidade dos laços entre os membros da 

rede (GRANOVETTER, 1973, 1982; KRACKHARDT, 1992). Para Granovetter 

(1982) que utilizou o termo densidade para quantificar a proporção de laços existentes 

em relação ao total de laços possíveis na rede, os laços fortes costumam acentuar as 

relações entre os interlocutores, sendo que os intermediários entre esses laços fortes 

favorecem a aproximação e a transitividade entre as fontes para criar cada vez mais 

redundância. Assim as redes de laços fortes tendem a trazer informações facilmente 

compreendidas, podendo ser chamadas de sinais fortes, já as redes de laços fracos 

proporcionam uma informação compreendida com mais dificuldade, por causa da 
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desatenção e da falta de confiança, o que as torna redes de sinais fracos. As redes de 

sinais fracos correspondem na maior parte das vezes aos organismos que não fazem 

parte dos campos tradicionais de pesquisa e as universidades (FRIEDKIN, 1984; 

JULIEN, 2010). 

Gilsing (2005) ao considerar o trabalho de Carlsson et al., (1997) defende que  

é necessário um alto grau de conectividade que envolve a intensidade e tipo de 

conexões entre os vários atores do sistema, para que oportunidades de aprendizagem e 

inovação possam surgir. No entanto, é necessário um equilíbrio, pois, conectividade 

em excesso pode contrair a aprendizagem e a inovação, especialmente se houver baixo 

grau de conectividade externa. 

Segundo Gulati (1995) as redes ricas aliam sinais fortes (vindos do hábito de se 

trabalhar conjuntamente a sinais fracos (originadas nas diferenças de saberes e 

expertise dos parceiros). Deste modo, empresas de setores de ponta que necessitam de 

constante inovação tecnológica, ganham muito por conhecer os últimos 

desenvolvimentos no assunto, aliando-se ou cooperando em médio prazo com os 

centros de pesquisas especializados das universidades. Essa rede densa favorece a 

sinergia, instaura um sistema de aprendizado sistemático e coletivo e proporciona s 

empresas que dela fazem parte uma capacidade de produção que lhes permite 

distinguir-se cada vez mais de seus concorrentes, por meio de relações complexas 

muito dificilmente reproduzíveis (GULATI, 1995; JULIEN et al., 2003). 

O problema de redes de sinais fortes é que as relações entre pesquisadores e 

empreendedores não acontecem de forma isolada, especialmente por causa da 

dispersão geográfica. Em lugares onde há escassez de centros de pesquisa, 

universidades ou consultorias especializadas, a corretagem (organismos que permitem 

conectar aqueles que necessitam de informação rica e aqueles que a produzem, como 

as universidades) pode tornar-se essencial para conectar os empreendedores dinâmicos 

e especialistas , a fim de gradualmente criar redes que interessem tanto a uns como a 

outros. Deste modo, a intermediação realizada pelos corretores quando assumem o 

papel de facilitadores para a multiplicação de informações avançadas, incentiva a 

inovação e reduz os obstáculos entre o mundo dos negócios e o da produção do saber 

(JULIEN, 2010). 
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Portanto,  qualquer sistema de redes deve evoluir, renovar-se regularmente, 

substituindo alguns membros ou incluindo outros e criando incessantemente laços com 

outras redes por meio de um ciclo contínuo. 

Em adição, Powell, koput e Smith-Doerr (1996) argumentaram que uma rede 

de relacionamentos interorganizacionais pode trazer vantagem competitiva, dado que o 

lócus da inovação não está situado internamente e o conhecimento pode ser 

amplamente distribuído entre os atores. 

De acordo com Ahuja (2000) a colaboração nas redes pode trazer algumas 

vantagens: 1) uma melhor percepção da mudança; 2) localização ou acréscimo de 

recursos complementares; 3) compartilhamento e combinação de conhecimentos atuais 

ou novos; 4) laços com novas fontes informacionais para obter novas penetrações 

técnicas ou novas percepções dos problemas. 

A formação de redes pode ser, em adição, entendida como uma ferramenta 

necessária para estimular o aprendizado (LUNDVALL 1992; GILSING, 2005). De 

acordo com Jacob et al., (1997) a formação de redes estimula cinco alavancas do 

aprendizado: 

 

 Acelera a circulação da informação entre os membros. Quanto maior  a 

confiança mútua, maior o ganho de tempo para fazer as análises; 

 Multiplica as fontes complementares ou novos laços informacionais para 

complementar a informação conhecida  à medida que as necessidades se desenvolvem; 

  Impulsiona a comparação entre as organizações: as  dissonâncias cognitivas 

criadas pelas diferentes percepções de uma pessoa em relação a outra tendem a 

estimular as empresas e focam-nas a demonstrar continuamente sua capacidade 

concorrencial para aumentar sua competitividade individual no seio do grupo. A 

retroação entre as empresas e seu ambiente as conduz a aumentar o grau de 

competitividade e a apoiar a aprendizagem contínua para ultrapassar incessantemente 

os limites de sua capacidade; 

 Proporciona informações não rotineiras e novas, facilitando sua multiplicação 

e troca dentro e fora do grupo, segundo uma estrutura que comporta pouca ou 

nenhuma ambiguidade. As observações de outras pessoas, muitas vezes semelhantes, e 
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a condensação das informações vindas de múltiplas fontes favorecem a coleta ativa de 

novas informações (principalmente conhecimento tácito, complementadas pelo 

conhecimento explícito compartilhado) e multiplicam novas ideias adequadas  à 

inovação. 

  Quando útil, ela transforma as relações de competição entre as empresas-

membros da rede em relações de cooperação, sem com isso ignorar as pressões dos 

concorrentes (JACOB et al., 1997). 

 

Nooteboom (2000) defende que a comunicação entre os pares reduz a distância 

cultural e aumenta as capacidades de absorção e aceitação, permitindo assim superar 

os esquemas prévios, os vieses que os interlocutores possuem em relação a novas 

formas de pensar ou a resistência a  mudança. Deste modo, conforme explana 

Michelsons (1990), o empreendedor pode aceitar mais facilmente as mudança 

necessárias a  medida que seus pares o colocam em contato com diferentes recursos 

por intermédio das redes. 

Frois e Parreiras (2004) defenderam que o desenvolvimento de redes do 

conhecimento compostas por atores tais como institutos de pesquisas, universidades e 

laboratórios, consórcios de empresas e clientes formam um ambiente apropriado para 

o surgimento de inovação. 

Segundo Coelho (2009), a rede de conhecimento é  constituída por um 

conjunto de [...] instituições, empresas e consultores individuais que cumprem um 

importante papel no processo de prestação de serviços gerenciais relevantes para a 

inovação e captação de recursos [...] (COELHO, 2009, p.210). Assim, institutos de 

pesquisa, universidades, consórcios de empresas e clientes interagindo nessa rede 

podem ter um papel relevante para prospectar e se apropriar da inovação.  

Os serviços de consultoria neste tipo de rede podem incluir desde os trabalhos 

de metodologias mais abrangentes, em que a inovação é considerada de forma mais 

integrada e em conjunto, até as ações focadas nas diversas áreas de competência no 

assunto, incluindo planejamento e estrutura para a inovação, sistemas de inteligência 

competitiva, processos de desenvolvimento de produtos, ferramentas de seleção de 

talentos, serviços de marketing para a inovação e para de propriedade intelectual, 
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apoio na elaboração de contratos, e outros. 

 

 

3.3.1. Incubadoras de Empresas na Rede do Conhecimento 
 

 O contexto de criação das incubadoras é em si mesmo, um fator que justifica 

considerar as incubadoras como parte essencial do SI (DORNELAS, 2001; 

LUNDVALL, 1992; EDQUIST, 2001). As incubadoras podem contribuir para a 

diminuição dos problemas mais sérios que incidem sobre as empresa nascentes. O 

aprimoramento da capacidade gerencial dos empresários e a incorporação de 

tecnologia de produtos e serviços na empresa podem melhorar significativamente com 

o auxílio da incubadora. Em adição, existe a maximização da utilização dos recursos 

financeiros e materiais de que dispõem os micro e pequenos empresários, contribuindo 

para a sobrevivência das empresas que passam pelo processo de incubação (COELHO, 

2009; MANUAL DE INCUBADORAS, 2000). 

O modelo de incubação atualmente em uso foi concebido nos anos 70, nos 

Estados Unidos e Europa como resposta a um problema generalizado de desemprego e 

crise econômica. A união de governos locais, universidades e instituições financeiras 

por meio de ações em áreas focadas em setores de alta tecnologia impulsionou o 

surgimento das incubadoras em sua forma atual (MCTI, 1998; INATEL, 2010). No 

Brasil, o surgimento deste modelo de negócio remonta a década de 80. A primeira 

incubadora, segundo o Manual de Incubadoras (2000) instalada em 1985 originou-se 

em São Carlos, no estado de São Paulo (MANUAL DE INCUBADORAS, 2010). 

  De acordo com a ANPROTEC (2006), o CNPq em 1982, criou o Programa de 

Tecnologia e Inovação visando estimular a relação universidade-empresa e o 

desenvolvimento deste modelo de negócios no país.  

   Em 1987 foi criada a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC). Esta associação 

representa os interesses das incubadoras de empresas, parques tecnológicos e 

empreendimentos inovadores no Brasil. Sua atuação ocorre por meio da promoção de 

atividades de capacitação, articulação de políticas públicas e disseminação de 

conhecimentos.  
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Segundo o MCTI (2011) a ANPROTEC, em 2011, agregava 384 incubadoras 

que apoiavam 3764 empresas tendo graduado cerca de 2509 empreendimentos.  

 

3.3.2. Caracterizando o Processo de Incubação 

 

Segundo o Manual para Implantação de Incubadoras de empresas (2000) o 

conceito de incubadora é: “[...] um mecanismo que estimula a criação  e o 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 

serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves por meio de formação 

complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além 

disso, facilita e acelera o processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas 

empresas” (MANUAL PARA A IMPLANTAO DE INCUBADORAS DE 

EMPRESAS,2000, p.6). 

Em adição, Dornelas (2001) argumenta que o principal objetivo de uma 

incubadora de empresas deve ser a geração de empresas de sucesso, em 

desenvolvimento contínuo e que sejam financeiramente viáveis e competitivas em seu 

mercado mesmo após deixarem a incubadora, geralmente em um prazo de 2 a 4 anos. 

Segundo Aerdnoudt (2004) o princípio da incubadora origina-se na 

necessidade das empresas nascentes obterem cuidados temporários e condições 

controladas. Tais condições deveriam ajudar estas empresas, mais vulneráveis em seu 

início, a sobreviver, crescer e se desenvolver.  

Ainda segundo a ANPROTEC (1998) as incubadoras de empresas são 

destinadas a amparar o estágio inicial das empresas nascentes que se enquadram em 

determinadas áreas de negócios. Desta forma, a incubadora de empresas pode ser 

definida como um ambiente flexível e encorajador no qual são oferecidas facilidades 

para o surgimento e o crescimento de novos empreendimentos. 

 De acordo com Barros, Zanella e Audy (2004) qualquer que seja a origem de 

uma incubadora, deve proporcionar um ambiente favorável para experimentos cujo 

objetivo principal seja transformar o conhecimento ou a experiência de um produto ou 

serviço em algo comercializável que solucione uma possível carência de mercado. 
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 O Manual para a Implantação de Incubadoras de Empresas (2000) determina o 

cumprimento de uma série de responsabilidades a serem cumpridas pelas incubadoras. 

Entre elas estão: 

 

 A disponibilização de espaço físico individualizado e espaço físico 

compartilhado para cada empresa admitida no processo de incubação e espaço físico 

para uso compartilhado, tais como sala de reuniões, auditórios, área para demonstração 

dos produtos, secretaria, serviços administrativos e instalações laboratoriais; 

 Acesso a Laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que 

desenvolvam atividades tecnológicas;  

 Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas 

incubadas em suas atividades que podem ser: gestão empresarial, gestão da inovação 

tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo, 

contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contratos com 

financiadores, engenharia de produto e propriedade intelectual, entre outros; espaço 

físico individualizado para a instalação de escritórios e laboratórios para cada empresa 

admitida; 

 Capacitação, formação, treinamento de empresários e empreendedores nos 

principais aspectos gerenciais tais como gestão empresarial, gestão da inovação 

tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo, 

contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contratos com 

financiadores, engenharia da Produção e Propriedade Intelectual. 

Tais responsabilidades a serem cumpridas pelas incubadoras corroboram 

segundo a ANPPROTEC (2012), com as características mínimas exibidas por este tipo 

de empreendimento em outros países, sendo as principais: 

  Disponibilização de espaço cedido mediante taxa de uso a pequenas 

empresas emergentes; 

 Oferecimento de serviços básicos (limpeza, secretaria) e de serviços de 

capacitação e apoio (consultorias em gestão, comercialização e desenvolvimento; 

  Objetivos de criação de empregos e dinamização da economia, ausência de 

fins lucrativos na maioria dos casos (ANPROTEC, 2012). 
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Deste modo, as principais responsabilidades que uma incubadora deve suprir 

podem ser resumidas de acordo com a Figura 13. 

 

Figura 13. Responsabilidades das incubadoras 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

         

 Aerdnoudt (2004) defende que uma boa incubadora deveria fornecer serviços 

tais como apoio gerencial, acesso a financiamento, consultoria legal, Know-how 

operacional e acesso a novos mercados. As incubadoras universitárias também são 

consideradas como tendo um papel importante na geração de inovação. Tal fato 

ocorre, pois, segundo Lima citando Carvalho (2000) as incubadoras universitárias são 

capazes de gerar, transferir e disseminar conhecimentos, principalmente os resultantes 

de pesquisa científica, para utilização nas organizações e aplicação no mercado (LIMA 

apud CARVALHO, 2000; FROIS;PARREIRAS, 2003). 

No Brasil, em sintonia com o que ocorre nos Estados Unidos e na Europa, as 

incubadoras podem ser exclusivamente de base tecnológica, tradicionais ou 

incubadoras mistas (MANUAL PARA A IMPLANTAO DE INCUBADORAS DE 

EMPRESAS, 2000). 

 

  Incubadora de Base Tecnológica: abriga empresas cujos produtos, processos 

ou serviços gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, e nos quais a 
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tecnologia representa alto valor agregado. As empresas podem permanecer incubadas 

por um período de até três anos.  

 Incubadoras Tradicionais:  abriga empresas ligadas a setores mais 

tradicionais da economia,  as quais detêm tecnologia bem difundida e queiram agregar 

valor aos seus produtos, processos ou serviços por meio de um incremento tecnológico 

empregado. Devem estar comprometidas com a absorção de conhecimento ou 

desenvolvimento de novas tecnologias. As empresas podem permanecer incubadas por 

um período de até dois anos. Pode ser prorrogado por mais um ano, caso haja 

necessidade; 

    Incubadora Mista: abriga empresas dos dois tipos anteriormente descritos. 

 Incubadoras Sociais: apóiam empreendimentos originados de projetos 

sociais; 

 Incubadoras de Cooperativas: abrigam empreendimentos associativos em 

processo de formação e / ou consolidação. 

 

Ainda em relação ao processo de incubação, as empresas podem ser 

classificadas de quatro formas: pré-residentes, residentes, não-residentes ou associadas 

e graduadas.  

 

  Empresas pré-residentes: possuem um período determinado de tempo para se 

prepararem em que são estimuladas a planejar o potencial de seu negócio, utilizando-

se de serviços de consultoria para iniciarem o projeto de incubadora. São denominadas 

como pré-incubadas uma vez que seus projetos passam por um processo de avaliação e 

acompanhamento para a verificação de sua viabilidade antes de serem incubadas. 

  Empresas residentes:  são projetos que foram instalados nas dependências 

físicas de uma incubadora. 

  Empresas não-residentes ou associadas: são empreendimentos incubados  à 

distância que utilizam os serviços oferecidos pela incubadora visando o 

aprimoramento de suas atividades (MANUAL PARA A IMPLANTAO DE 

INCUBADORAS DE EMPRESAS, 2000). 
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Portanto, torna-se possível retratar o inteiro processo de incubação conforme 

demonstrado na Figura 14. A mesma demonstra as fases do processo de incubação até 

a empresa alcançar a fase de graduação e deixar de ser uma empresa incubada. Em 

cada etapa do processo, também está descrito o tipo de suporte que pode ser oferecido 

pela incubadora. Tal suporte, quando bem aproveitado, permite a boa parte das 

empresas incubadas alcançarem a fase de pós-incubação e tornarem-se inseridas no 

mercado em que competem. Em geral, os aspectos mais fortes do tipo de suporte 

oferecido variam de acordo com o tipo de incubadora que o fornece. 

 

Figura 14.Fases do processo de incubação 

 

 

Fonte: Nintec (2010), adaptado pelo autor. 
 

 Em concordância com o modelo demonstrado na Figura 15, Struwig e Meru 

(2011) propuseram um framework ao analisarem empresas incubadas no Quênia para 

demonstrar a relação entre o ambiente de negócios e o ambiente de incubação.  

Tal ambiente de incubação deve fornecer treinamento, consultoria de negócios, 
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infra estrutura e instalações, prospecção de redes interorganizacionais e auxílio pós-

incubação (FIGURA 15). 

 

Figura 15. Framework - Relação entre o ambiente de negócios e o de 
incubação 
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Fonte: Struwig eMeru (2011),p. 884. 
 

 
Deste modo, os achados parecem implicar que um ambiente de maior proteção  

fornecido as empresas incubadas pode habilitá-las a desenvolver capacidades e 

recursos internos que as tornem capazes de sobreviver às mudanças ambientais e mais 

aptas à sobrevivência no mercado. Os dados brasileiros, segundo a ANPROTEC 

(2012), indicam que a taxa média de sobrevivência das empresas geradas em 
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incubadoras é de 82%. No caso de MPMEs que não passaram pelo processo de 

incubação, apenas 40% sobrevivem mais de 4 anos no mercado.  

Os autores recomendam, em adição, que o governo deve estabelecer uma 

política de incubação que guie os colaboradores nos objetivos, papéis e resultados 

envolvidos no processo de incubação (STRUWIG; MERU, 2011). 

No Brasil, O Manual das Incubadoras (2000) é um exemplo do instrumento 

normativo criado pelo SEBRAE e MCTI para possibilitar o funcionamento deste 

modelo de negócios no país. Os princípios delineados neste manual são 

supervisionados pela ANPROTEC que  é responsável por monitorar as atividades das 

incubadoras no Brasil. 

Cada incubadora procura criar um contrato chamado de Regimento Interno 

para estabelecer as normas e regras do relacionamento entre incubadora e incubada. 

Por meio dele, é definido a estrutura, composição e suportes que a incubadora dever 

fornecer a empresa incubada e em contrapartida quais são os relatórios, participações 

obrigatórias e normas que a empresa incubada dever obedecer. 

 

3.4. A Rede Financeira  
 

Segundo Coelho (2009), a rede financeira  inclui as instituições de fomento e 

financiamento à inovação tanto na linha federal como estadual e municipal. Desta 

linha participam instituições chamadas de agências fomentadoras, tais como o FINEP 

o CNPq, o BNDES, o SEBRAE e os Bancos privados, Fundos de capital de risco e 

instituições do plano estadual como os Bancos de Desenvolvimento e as Fundações de 

Amparo  à Pesquisa (FAPs). Segundo os autores, a FINEP desenvolveu um programa 

específico chamado projeto INOVAR, que possui iniciativas de apoio à criação de 

novos fundos, entre estes os destinados às empresas emergentes consideradas 

inovadoras, exercendo a função de um dos cotistas deste Fundo, além de executar um 

trabalho de aproximação entre empresas inovadoras e os investidores de risco por 

meio da organização de fóruns de Capital de Risco, em que as empresas apresentam 

seus planos de negócios a investidores interessados e obtêm todo treinamento 

preparatório para essas negociações. 
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As agências de fomento por meio de mecanismos complementares em suas 

mais diferentes escalas têm buscado maior cooperação. As ações entre FINEP/ 

SEBRAE que permitem a racionalização de esforços somados tanto em nível 

operacional quanto financeiro podem ser citadas como exemplo deste tipo de 

cooperação. 

 A tendência crescente de descentralização na operação de vários programas de 

agências federais buscando parcerias com instituições estaduais favorecem o aumento 

do volume de recursos à disposição das empresas e o ganho de qualidade no processo 

de análise dos projetos. A intenção é que a proximidade geográfica dos parceiros 

locais com as empresas que se candidatam aos recursos possibilite uma melhor gestão 

do processo. 

A FINEP, vinculada ao MCTI, tornou-se a partir de 1999 a principal agência 

responsável pela gestão dos recursos destinados a área de C&T. Para cumprir este 

papel, ela procura coordenar a oferta e demanda de tecnologias e promover a interação 

entre as Universidades, os Centros de Pesquisa e as Empresas de Consultorias com as 

empresas contratantes de serviços, produtos e processos. A FINEP também absorveu o 

Programa Nacional de Apoio s Incubadoras (PNI) que anteriormente pertencia ao 

CNPq e tem prestado um auxílio relevante à  pequenas e micro empresas (FINEP, 

2011; OLIVEIRA; COSTA, 2004). 

Coelho (2009) abordou o papel que outros atores desempenham no suporte as 

empresas incubadas e a obtenção de financiamentos e créditos oferecidos pelo Estado. 

O autor argumenta que quando se trata de obter apoio para a captação de 

recursos, instituições, empresas e consultores individuais podem desenvolver uma 

série de atividades: identificação das demandas tecnológicas no setor produtivo e dos 

fornecedores de soluções para tais demandas; atividades de suporte às empresas na 

elaboração e gestão de seus projetos de financiamento; atividades de promoção e 

divulgação dos instrumentos disponíveis para financiamento à inovação tecnológica; 

serviços de consultoria na área financeira e elaboração de laudos de avaliação de 

garantias. Tais atividades podem gerar bons resultados, já que podem fazer uma ponte 

entre as empresas e as Instituições Tecnológicas com maior propriedade. O resultado 

gerado algumas vezes acaba sendo o descrito a seguir “[...] algumas dessas 
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instituições, por conta dos trabalhos de aproximação, acabam sendo guinadas ao papel 

de gestoras de convênios de projetos cooperativos financiados pelas agências [...]” 

(COELHO, 2009, p. 211). Tais instituições podem receber uma taxa de administração 

pelos serviços prestados, desde que cumpram a responsabilidade de cuidar tanto das 

atividades que exigem acompanhamento técnico desses projetos como pelas atividades 

de prestação de contas administrativas e financeiras. 

Este tipo de apoio torna-se relevante à obtenção dos recursos oferecidos pelo 

Estado. Embora muitas de tais empresas necessitem do apoio financeiro, mostram-se, 

porém, despreparadas para a apresentação de seus pedidos dentro das exigências de 

qualidade das agências. Em adição, o apoio externo pode se mostrar extremamente 

necessário para que a empresa aumente suas chances de obter o crédito. Todavia, a 

elaboração da proposta deve passar pela própria empresa desejosa de obter o crédito, 

visto que somente ela detêm as informações básicas e necessárias à elaboração do 

pedido. Com o tempo e experiência, as empresas pretendentes ao benefício deverão 

passar a desenvolver suas propostas de solicitação de acordo com as exigências de 

qualidade das agências de fomento. 

As características individuais destes programas de apoio à inovação por meio 

da diposnibilização de rcursos financeiros à empresas nascentes e MPMEs são 

explicitadas em editais e divulgados no meio eletrônico pertencente a agência de 

fomento responsável (DORNELAS, 2001; COELHO, 2009; COZZI et al., 2008). Em 

geral, as empresas precisam se candidatar a um processo de seleção de projetos, e 

obedecer as regras estipuladas em editais cujo objetivo é a determinação dos valores a 

serem disponibilizados, a forma como serão liberados e a normatização estabelecida às 

empresas agraciadas com os recursos. 

 

 3.5. O PRIME 

 
O programa PRIME entrou em operação em 2009. O objetivo era criar 

condições favoráveis para que um conjunto significativo de empresas nascentes (até 24 

meses de existência) de alto valor agregado que pudessem consolidar com sucesso a 

fase inicial de desenvolvimento dos seus empreendimentos. Segundo o FINEP (2009) 
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o motivo do PRIME apoiar a empresa em seus primeiros momentos de existência era  

possibilitar aos empreendedores a oportunidade de se dedicarem integralmente ao 

desenvolvimento dos produtos e processos inovadores e a construção de uma 

estratégia vencedora de inserção no mercado.  

O PRIME baseia-se em convênios de cooperação institucional que foram 

firmados entre o FINEP, exercendo seu papel de órgão de fomento federal, e 

operadores descentralizados para atender a demanda das empresas aprovadas no 

programa em todas as regiões do país. Em virtude da complexidade, custos e 

abrangência de um programa desta natureza, torna-se necessário a cooperação entre a 

FINEP e seus parceiros regionais. Em todo o país, 17 operadores FINEP foram 

aprovados por meio de processos de licitação pública. Estes parceiros estratégicos 

também supervisionam localmente o processo de aprovação e a forma como os 

recursos financeiros concedidos pelo programa são aplicados pelas empresas 

beneficiadas. Cada operador FINEP pode terceirizar a operacionalização do programa 

desde que a entidade escolhida tenha um vínculo contratual com o operador FINEP, 

embora tenha a responsabilidade de continuar a gerenciar estrategicamente seus 

parceiros autorizados (FINEP, 2010). No Anexo 1 é  possível observar o edital 

divulgado do PRIME 2009 por meio do operador FINEP FIPASE em que são 

estabelecidas as regras e normas envolvendo este programa governamental (ANEXO 

1). 

 
 

3.5.1.Ambiente do PRIME 2009 - Operador FINEP FIPASE 
 

No ambiente desta pesquisa, o operador FINEP a ser investigado é a FIPASE. 

Esta instituição foi criada em 2001 com o objetivo de:  1) promover o 

desenvolvimento econômico sustentável em âmbito local e regional a partir de 

atividades relacionadas  a área de saúde e setores afins; 2) realizar estudos, pesquisas, 

e o desenvolvimento de projetos institucionais, diretamente ou em parceria e 3) 

participar ativamente dos processos de decisão referentes a assuntos econômicos 

ligados as atividades relacionadas as áreas de saúde, áreas correlatas e setores afins. 

A FIPASE está envolvida diretamente no projeto para a construção do Parque 
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Tecnológico de Ribeiro Preto que faz parte do projeto para a criação do Sistema 

Estadual de Parques Tecnológicos envolvendo a implantação de 5 projetos abrangendo 

as cidades de Ribeiro Preto, Campinas, São José dos Campos, São Carlos e São Paulo. 

Os atores envolvidos no projeto de Ribeiro Preto são: 1) a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI); 2) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDECT); 3) O Sistema Paulista de 

Parques Tecnológicos (SPPT); 4) a Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto (PMRP); 4) 

o MCTI; 5) a USP Campus Ribeiro Preto e 6) a FIPASE. 

A unidade de Ribeiro Preto será instalada em uma área de 300 mil metros 

quadrados dentro do campus da USP. A expectativa  é que ao menos 100 empresas se 

instalem no local. Foi prevista a construção de dois blocos de edifícios, 

correspondentes ao Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada em 

Equipamentos Médicos- Hospitalares e odontológicos (CEDIMA) e à Incubadora de 

Base Tecnológica (SUPERA). Com o abrigo de um novo centro tecnológico, o Parque 

deverá servir de apoio para a atração de empresas, oferecendo serviços técnicos e de 

laboratórios. O local terá, em adição, o suporte para o desenvolvimento de atividades 

de cooperação entre empresas de base tecnológica e institutos de pesquisa. O 

empreendimento será voltado  a pesquisa e ao desenvolvimento de produtos nas áreas 

de saúde, biotecnologia, bioenergia, e tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) As obras tiveram seu início no segundo semestre de 2012 e tem a previsão de 

entrega dos primeiros dois edifícios para o primeiro semestre de 2013. (FIPASE, 

2010). 

Os parques tecnológicos bem sucedidos podem significar a possibilidade de se 

potencializar a integração entre o desenvolvimento científico e tecnológico e a criação 

de empresas de base tecnológica; de se fortalecer os esforços de pesquisa no país; de 

se reduzir a dependência tecnológica nacional podendo gerar significativas mudanças 

para o desenvolvimento nacional, social, cultural e ambiental. A criação de parques 

tecnológicos  tem como premissa propiciar um ambiente local de cooperação entre a 

universidade/ institutos de pesquisa e empresas de base tecnológica. Para isso, a 

interação entre os atores envolvidos é crucial, haja vista que o aprendizado cooperativo 

pressupõe a criação de conhecimento tácito, que surge a partir do contato direto, 
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muitas vezes até por meio de relações informais. Sendo assim, a proximidade 

geográfica é um fator preponderante para o estabelecimento e fortalecimento de tais 

laços (COELHO, 2009; FIPASE, 2010; STEINER; CASSIM; ROBAZZI, 2008). 

As empresas de base tecnológica que geralmente estão presentes nos parques 

tecnológicos são: 

 

 

   Residentes e associadas de incubadoras; 

   Recém graduadas de incubadoras; 

   MPMEs empresas já consolidadas no mercado; 

   Empresas de grande porte que investem em inovação dos seus produtos e 

processos;  

   Prestadoras de serviços, como instituições financeiras, restaurantes, etc;  

   Departamentos de P&D de grandes e médias empresas. 

 

3.5.2  Ambiente do PRIME 2009 - A SUPERA 
 

Em 2003, a SUPERA  Incubadora de Empresas de Base Tecnológica  foi 

criada, sendo situada no campo da USP - Universidade de São Paulo em Ribeiro Preto, 

fruto de uma parceria entre a FIPASE, a Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto e o 

SEBRAE. Esta incubadora oferece apoio para a criação de novos negócios, 

disponibilizando espaços físicos para o empreendimento e serviços de suporte 

administrativo na fase crítica de implantação e desenvolvimento de um novo negócio. 

Como objetivo a SUPERA busca O contribuir para a criação, desenvolvimento e 

aprimoramento de micro e pequenas empresas de base tecnológica nos seus aspectos 

mercadológicos, gerenciais, tecnológicos e de recursos humanos.  

Segundo o Relatório de Atividades SUPERA (2010),esta incubadora recebeu 

da ANPROTEC o prêmio Nacional do Empreendedorismo Inovador na categoria de 

melhor incubadora de empresas orientadas para a geração e uso da tecnologias, ou 

melhor programa de Inovação Tecnológica (PIT) da região Sudeste. O relatório 

aponta, em adição, que a incubadora possuía, 3 empresas pré-incubadas, 16 empresas 

incubadas, e 3 associadas que faturaram em 2010 um total de R$ 305.894,58 com 
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geração de 98 postos de trabalho diretos. No contexto desta pesquisa,  a SUPERA foi a  

responsável pelo contato direto com as empresas que participaram do PRIME 2009 e 

responsável pela operacionalização direta do PRIME 2009 tendo efetuado a supervisão 

direta das  empresas que foram aprovadas a receber o benefício. 

Na Figura 16 observa-se a hierarquia e as responsabilidades de cada ator 

envolvido na operacionalização do PRIME 2009 por meio do operador FINEP 

FIPASE.  

 

Figura 16. Hierarquia PRIME 2009- operador FIPASE 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

3.5.3. O Kit PRIME 
 

De acordo com o Edital, cada empreendimento contemplado receberia R$ 

120.000,0 não reembolsáveis para custear recursos humanos qualificados e serviços de 

consultoria especializados em estudos de mercado, serviço jurídico, financeiro, 

certificação e custos, entre outros, durante 12 meses, disponibilizados pelo operador 
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FINEP. A contratação de consultoria técnica não  foi permitida (ANEXO 1). 

As empresas que atingissem as metas estabelecidas no plano de negóios 

podiam candidatar-se a outros programas da FINEP, tais como o INOVAR Semente e 

o Programa Juro Zero. Para se inscrever no programa não  era necessário que a 

empresa fosse incubada. 

Na Tabela 3 está exemplificado a forma como os recursos financeiros 

disponibilizados deveriam ser alocados. Os recursos foram liberados em duas parcelas 

de R$ 60.000,00, com a primeira liberação após a contratao da empresa aprovada e a 

segunda parcela devia ser liberada seis meses após a primeira. As 90 empresas 

aprovadas e supervisionadas pela SUPERA receberam os recursos do PRIME no 

período de novembro de 2009 e novembro de 2010 (ANEXO 1). 

Na Tabela 4 está descrito como os recursos disponibilizados pelo PRIME 

poderiam ser aplicados. 

 

Tabela 4. Alocação de Recursos Diponibizados 
Item de Apoio Valor Máximo Alocado Quantidade 

1. Empreendedor / Especialista Técnico R$ 40 mil Até 2 pessoas 

2. Gestor de Negócios R$ 40 mil 1 pessoa 

3. Consultoria de Mercado R$ 30 mil 1 contrato 

4. Consultorias em área de gestão R$ 30 mil Até 3 contratos 

Fonte: ANEXO 1. 

 

 
3.5.4. A Proposta Simplificada – 1ª Fase 

         
O PRIME 2009 era constituído de três fases. A primeira fase do programa 

correspondia a Proposta Simplificada. Nesta fase, o empreendedor devia realizar as 

seguintes tarefas: 

 

  Cadastrar a empresa no Programa PRIME no endereço eletrônico do Portal 

da Inovação; 

  Preencher o formulário eletrônico disponìvel no endereço eletrônico do 

agente FINEP responsável, informando a caracterização da empresa e seu caráter 

inovador, o negócio, produtos, tecnologia e o mercado. Devia ser informado informar, 
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em adição, o conteúdo e o orçamento preliminar solicitados com recursos FINEP; 

  Enviar a documentação exigida, o que incluía: a cópia do Estatuto / Contrato 

Social atualizado com registro na Junta Comercial e, se aplicável, a Ata da Assembléia 

que elegeu a Diretoria e o Conselho de Administração da empresa (ANEXO 1). 

 

 
 
 
 
 

3.5.5. Critérios de Avaliação – 1ª Fase 

 
No ambiente desta pesquisa foram considerados os conceitos dos critérios de 

avaliação  fornecidos pelo órgão que elaborou inicialmente o programa PRIME, o 

MCTI. A rigor, não é objetivo desta pesquisa discutir as abordagens teóricas dos 

critérios utilizados para julgar a proposta do PRIME.  

O programa PRIME, em sua fase de Treinamento Virtual destinada aos 

empreendedores que passaram pela primeira fase do programa recomendou várias 

leituras e forneceu um curso on line com o objetivo de treinar os participantes na 

elaboração de um plano de negócios. A abordagem teórica que devia ser seguida pelos 

participantes foi informada nesta etapa do programa.  

Um grupo de consultores especialistas provenientes dos mais diversos setores 

da economia foi selecionado pelo agente FINEP para efetuar o julgamento da proposta 

simplificada. Nesta primeira fase, somente as propostas que obtiveram média 

ponderada superior a seis, seguiram à próxima fase. Os critérios avaliados possuíam 

pesos diferenciados em relação a avaliaçãoo da proposta detalhada (TABELA 5).  

  

Tabela 5. Critérios de Avaliação- 1ª Fase 
Critério Nota Peso 

Grau de inovação do produto / serviço 1-10 3 

Vantagens Competitivas da empresa 1-10 1 

Consistência e viabilidade da proposta 1-10 1 

Fonte: ANEXO 1. 
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3.5.6. Treinamento -  2ª Fase 
 

Um empreendedor de cada empresa aprovada na 1ª fase passou por um 

treinamento obrigatório. O objetivo do treinamento era oferecer um programa de 

capacitação para auxiliar o empreendedor a aperfeiçoar sua proposta de solicitação de 

financiamento. Esta etapa foi constituída de uma parte virtual (via Internet) e outra 

presencial (ANEXO 2). Nesta fase, as empresas tiveram treinamento em vários 

módulos, tais como: treinamento PRIME, empreendedorismo, gestão mercadológica e 

gestão financeira ministrados pea Fundação Dom Cabral. No módulo financeiro, as 

empresas aprenderam a trabalhar com indicadores de desempenho, expecialmente os 

de origem financeira.  

 

3.5.7. A Proposta Detalhada – 3ª Fase 
          

Após o treinamento, as empresas apresentaram uma Proposta Detalhada. Esta 

etapa foi a última fase do programa. Por meio desta proposta, os empreendedores 

detalharam mais a proposta simplificada e se aprofundaram nos dados relativos ao 

negócio e ao projeto de desenvolvimento de produto ou serviço. Os empreendedores 

também deveriam demonstrar os motivos pelos quais o recebimento dos recursos 

financeiros era de vital importância para o desenvolvimento do produto ou serviço 

considerado inovador. Nesta etapa, os critérios de avaliação passaram a ter pesos 

iguais. Foram consideradas aprovadas as empresas que obtiveram nota média igual ou 

superior a 6. Os critérios específicos para a avaliação da Proposta Detalhada foram 

demonstrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Critérios de Avaliação- 3ª Fase 
Critério Nota Peso 
Grau de inovação do produto/ serviço 1-10 1 
Potencial de Mercado 1-10 1 
Retorno econômico-financeiro 1-10 1 
Importância do kit PRIME para aq empresa 1-10 1 
Qualidade e consistência da estratégia de marketing 1-10 1 
Qualidade da equipe: empreendedor e gestor de negócios 1-10 1 
Qualidade e consistência das propostas de consultoria 1-10 1 

 Fonte: Anexo 1. 
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O Anexo 2 mostra a listagem definitiva das empresas que obtiveram aprovação 

final do operador FINEP FIPASE para receber o benefício do PRIME 2009. A 

diferença entre a listagem das empresas aprovadas na 3ª fase do programa e a listagem 

final deveu-se à problemas de documentação, o que excluiu algumas empresas. Assim, 

90 empresas tiveram seus projetos aprovados e receberam o benefício do PRIME 

2009.  

 

3.5.8 A Proposta Detalhada - Comitê de Avaliação  
 

Para o Comitê de Avaliação na 3ª Fase, segundo o que foi estipulado pelo 

Edital do PRIME 2009,  coordenado pelo operador FINEP era necessária  a 

participação de:  1 representante da FINEP; 1 representante do SEBRAE local; 1 

representante do Banco do Brasil; 1 investidor de capital de risco; no mínimo 1 

representante das instituições locais atuantes no PRIME e até 3 outros participantes 

indicados pelo operador FINEP. O Comitê de Avaliação devia ser composto de 7 até 9 

membros. Além do preenchimento do Formulário de Apresentação da Proposta (FAP) 

no endereço eletrônico do operador FINEP, a empresa devia  encaminhar a 

documentação específica relativas aos sócios e as empresas proponentes. A 

documentação exigida foi a seguinte:  

 

Relativos as empresas 

 

   Declaração sobre a existência ou inexistência do contencioso (formulário 

específico indicando os processos cíveis, Fiscais /Tributários, Trabalhistas / 

Previdenciários e o provisionamento em valores para quitação de acordo com o tipo de 

perda envolvido (provável, possível ou remota) assinada por representantes legais; 

   Cópia das demonstrações contábeis (balanços, balancetes e Demonstrações 

de Resultado - DREs) do último ano de exercício da empresa, se fosse aplicável, do 

último exercício da empresa, assinada pelo representante legal e contador;  

   Licença ambiental para as atividades desenvolvidas, se fosse aplicável. 
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Relativos aos sócios  

 

   Certidões dos Cartórios de Protestos e de Títulos do seu domicílio. 

Declaração sobre a existência ou inexistência do contencioso (formulário específico 

indicando os processos cíveis, fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários em que 

a empresa podia estar envolvida e o provisionamento em valores para quitação de 

acordo com o tipo de perda envolvido (provável, possível ou remota) assinada por 

representantes legais. 

   Certidões da Justiça Estadual da Comarca do domicílio dos sócios e da 

Justiça Federal (inclusive Trabalhista) da Seção Judiciária . 

   Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e  Dívida ativa 

da União emitida pela receita Federal e a Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN).  

   Comprovação do envio da  documentação exigida, o que incluìa: cópia do 

Estatuto/ Contrato Social atualizado, com registro na Junta Comercial e, se aplicável, a 

Ata da Assembléia que elegeu a diretoria e o Conselho de Administração (ANEXO 1). 
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PARTE III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos empregados 

na pesquisa, com a descrição das escolhas referentes ao método e tipo de pesquisa, 

bem como a coleta de dados e respectivo processo de análise a ser desenvolvido. 

 

4.1. Tipo e escolha do Método de Pesquisa 
 

A suposição adotada nesta pesquisa é que as empresas que possuem uma maior 

evidência de atividades envolvendo as orientações de exploração e explotação 

possuem um melhor desempenho. 

Como direcionador para a realização do presente projeto foi escolhido o 

método quantitativo. Segundo Creswell (2007) tal técnica envolve o uso de raciocínio 

de causa e efeito, redução de variáveis específicas, hipóteses e questões, uso de 

mensuração e observação e testes de teoria, emprega estratégias de investigação (como 

experimentos, levantamentos e coletas de dados, instrumentos predeterminados que 

geram dados estatísticos) (CRESWELL, 2007).  

Segundo Creswell (2007) os dados a serem analisados em um estudo 

quantitativo são coletados em um instrumento que mensure indicadores do constructo 

avaliado e as informações coletadas são analisadas com o uso de procedimentos 

estatísticos apropriados. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um 

questionário com escala para preenchimento do participante. Tal instrumento procurou  

mensurar as variáveis envolvidas de acordo com os constructos teóricos das 

orientações de exploração e explotação e desemepnho. 
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 4.2. Público Alvo  
 

Na realização desta pesquisa, o público alvo era composto pelos elementos que 

tiveram participação efetiva na criação da empresa; ou que são seus gestores 

atualmente. Considera-se que tais indivduos possuíam um grau de conhecimento 

maior em relação a formao da empresa, ao lanamento dos produtos e do 

aproveitamento dos recursos liberados pelo PRIME 2009. Contatos prévios com 

algumas empresas participantes indicam que foram os empreendedores encarregados 

da gestão do negócio quem mais contribuíram para a elaboração do plano de trabalho. 

Também considera-se que tais pessoas possuem um perfil mais de gestão 

organizacional que técnico e demonstraram maior capacitação para responder ao 

questionário (CAVANA; DELAHAYE; SEKARAN, 2001). 

 As empresas respondentes foram identificadas por nome fictício para que 

fosse mantida a confidencialidade das informações obtidas. 

 

 

4.3  População e amostra 

 

Dos 238 projetos inscritos inicialmente, apenas  170 empresas aprovadas na 1ª 

Fase do programa PRIME tiveram seus nomes divulgados pelo MCTI. 

Dentre estas empresas, 90 empresas foram aprovadas na 3ª Fase do PRIME 

2009 do Operador FNEP FIPASE e estas foram selecionadas como a população 

originalmente. No entanto, após pesquisa no site da receita federal por meio do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) descobriu-se que 10 empresas estavam 

com situação ‘supensa’ ou ‘inativa’ nos órgãos da receita federal brasileira. Isto 

indicava que tais empresas não operavam mais no mercado. Portanto, decidiu-se 

eliminar tais empresas da amostra. 

A amostra que segundo Lubakos e Marconi (1991) pode ser entendida como 

[...] um subconjunto do universo (população) [...] (p.163). Deste modo, a amostra para 

a qual se pode inferir os resultados obtidos é composta pelas empresas que receberam 

o benefício do PRIME no período de 2009 e 2010. Deste modo, foram considerados 
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somente os 80 projetos que tinham sua situação cadastral ‘ativa’ nos órgãos da receita 

federal brasileira. 

Na Figura 17 está demonstrado o processo de refinamento até a determinação 

da amostra.  

 

Figura 17. Refinamento - Amostra 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A amostra também pode ser caracterizá-la como acidental, visto que 

responderam  a este tipo de pesquisa somente as pessoas que se interessaram em fazê-

lo (SEKARAN, 1992). 

 

 

 4.4 Operacionalização dos constructos 

 
 

Os constructos foram medidos por um questionário composto por duas escalas; 

uma para mensurar o desempenho organizacional e outra para classificar as empress 

como exploradoras, explotadoras ou ambidestras. 

Para mensurar o desempenho organizacional foi utilizada a adaptação da escala 

proposta por Gupta e Govindarajan (1984) que utilizaram-se dos seguintes indicadores 

de grau da desempenho: crescimento das vendas, margem de lucro bruto, lucro líquido 
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operacional, retorno sobre o investimento, habilidade para financiar o crescimento do 

negócio por meio dos lucros. A somatória destes cinco indicadores é igual a 100% e 

determina o grau de importância que o respondente considera cada um dos 

indicadores. Os respondentes foram então solicitados a indicar em uma escala Likert 

de sete pontos variando de (1) muito insatisfeito a muito satisfeito (7)  para se obter a 

informação em relação ao grau de satisfação do desempenho. Cada grau de 

importância foi multiplicado pelo respectivo grau de satisfação com o objetivo de se 

obter o índice de desempenho médio ponderado para cada empresa.  

Esta escolha de uma medida subjetiva deveu-se a algumas razões. Um primeiro 

fator é que as empresas são relutantes em prover dados financeiros. Deste modo, os 

dados financeiros sobre indicadores mais utilizados poderiam ser aferidos com 

medidas subjetivas. Outro fator é que a precisão de qualquer indicador objetivo de 

desempenho torna-se difícil de ser avaliada visto que empresas de capital fechado não 

divulgam tais resultados publicamente. Mesmo quando os dados reportados são 

precisos, no caso de MPMEs estes são difícieis de serem interpretados. Outro fator a 

ser considerado é que os dados de desempenho são influenciados por fatores 

relacionados à indústria a qual as empresas pertencem. Deste modo ao se comparar 

dados financeiros objetivos obtidos por empresas de diversos setores, há o risco de 

eles serem mal interpretados, por não terem a mesma base de referência, 

especialmente ao se considerar a amostra heterogênea das empresas participantes desta 

pesquisa (COVIN; COVIN, 1990) . Um outro fator é que as empresas envolvidas no 

PRIME 2009 tiveram treinamento em Gestão financeira pela fundação Dom Cabral  e 

os indicadores citados se tornaram conhecidos pelos participantes do programa. Por 

meio de contato prévio foi constatado que várias empresas utilizam-se destes controles 

para avaliar seu desempenho organizacional. 

A outra escala proposta por Popadiuk (2012) faz uma classificação das 

empresas considerando o grau e o tipo de gestão do conhecimento. Esta escala é 

formada por 45 indicadores, divididos em seis categorias. Do total de indicadores, 10 

se referem ao conhecimento da empresa, 10 medem o grau de inovação (estas duas 

primeiras categorias podem classificar a empresa como exploradora), 08 medem o 

nível de competição enfrentada pela empresa, 2 medem a orientação estratégica, 7 
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medem o quão eficiente é o foco desta empresa e 08 medem as redes de 

relacionamento (as quatro últimas categorias podem classificar a empresa como 

explotadora). 

Esta escala foi desenvolvida para classificar as empresas por meio da análise de 

cluster como sendo exploradoras, explotadoras, ambidestras ou sem orientação 

definida. 

Por meio de uma extensa pesquisa teórica, o autor identificou os conceitos 

associados com a exploração e explotação classificados em seis dimensões (práticas do 

conhecimento organizacional, práticas inovadoras, competição, orientação estratégica, 

eficiência e parcerias. 

As dimensões e indicadores estão listados no Quadro 20.  

 

 

Quadro 20. Indicadores associados às dimensões – Exploração e Explotação 

Dimensões Indicadores 

 

 

 

Práticas de conhecimento 
 organizacional 

Volume de geração de novas idéias 
Uso de novas fontes de conhecimentos de parcerias 
Conhecimento existente em fontes formais  
Utilização do conhecimento já existente dentro da empresa  
Compartilhamento de conhecimentos internos  
Processos de aprendizado individual 
Processos de aprendizado coletivo  
Capacitação da equipe  
Intensidade do desenvolvimento das pessoas 
Valorização do conhecimento individual 

 
 
 
 
Práticas de inovação  

Foco em produtos ou processo totalmente novos 
Desenvolvimento de protótipos 
Taxa de inovação de produtos 
Taxa de inovação em processos 
Taxa de inovação em serviços 
Foco em inovações radicais de produtos 
Foco em inovações radicais de serviços 
Foco em inovações radicais de processos 
Busca constante de novos mercados 
Desenvolvimento de novos produtos e serviços com consumidores 
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Orientação Estratégica 

Visão estratégica focada no presente 
Estratégias relacionadas com o curto prazo  

Eficiência Criação de rotinas detalhadas 
Importância da eficiência 
Foco na execução de atividades  
Preocupação com ganho de escalas 
Mecanismos de controle organizacionais 
Foco em custos 
Foco orientado à produção  
 

Redes de Relacionamento Existência de relacionamento local com parceiros externos 
Grau de dependência dos parceiros externos 
Uso de contratos nas relações com parceiros externos 
Transparência em trabalhos conjuntos com  
Tempo de duração das parcerias externas 
Grau de compartilhamento de conhecimentos com parceiros externos 
Preocupação com a formação de parcerias externas 
Quantidade de parceiros externos à empresa 

Fonte: Popadiuk (2010,2012). 

 

 

4.5. Informações sobre o campo de Pesquisa e Aspectos Metodológicos  
 

O operador FIPASE foi escolhido como foco de estudo, em primeiro lugar, 

pela acessibilidade aos dados. A partir da análise da Tabela 7 é  possível identificar o 

operador FINEP FIPASE como o sexto colocado no número de empresas participantes 

do PRIME 2009. Em adição, este operador também reúne o quinto maior número de 

postos de trabalho gerados pelas empresas inscritas no programa. 

 

 

Tabela 7. Relatório de acompanhamento por Agente FINEP – Número de 

Empresas.  

Agente Operador FINEP Localização empresas % Postos de 

Trabalho 

% 

Instituto Gene - Blumenau Blumenau  SC 297 9,40 1306 8,10 

Centro Incubador de Empresas 

Tecnológicas - CIETEC 

São Paulo - SP 292 9,24 1544 9,57 

União Brasileira de Educação e Porto Alegre -  285  9,02 1245 7,72 
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Assistência  UBEA / PUC- RS 

(Incubadora RAIAR) 

RS  

Fumsoft Sociedade Mineira de 

Software - FUMSOFT 

(Incubadora INSOFT) 

Belo Horizonte 

- MG 

243 7,69 1143 7,09 

Fundação de Apoio da 

UFGRS- FAURGS 

(Incubadora CEI) 

Porto Alegre - 

RS 

241  7,63 1024 6,35 

Fundação Instituto Pólo 

Avançado da Saúde de 

Ribeirão Preto- FIPASE 

(Incubadora SUPERA) 

Ribeirão Preto 

-  SP 

238  
 

7,53 1121 6,95 
 

Fundação Centros de 

Referência em Tecnologias 

Inovadoras  CERTI 

(Incubadora CELTA) 

Florianópolis - 

SC 

232 7,34 1121 6,95 

Fundação Parque Tecnológico 

da Paraíba - PAQTC 

(Incubadora ITCG) 

Campina 

Grande - 

Paraíba 

184 5,82 850 5,27 

Faculdades Católicas  PUC 

RIO ( Incubadora INSTITUTO 

GÊNESIS) 

Rio de Janeiro - 

RJ 

166  
 

5,25 859 5,33 

Fundação Vale Paraibana de 

Ensino FVE (Incubadora 

REVAP) 

São José dos 

Campos - SP 

156  
 

4,94 615 3,81 

Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife - CESAR 

Recife - PE 135  4,27 721 4,47 

Fundação Instituto Nacional de 

Telecomunicações  FINATEL 

(IncubadoraINATEL 

Santa Rita do 

Sapucaí- MG 

134 4,24 686 4,25 

Fundação Biominas 

(Incubadora HABITAT) 

Belo Horizonte- 

MG 

134 4,24 843 5,43 

Fundação Instituto Nacional de 

Telecomunicações  FINATEL 

(Incubadora INATEL) 

Santa Rita do 

Sapucaí- MG 

134 4,24 686 4,25 

Centro de Incubação e 

Desenvolvimento Empresarial 

Manaus - AM 129  4,08 685 4,25 
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-  CIDE 

Fundação Bio Rio Rio de Janeiro  

- RJ 

119 3,77 828 5,13 

Fundação Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos -  COPPETEC 

(Incubadora COPPE / UFRJ) 

Rio de janeiro - 

RJ 

110  3,48 551 3,42 

Centro Incubador de Empresas 

do Estado de Sergipe - CISE 

Aracaju - SE 65  2,06 987 6,12 

Total  3160  16129  

Fonte: MCTI, (2010) 

 

O Operador FINEP FIPASE por meio da incubadora SUPERA, em adição, 

contou com empresas dos mais diversos ramos de atividades que puderam usufruir dos 

recursos do PRIME 2009. 

A Tabela 8 demonstra a distribuição dos setores de atividade a que pertencem 

as empresas que passaram na última fase do programa PRIME 2009 e foram 

aprovadas para usufruir dos benefícios do programa. 

 

Tabela 8. Aprovadas por Atividade –Operador FIPASE 

Atividade Projetos % 

Tecnologia da Informação 23 26 

Engenharia 18 20 

Agronegócios 18 20 

Farmácia 11 12 

Medicina 06 7 

Odontologia 05 6 

Consultoria 03 3 

Educação 03 3 

Química 01 1 

Outros 02 2 

Fonte: Incubadora SUPERA 

 

 

A Tabela 9 demonstra o detalhamento das características das empresas em 
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relação ao processo de incubação que foram aprovadas na última fase de seleção do 

PRIME 2009. Estes dados referem-se ao período de 2009. 

 

Tabela 9. Relacionamento com Incubadoras–Aprovadas FIPASE 

Relacionamento com Incubadoras Empresas % 

Residentes4 52 58 

Associadas5 6 7 

Pré-Residentes6 5 6 

(*) Empresas desconhecidas (sem 

vínculo formal com incubadoras 

27 30 

Total 90 100 

Total de empresas com idade entre 

0 a 6 meses 

51 57 

Fonte: Incubadora SUPERA. 

 
Cerca de 70% das empresas que obtiveram aprovação na última etapa do 

programa PRIME eram incubadas em 2009. 

Das empresas que obtiveram o financiamento, 57 % eram empresas nascentes 

com até 6 meses de idade. 

Quanto às empresas sem vínculo formal com incubadoras, conforme 

demonstrado por meio da análise da tabela 10.  

 

Tabela 10. Empresas sem vínculo com incubadoras (2009) –Aprovadas 

FIPASE  

Tipologia empresas 

desconhecidas (*) 

Empresas % 

Home - Office 15 56 

Escritórios 9 33 

                                                 
4  Empresas Residentes: empreendimentos alocados nas dependências físicas de uma incubadora, cujos projetos 
foram avaliados e autorizados a receber o apoio e suporte fornecidos pela incubora conforme delineado por meio de 
regimento interno (MANUAL DE INCUBADORAS, 2000). 
 
5 Empresas Associadas: são empreendimentos incubados à distância que utilizam os serviços oferecidos pela 
incubadora (MANUAL DE INCUBADORAS, 2000). 
 
6 Empresas Pré-Residentes: são os empreendimentos que se candidataram à incubação, mas, cujos projetos ainda 
estão em análise para avaliação, acompanhamento e verificação de sua viabilidade (MANUAL DE 
INCUBADORAS, 2000). 



   

 

155 

Fábricas e Laboratórios 3 11 

Total 27 100 

Total empresas em Processo 

Seletivo com Incubadoras 

8 30 

Fonte: Incubadora SUPERA. 

 

Das empresas que não mantinham vínculo formal com as incubadoras e que 

foram aprovadas para o recebimento dos recursos do PRIME 2009, 30% estavam em 

processo seletivo com incubadoras.  

Segundo dados do PRIME 2009, em relação ao tamanho das empresas 

envolvidas no processo do PRIME 2009, 238 empresas inscritas com o operador 

FINEP SUPERA geraram o total de 1121 postos de trabalho. Isto significa uma média 

de aproximadamente 5 postos de trabalho gerados por empresa. Pode-se concluir de 

acordo com a Tabela 6 , segundo a classificação de acordo com o porte da empresa 

adotada pelo SEBRAE, que na média tais empresas podem ser classificadas como 

‘microempresa’. 

 

 4.6. Operacionalização da Pesquisa 

 

 Quanto ao acesso ao campo de pesquisa, fez-se uso da lista das empresas que 

foram aprovadas no programa PRIME 2009 (ANEXO 2). Tais listas foram divulgadas 

pelo governo, sendo que são públicas. Em adição, utilizou-se os dados do documento  

Lista das empresas contempladas no programa PRIME 2009 (ANEXO 3). Neste 

documento é  possível visualizar o nome da empresa e o projeto inscrito e aprovado 

pelo programa. Em adição, com o objtivo de complementar os dados obtidos,  

verificou-se na internet as datas de início e témino do benefício e o valor dos recursos 

disponibilizados pelo PRIME 2009.  

Buscou-se, em adição a identificação das empresas que passaram na 3ª Fase do 

Programa. Chegou-se ao número de 90 projetos aprovados. Por meio da análise do 

Anexo 2 foi possível identificar as empresas aprovadas que receberam o benefício do 

PRIME 2009. Estas empresas foram selecionadas de início como a amostra deste 

estudo. 
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Para a identificação das empresas que formaram a amostra inicial desta 

pesquisa, buscou-se a identificação do número do CNPJ destas empresas. Tais dados 

foram fornecidos pelo Portal da cidade de Ribeirão Preto que obteve tais dados da 

incubadora SUPERA. 

De posse do número de CNPJ destas empresas buscou-se realizar uma pesquisa 

na base de dados da receita federal. Deste modo, para as empresas com situação 

cadastral ‘ativa’ foi possível identificar o código da atividade econômica, a área de 

negócio principal da empresa, a atividade econômica, a data de inscrição na receita 

federal e os dados de correspondência. 

Para as empresas com situação cadastral diferente de ‘ativa’ foi identificado 

apenas a situação cadastral da empresa, a data de cadastro na receita federal e a data da 

alteração da situação cadastral. Deste modo, foi possível averiguar que 10 empresas da 

amostra inicial encontravam-se com situação cadastral ‘suspens’a ou ‘inativa’. Optou-

se por descartar tais empresas da amostra inicial. Deste modo, o número da amostra 

ficou reduzido a 80 empresas. 

Em adição, foi necessária uma busca na Internet dos dados cadastrais das 

empresas selecionadas para compor a amostra do estudo. Foram acessados os sites das 

empresas, redes sociais tais como LinKedin e Facebook com o objetivo de buscar 

informações institucionais (ramo de atividade, história da empresa, produtos lançados 

que fossem compatíveis com o projeto inscrito no programa PRIME 2009) e cadastrais 

(ENDEREÇO,TELEFONE,CIDADE, ESTADO) das empresas que compõem o 

universo da pesquisa. Nesse ínterim, também foi feito um levantamento do nome dos 

sócios ou fundadores de tais empresas para que servissem como base para contato. 

Buscou-se, em adição, identificar previamente nos sites institucionais se as 

empresas tiveram algum tipo de relacionamento com incubadoras.Em seguida, foi 

realizada uma busca pelos sites das incuboras e responsáveis.  

Todas estas informações foram reunidas em um único arquivo Excel. Esta 

tabela reunia os seguintes campos: NOME DA EMPRESA, PROJETO FIPASE, 

CNPJ, N CONTRATO PRIME, INÍCIO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, TÉRMINO 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DATA DE ABERTURA, DATA DE 

FECHAMENTO, CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, SITUAÇÃO 
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CADASTRAL, ÁREA DE NEGÓCIO, OBSERVAÇÕES, INCUBADA (SIM / 

NÃO), ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO, EMAIL, TELEFONE e NOME PARA 

CONTATO, REPONDEU AO QUESSTIONÀRIO (SIM/ NÃO). Buscou-se, em 

adição, que o contato a quem seria direcionado o email da pesquisa fosse direcionado 

ao empreendedor que deu início à empresa e estava envolvido diretamente na 

elaboração da proposta de solicitação de financiamento enviada ao programa PRIME 

2009. Na ausência deste, um dos gestores que estivesse envolvido com as estratégias 

adotadas pela empresa era selecionado. 

Caso o endereço informado pelo site como atual da empresa diferisse do 

endereço encontrado no registro da empresa na receita federal, o endereço a ser 

considerado era o informado pelo site. Esta escolha deveu-se ao fato que muitas 

empresas deixam de alterar seu endereço junto a receita federal fazendo-o apenas na 

declaração do Imposto de Renda do exercício seguinte. No entanto, as empresas 

costumam atualizar seus dados para contato nos sites institucionais com maior 

frequência. 

Neste ínterim, foi montada uma planilha com todas as informações obtidas dos 

Projetos Aprovados pela FIPASE que tornou-se uma ferramenta para controle do 

follow-up com as firmas e um identificador do perfil da empresa em relação ao PRIME 

2009. 

Por fim, buscou-se um primeiro contato por telefone com as empresas que 

caracterizaram a amostra desta pesquisa a fim de confirmar os dados dos gestores e 

respondentes (email, telefone)  o intuito desta pesquisa, e confirmar a disposição dos 

respondentes de participar da pesquisa. Neste ínterim, buscou-se a identificação dos 

gestores da empresa que estivessem mais familiarizados com a história da empresa e 

as estratégias organizacionais adotadas. Foram necessárias, no entanto, um grande 

número de contatos telefônicos e emails para se obter o número de respondentes desta 

pesquisa. 

 

4.7. Dificuldades na coleta de dados 
 
 As dificuldades encontradas no contato com as empresas foram um dos 

problemas em se obter um número de respondentes mais abrangente. A grande maioria 
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das empresas que compõem a amostra são consideradas como micro empresas e 

quando possuem site institucional o mesmo mostra-se desprovido de informações 

importantes para o contato, tais como telefone e email. A maioria possui um 

formulário on line que devia ser preenchido para então a empresa entrar em contato, o 

que dificulta o acesso direto a tais empresas. 

Para buscar uma forma alternativa de divulgação do questionário, buscou-se 

entrar em contato com os gestores das incubadoras, no caso das empresas pesquisadas 

que passaram por processo de incubação. Os mesmos eram informados sobre o 

objetivo da pesquisa.  Quando os gestores das incubadoras não informavam o nome do 

responsável, email e número de telefone, foi promovida a divulgação  do email da 

pesquisa com o link do questionário para os envolvidos na amostra que se compunham 

de empresas associadas ou graduadas.   Outra forma alternativa para a divulgação foi o 

contato com a própria FIPASE que, no entanto, mostrou-se desestimulada em divulgar 

o email com o link do questionário entre as empresas que foram aprovadas no PRIME 

2009. No entanto, forneceram os dados de contato de várias empresas incubadas pela 

SUPERA de Ribeirão Preto que  obtiveram aprovação no programa.  

Também buscou-se em redes sociais tais como Facebook e Linkedin o nome e 

contato dos empreendedores responsáveis. Era deixado um recado para que se entrasse 

em contato com a autora da pesquisa visto que havia o interesse em saber mais a 

respeito da empresa. Foram tomadas precauções para se identificar os gestores das 

empresas participantes da amostra  por meio do contato inicial a fim de que o 

questionário fosse direcionado e respondido somente por eles. Este fator era deixado 

claro em conversa inicial pelo telefone, no corpo do email direcionado e no próprio 

questionário on line. 

Cabe ressaltar que houve um processo de follow-up por meio de mensagens de 

email e vários telefonemas para obter o número de respondentes final desta pesquisa. 

 

4.8. Coleta dos Dados  
 

 A coleta de dados deu-se por meio de questionário estruturado e fechado 

(APÊNDICE A). 
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 O questionário utilizado foi aplicado anteriormente. Tal instrumento de coleta 

de dados foi desenvolvido após extensa pesquisa da teoria de explotação e exploração 

que identificou pelo menos seis dimensões que podem ser associados a ambos os 

conceitos: inovação, orientação estratégica, conhecimento, eficiência organizacional e 

parcerias (QUADRO 14, p. 82). Naquela ocasião identificou-se quatro tipos de 

orientação: explotação, exploração, ambidestra e sem orientação definida. O 

questionário foi aplicado, naquela ocasião,  em 249 empresas brasileiras dos seguintes 

setores da economia: indústria, comércio e serviços (POPADIUK; VIDAL; 

FRANKLIN, 2010).  

Popadiuk, Vidal e Franklin (2010) propuseram a construção de um 

questionário estruturado e fechado para mensurar os conceitos de explotação, 

exploração e ambidestria. Os atributos mensurados foram organizados por meio de 

uma escala Likert de sete pontos que variam de baixo a alto e utilizou-se de adjetivos 

variados que melhor descrevessem a orientação estratégica. Deste modo, os valores 

associados ao lado esquerdo da escala (1) representa a avaliação desfavorável do 

atributo. No lado oposto da escala, o valor (7) representa uma avaliação mais favorável 

ao atributo. Em adição, para as dimensões referentes a inovação e ao conhecimento, a 

avaliação próxima do valor 7 revela uma orientação para a exploração. No entanto, 

para as outras dimensões o valor mais próximo a 7 na escala, implica que existe uma 

orientação para  a explotação (POPADIUK, 2012). 

O questionário utilizado na presente pesquisa foi uma adaptação do 

questionário desenvolvido por Popadiuk (2012) (APÊNDICE A). 

Os resultados aferidos em cada dimensão são baseados em escala somada 

conforme proposto por Popadiuk (2012).  

Em adição, como ferramenta para  criação e disponibilização do questionário 

on line, o  software survey dox.  

  Foi realizado um pré-teste com o objetivo de avaliar o questionário e a 

abordagem de contato dos entrevistados. Segundo HAIR JR. et al., (2005) o pré-teste 

serve para avaliar a exatidão, clareza e compreensão dos itens pelos futuros 

participantes da pesquisa. Verificou-se a necessidade de adaptá-lo ao contexto que 

pretendia-se estudar. Foi enviado um email explicando os objetivos da pesquisa e 
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solicitando a participação do respondente em potencial. Informou-se o objetivo do pré-

teste como um meio para avaliação do questionário. O informante era convidado a 

acessar o link do questionário do pré-teste. De acordo com sugestões enviadas, as 

modificações realizadas buscavam a maior clareza no texto, a melhoria do instrumento 

de coleta de dados ao problema de pesquisa apresentado e a busca do melhor formato 

para a disponiblização on line do questionário.  

Quanto à aplicação do instrumento de pesquisa levou-se em consideração a 

abrangência geográfica das empresas participantes do PRIME 2009. Por meio de 

pesquisa prévia constatou-se que a grande maioria das empresas pesquisadas estavam 

distribuídas em diferentes regiões do estado de São Paulo. Devido a questões 

referentes a tempo e custos envolvidos, optou-se pelo envio do questionário por email 

com disponibilização do link para acesso direto ao questionário via internet. Foi 

desenvolvida uma carta com o objetivo de explanar os objetivos da pesquisa que foi 

anexada ao email com o link do questionário (ANEXO 4). As empresas foram 

contatadas previamente com o objetivo de confirmar a disposição para participarem da 

pesquisa, a identificação dos sujeitos da pesquisa e de seus endereços eletrônicos.  

 

 

4.9. Tratamento e Análise dos dados  
 

As respostas que foram coletadas por meio da aplicação do questionário on line 

com o auxílio da ferramenta surveydox foram baixadas automaticamente para Planilha 

Excel e transpostas para uma outra tabela com o objetivo de obter uma melhor 

organização dos dados e facilitar a análise. Como cada empresa foi analisada 

individualmente, optou-se por utilizar o EXCEL como ferramenta auxiliar para 

condensar os dados.  

Foram geradas 3 tabelas independentes. Uma referindo-se ao perfil da empresa, 

outra ao desempenho organizacional e outra sobre os resultados da análise das 

dimensões que referem-se ao conhecimento com o propósito de reunir os dados de 

forma organizada e permitir o tratamento e análise adequado. 

A base de dados passou por técnicas específicas e apropriadas para refinamento 

dos dados. A análise dos dados foi  feita questionário a questionário a fim de poder 
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quantificar e qualificar os dados de forma mais precisa de acordo com as informações 

fornecidas pelos respondentes em relação ao tipo de orientação que cada empresa 

demonstrou possuir. Utiliou-se a técnica de triangulação de dados a fim de obter uma 

complementariedade dos dados analisados e descobrir paradoxos e cotradições dos 

dados aferidos. Quando as empresas possuíam  site institucional (websites) ou páginas 

on line alocadas em incubadoras, tais informações eram analisadas com o objetivo de 

enriquecer a análise e obter um resultado da análise mais confiável (KELLE, 

2001;KELLE; ERTZBERGER, 2005;  FLICK, 2005).  

Visando responder ao problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos 

específicos sobre os conceitos de exploração, explotação e desempenho optou-se pela 

análise por meio de estatística descritiva.  

Deste modo, ao se  fazer a análise individualizada e descritiva, procurou-se 

evitar  a perda de individualidade e assim tornar  possível  alcançar os objetivos da 

pesquisa.  

 Por fim, no tratamento dos resultados, foram realizadas interpretações dos 

resultados obtidos visando responder ao problema de pesquisa e cumprir com os 

objetivos da pesquisa.         

 

4.10  Perfil das empresas e dos respondentes 
 

Perfil da empresa 

 

Das 80 empresas pesquisadas, 18 empresas responderam, representando 22,5% 

da amostra. A tabela 11 apresenta um resumo geral do perfil das empresas 

respondentes.  

 

 

Tabela 11 – Perfil das empresas respondentes 

 
Setor 

 
Posição 

 
Principal atividade econômica 

 N. 
empresas 

Percentual  N. 
empresas 

Percentual  N. 
Empresas 

 
Percentual 

Indústria 3 19% Líder 3 17% Tecnologia 10 56% 
Seviços 14 81% Segunda 2 11% Química 1 6% 
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Comércio 1 6% Não Sabe 13 72% Consultoria 2 11% 
Total 18 100% Total 18 100% Agronegócio 4 22% 
            Medicina 1 6% 
        Total 18 100% 
Tipo de 
Sociedade  

 N. 
empresa
s 

 Percentual Ano de 
Fundação 

 N. 
Empresas 

 Percentual Número de 
funcionários 

    

Limitada 17 93% 2004 1 6% De 1 a 5 13 72% 
Empreendedor 
Individual 

1 7% 2007 1 6% De 6 a 10 
5 

28% 

 Total 18 100% 2008 10 56% Total 
18 100%   

 
 
  
  
  

2009 6 33%  
Total 18 100% 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

Em relação a posição de mercado e atividade econômica, os dados são 

apresentados na tabela 11. Cerca de 81% dos respondentes pertencem a área de 

serviços e cerca de 72% dos entrevistos informaram desconhecer posição que a 

empresa ocupa no mercado. 

Em relação ao tipo de sociedade, cerca de 93% das empresas são classificadas 

como  Limitada e cerca de 56% atuam no setor de Tecnologia. 

Das 18 empresas respondentes, apenas 1 não passou por processo de 

incubação. Das 17 empresas que passaram  por processo de incubação e  que 

responderam ao questionário, cerca de 72% das empresas foram incubadas em 

incubadoras de base tecnológica, 11% em incubadoras mistas e 16%  em incubadoras 

em incubadoras tradicionais.  

Em relação ao lançamento de produtos: cerca de 61% das empresas 

respondentes o fizeram no período de 2010 e 2011 e cerca de 39% não o fizeram. Este 

dado é relevante pois o objetivo do PRIME era fazer com que as empresas lançassem o 

serviço ou produto considerado inovador que haviam formalizado na Proposta de 

Solicitação de Financiamento enviada para análise no período seguinte ao pagamento 

do benefício. Um pouco mais da metade das empresas respondentes (56%) alcançou 

tal objetivo. 

Em relação as patentes ,apenas 22% das empresas respondentes deram entrada 

em órgão responsável para efetuar o registro de patentes. Cerca de 78% não o fizeram.  
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Perfil dos respondentes: Cerca de  81% dos respondentes eram do sexo 

masculino e 19% do sexo feminino. Com respeito a área do conhecimento em que os 

respondentes se especializaram, cerca de 44% tinham doutorado. A área que abrigou o 

maior índice de especialistas foi Biológicas com 33%. Além disso, os proprietários 

também denominados como correspondem a 75% do número de respondentes. A faixa 

etária demonstra um certo equilíbrio. A tabela 12 sumariza estes dados.  

 

 

 

 

Tabela 12 – Perfil dos respondentes 

Formação 
Acadêmica Número Percentual Faixa Etária Número Percentual 
Mestrado 3 19% de 31 a 40 anos 6 38% 
Graduação 3 19% de 41 a 50 anos 6 38% 
Especialialização 3 19% até 30 anos 4 25% 

Doutorado 7 44%   
Total 16 100%  Total 16 100% 

    
Área do 
conhecimento  

Função 
Hierárquica Número Percentual 

Humanas 3 19% Diretor 3 19% 

Biológicas 6 38% Proprietário 12 75% 
Ciências Sociais 2 13% Gerente 1 6% 

Exatas 5 31%   
             Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
Em relação à análise do questionário, como cada indicador da escala poderia 

assumir qualquer valor nesse intervalo (1 a 7), isso resultaria em uma análise 

prejudicada da escala somada. Deste modo, este questionário  foi desenvolvido um 

critério que permitisse uma classificação mais adequada aos dados da pesquisa. A 

atribuição dos valores só aceitava números inteiros.  Assim, os valores de 1 a 3 são 

considerados como tendo orientação à explotação, no caso das dimensões de 

intensidade das  práticas de inovação e intensidade das práticas do conhecimento, 

enquanto que o valor 4 recebia a classificação de AI. Os valores situados numa posição 

de maior favorabilidade do atributo (5,6,7) foram considerados como tendo uma 
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orientação à exploração. Para as outras dimensões (intensidade de competição, foco 

em orientação estratégica, intensidade de foco na eficiência e intensidade de 

parcerias) a escala é invertida. Deste modo, os valores 1, 2 e 3 eram considerados 

como tendo uma orientação à exploração, enquanto o valor  intermediário 4 recebia a 

classificação AI. Para os valores 5, 6 e 7, o indicador foi analisado como tendo 

orientação à explotação. Cada uma das empresas avaliadas seguiu este tipo de 

classificação que tem como base a escala proposta e validada  por Popadiuk (2012) . 

 

4.11 Análise individual das empresas 

 

Análise da empresa A 

 

Essa empresa foi formada no ano de 2008 e apresenta as seguintes 

características descritas abaixo.   

A empresa foi incubada na incubadora de Ribeirão Preto em 2009, na ocasião 

da inscrição paa o PRIME. Foi classificada como sendo limitada e pertencente ao setor 

de serviços.  

A empresa alcançou sua graduação e hoje não encontra-se mais incubada. A 

empresa teve produto lançado em 2010 com o auxílio do benefício do PRIME , porém 

não deu entrada para o registro de patentes. 

Em seu site institucional, a empresa é descrita  como  tendo sua formação com 

o objetivo de desenvolver projetos eletrônicos para a área médica e instrumentação em 

geral visando transferir tecnologia, fruto da pesquisa  acadêmica, para o mercado de 

EMHO (equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos). 

A empresa também  presta serviços de consultoria  tecnológica   em parceria 

com o SEBRAE nos mais diversos segmentos: eletrônica, computação, física médica, 

instrumentação médica e automação e  controle.  

 È possível verificar que de acordo com a recodificação da escala, a empresa A 

foi caracterizada como exploradora, em termos da intensidade de práticas do 

conhecimento, visto que os 10 indicadores que constaram no questionário, todos se 

classificaram nesta categoria. O mesmo aconteceu na análise da dimensão práticas de 
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inovação, dado que todos os indicadores se caracterizaram com orientação à 

exploração (TABELA 13). 

Já a dimensão de intensidade de competição, a empresa foi classificada como 

exploradora sendo que dos 8 indicadores, 5 encontram-se nesta classificação. Quanto à 

dimensão foco em orientação estratégica, a empresa foi classificada como 

explotadora. 

A dimensão de intensidade de foco na eficiência, a empresa apresentou a 

maioria dos indicadores variando nos valores de 5 a 6, o que a classifica como tendo 

uma orientação para a explotação. 

Quanto a classificação de intensidade de redes de parceria, todos os 

indicadores obtiveram classificação entre 5 e 6 e portanto caracterizaram a intensidade 

das redes de parcerias como tendo orientação explotadora. 

Devido as características apresentadas esta empresa pode ser classificada como 

startup e microempresa. As características de inovação e práticas do conhecimento 

parecem ser bem presentes, já que os respectivos indicadores encontram-se na 

totalidade caracterizados para a orientação exploradora da empresa. Em 2012, a 

empresa completou 4 anos de existência e foi desenvolvida em uma incubadora de 

base tecnológica. Pelos critérios de avaliação do SEBRAE a empresa pôde ser 

classificada como pequena empresa, visto que declarou possuir 10 funcionários 

podendo ser classificada como pequena empresa pelos critérios do Sebrae, mas como 

microempresa pelos critérios do BNDES. 

 

Tabela 13. Análise da Empresa A 

Avaliação de EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA A Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)   

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 0 10 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  0 0 10 10 Exploradora 
       
  Explotadora AI Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)   
Intensidade de competição 2 1 5 8 Exploradora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  7 0 0 7 Explotadora 
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Intensidade de parcerias 8 0 0 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes 

Igual a média do 
setor     

Avaliação do desempenho 5,65     

Receita Bruta  
> 60.000 e 
<360.000     

Classificação da empresa  
Startup e 

microempresa     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Análise da empresa B 

Este empresa foi formada no ano de 2009 e foi a única das empresas 

respondentes  a obter a classificação ‘empreeendedor individual’. Em 2012, era  

residente alocada em uma incubadora de  base tenológica de Botucatu,  com prestação 

de serviços na área de medicina visando a realização de diagnósticos por meio de 

estudos clínicos. O objetivo mencionado é buscar o aumento do valor agregado para os 

produtos de indústrias alimentícias, cosméticas e farmacêuticas.  

Com respeito a dimensão intensidade de práticas de conhecimento, a empresa 

apresentou uma orientação para a exploração visto que 6 dos 10 indicadores foram 

classificados com os valores de 6 a 7 (TABELA 14). Os indicadores de 

compartilhamento de conhecimentos internos, aprendizado individual e aprendizado 

coletivo foram classificados como AI (4). 

A dimensão de intensidade de práticas de inovação (TABELA 14) também 

apresentou 7 dos 10 indicadores com orientação para a exploração com valores de 6 a  

7.  No entanto, os indicadores de desenvolvimento de protótipos, taxa de inovação e 

foco em inovações radicais de produtos apresentaram valores bem discrepantes sendo 

a eles atribuído o menor valor da escala (1). A empresa não efetuou pedido de entrada 

em órgão competente para o registro de patentes. Tais fatores parecem indicar que a 

apesar da dimensão de inovação ter sido considerada com orientação voltada à 

exploração, a mesma foca mais em inovações incrementais de produtos do que em 

inovações radicais.   

Quanto a dimensão de intensidade de práticas do conhecimento a empresa 

apresentou 6 indicadores com valores variando entre 6 e 7. Deste modo, quanto a essa 
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dimensão a empresa pode ser classificada como tendo orientação à exploração. No 

entanto, o compartilhamento de conhecimentos internos, aprendizado individual e 

aprendizado coletivo apresentam indicadores como AI. 

Já a dimensão de intensidade de competição, a empresa apresentou 6 

indicadores com  valores variando entre 1 e 2. Desta forma, com respeito a esta 

dimensão a empresa pôde ser classificada como exploradora. Dois indicadores 

tiveram classificação como AI. Estes se referem ao surgimento de novos concorrentes 

e existência de processos ou produtos substitutos. Este fato conjugado com a empresa 

não saber sua posição no mercado parece indicar um certo desconhecimento em 

relação aos concorrentes e produtos que possam ser considerados substitutos. 

Quanto a dimensão foco em orientação estratégica, a empresa apresentou 

valores dos indicadores entre 5 e 6 e portanto pode ser classificada como explotadora.  

A intensidade de foco na eficiência também indica uma orientação para a 

explotação. Dos 7 indicadores, 6 apresentaram valores entre 6 e 7.  

A sobrevivência no curto prazo e a busca pela eficiência e menos risco são 

atribuídas a explotação (MARCH, 1991; TUSHMAN; O´REILLY, 1996). Isto parece 

estar em conformidade com o perfil da empresa e com os resultados obtidos nas 

dimensões  foco na eficiência e orientação estratégica. Segundo site institucional, a 

empresa indica a existência de normas e rotinas detalhadas principalmente em relação 

aos processos médicos e biológicos envolvidos na prestação de seus serviços que 

necessitam de alto grau de acuracidade para não impactar negativamente a qualidade 

do serviço final entregue. 

Quanto à dimensão intensidade de parcerias ou redes de relacionamento  a 

empresa apresentou 5 dos 8 indicadores com valores 6 e 7 podendo ser considerada 

como explotadora. Há de se ressaltar  que embora a empresa classifique como alto o 

grau de dependência com parceiros externos, o indicador de compatilhamento de 

conhecimentos com parceiros externos foi classificado como 3. A  empresa em 

questão é parceira de uma universidade e do SEBRAE e tal fato parece indicar uma 

rede de laços fortes entre os parceiros e a empresa . Conforme Gilsing (2005) é 

necessário intensidade e um alto grau de conectividade entre os atores envolvidos 

numa rede para que oportunidades de aprendizagem e inovação possam surgir 
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(GULATTI, 1995; JULIEN et al., 2003)  

Quanto ao desempenho da empresa, a mesma o considerou como sendo igual a 

média do setor com valor  médio de seus indicadores avaliados como 3,00. A empresa 

não classificou o indicador  retorno sobre o investimento como importante e sim o 

indicador de habilidade de se financiar por meio dos lucros e crescimento das vendas 

como o mais destacado. Presumi-se aqui que este fato deve-se também ao gestor 

possuir contato próximo com unidades de apoio governamentais tais como a FAPESP 

e o SEBRAE onde de acordo com seus projetos obtêm financiamentos para o 

desenvolvimento de pesquisa que o auxiliam no desenvolvimento de serviços 

inovadores. O lucro torna-se então secundário. A descoberta de inovações radicais  de 

serviços biomédicos torna-se o foco principal. 

 A empresa, em adição, pode ser classificada como startup e microempresa 

visto que possui seu foco em inovações de serviços e possuir 6 funcionários. 

 

 

 

Tabela 14. Análise da Empresa B 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA B Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)   

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 3 7 10 Classificação 

Intensidade de práticas de inovação  3 0 7 10   
      Exploradora 
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)    
Intensidade de competição 0 2 6 8 Classificação 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2   
Intensidade de foco na eficiência  7 0 0 7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 6 0 2 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes 

Igual á média so 
setor     

Avaliação do desempenho 3,00     

Receita Bruta  
> 60.000 e 
<360.000     

Classificação da empresa  
Startup e 

Microempresa     
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

 

 

 

Análise da Empresa C 

 

Esta empresa foi formada no  ano de 2008 e foi a única dos respondentes que 

não passou por processo de incubação. A empresa foi classificada como pré-residente 

em uma incubadora de base tradicional. A empresa A pertence ao setor de serviços 

exercendo a atividade econômica na área de química. Possui 2 funcionários e se  

dedica ao desenvolvimento de novos químicos, fármacos e aditivos para a bionergia 

por meio da transformação (química ou bioquímica) de óleos essenciais. A empresa 

informa o objetivo de trabalhar com foco principal em inovações na área tecnológica, 

sócio-ambiental e mercadológica em seu website. No entanto, seus indicadores de 

inovação foram classificados em sua maioria como tendo orientação à explotação. 

Indicadores chaves tais como: taxa de inovação de produtos;  foco em inovações 

radicais de produtos e  foco em inovações de processos apresentaram o menor índice 

possível (1).  A empresa também não lançou produto em 2010 e não entrou com 

pedido de patentes. Estes fatores corroboraram com os resultados aferidos na 

dimensão práticas de inovação. 

Quanto a dimensão de intensidade de práticas do conhecimento, a  orientação 

de explotação também obteve predominância. Sendo que dos 10 indicadores, somente 

8 foram classificados como explotadores (TABELA 15). 

Já na dimensão de intensidade da competição a empresa revelou ter 4 

indicadores classificados como exploradores e 3 como exploradores. Os indicadores de  

importância da eficiência e  mecanismos de controle organizacional foram os que 

receberam o maior grau de avaliação, sendo classificados com o valor 7, tendo 

orientação a explotação. Este fator deve estar relacionado ao fato que rotinas e normas 

de qualidade são relevantes em áreas em que o controle deve estar associado aos 

procedimentos químicos envolvidos. Tais processos são, em geral, rigorosamente 

avaliados por agências reguladoras. 
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Qaunto as dimensões de foco na orientação estratégica e intensidade de 

parcerias, os indicadores obtiveram uma avaliação indefinida. 

Quanto a dimensão de intensidade de parcerias, a empresa atribuiu o valor 4 , 

o que classificou todos os indicadores desta dimensão como AI. Apesar de em seu site 

institucional informar parcerias com vários atores  governamentais e privados, parece 

que a intensidade dos laços entre os parceiros não é forte. 

O desempenho desta empresa foi classificado pelos gestores como abaixo ao 

encontrado no setor.  A média dos indicadores de desempenho avaliados indicou o 

valor de 1,1, o que é considerado baixo. A análise tende a confirmar o que é defendido 

por vários autores que empresas ambidestras possuem melhor desempenho (RAISH; 

BIRKINSHAW, 2008; GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; JANSEN; VAN DEN 

BOSH; VOLBERDA, 2005). Outro fator que pode ter influenciado o desempenho é o 

fato da empresa não ter sido incubada e em sua base de formação não ter usufruído dos 

benefícios de uma empresa incubada tais como: consultorias de negócios, suporte 

financeiro e tecnológico (STRUWIG; MERU, 2004; AERDNOUT, 2004). 

 

Tabela 15. Análise da Empresa C 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA C Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)   

Intensidade de práticas de 
conhecimento 5 1 4 10 Explotadora 

Intensidade de práticas de inovação  8 1 1 10 Explotadora 
            
  Exploiter AI Explorer Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 4 1 3 8 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  0 2 0 2 AI 
Intensidade de foco na eficiência  3 0 4 7 Exploradora 
Intensidade de parcerias 0 8 0 8 AI 

Avaliação de DESEMPENHO 
Desempenho comparado aos 
concorrentes Abaixo     
Avaliação do desempenho 1,1     
Receita Bruta  Até 60.000     

Classificação da empresa  
Microempresa e 
startup     

Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
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Análise da Empresa D 

 

A empresa D foi formada em 2009 e na época do Prime 2009 encontrava-se em 

processo seletivo para a incubação em uma incubadora mista. Em 2012,  esta empresa 

estava associada á uma incubadora  e atuava no setor de serviços, tendo a área de 

tecnologia como principal atividade econômica. A empresa se classificou como líder e 

possuidora do objetivo de encontrar soluções criativas e inovadoras por meio do uso  

inteligente de novas tecnologias para a gestão do meio ambiente  tendo como público-

alvo empresas privadas e públicas. 

A dimensão que avalia a intensidade das práticas do conhecimento na empresa 

D indicou que 9 dos indicadores  foram classisficados com os valores 5 e 6 sendo 

considerados como indicativos da orientação para a exploração (TABELA 16). 

A dimensão que avalia o grau das práticas de inovação teve 5 indicadores 

classificados com valores atribuídos de 5 a 7. Outros 4 indicadores desta dimensão 

foram classificados como AI.  Isto parece estar em contradição com o fato da empresa 

ter lançado produto ou serviço no ano de 2010. Porém,  a empresa considerou seu 

produto como diferenciado e com alto grau de inovação, sendo que as prefeituras de 

todo o país podem ser seu  público–alvo principal. Neste sentido, a empresa  está 

exercendo uma estratégia empresarial de diferenciação em que busca criar uma certa 

dependência em relação a seu produto lançado no mercado com o auxílio do programa 

PRIME 2009. Pode-se verificar que o desenvolvimento de protótipos foi o único 

indicador avaliado como 7 indicando uma orientação  voltada à explotação.  

A dimensão de intensidade de competição revelou uma orientação totalmente 

exxplotadora já que todos os indicadores foram classificados com os valores 5 a 7.  

A dimensão de intensidade de foco na eficiência revelou ter 5 indicadores 

avaliados com os valores de 5 a 7 revelando uma orientação explotadora. A empresa, 

sendo da área de serviços tende a focar na eficiência e no desenvolvimento de rotinas 

com o objetivo de melhorar seu produto e obter maiores ganhos no curto prazo.   

Com respeito a dimensão de intensidade de parcerias, a classificação obtida foi 

de  AI. Em seu website a empresa diz valorizar seus parceiros e que busca a troca de 
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sinergias com o objetivo de melhorar sua capacitação técnica e de gestão e alcançar 

mercados mais abrangentes. No entanto, os resultados da análise desta dimensão  

revelam que a rede de parcerias apresenta um baixo grau de ‘conectividade’. Assim 

embora o setor de tecnologia necessite de uma rede densa que favoreça  sinergia, os 

resultados da análise do website e desta dimensão parecem indicar um baixo grau de 

conectividade externa com os parceiros (GULATI, 1995; GRANOVETTER, 1982; 

JULIEN et al., 1993) 

Quanto a avaliação do desempenho, a empresa o classificou como pouco 

abaixo em relação as empresas concorrentes do setor. A avaliação do desempenho 

obteve o valor de 1,4, que representou a quarta avaliação de desempenho aferida nesta 

pesquisa.   

A empresa pôde ser classificada como startup visto que se encontra em um 

ambiente considerado incerto (tecnologia) e possuir menos de oito de idade. Também 

foi  classificada como microempresa devido a ter 5 funcionários. 

 

 

Tabela 16. Análise da Empresa D 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA D Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7) Explotadora 

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 1 9 10   

Intensidade de práticas de inovação  5 4 1 10 Classificação 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)   AI 
Intensidade de competição 8 0 0 8 Exploradora 
Foco em orientação estratégica  0 1 1 2 AI 
Intensidade de foco na eficiência  5 2 0 0 Exploradora 
Intensidade de parcerias 1 4 3 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes Pouco Abaixo     
Avaliação do desempenho 1,4     
Receita Bruta  até 60.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 
startup     

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Análise da Empresa E 

 
A empresa E foi formada em 2009 e e em 2012 encontrava-se  residente em 

uma incubadora de base tecnológica. A empresa atua no setor de serviços tendo como 

principal atividade econômica a prestação de serviços de consultoria voltados à 

implementação de estratégias ambientais e geográficas. Segundo o site institucional, o 

diferencial da empresa está em agregar à gestão ambiental  tecnologias e sistemas de 

gestão ambiental.  A empresa E desconhece sua posição no mercado  e possui 5 

funcionários, o que a classifica como microempresa (SEBRAE, 2005).   

Quanto à dimensão práticas do conhecimento,  a empresa demonstrou ter uma 

orientação totalmente voltada à exploração. Todos os indicadoresforam classificados 

com valores entre 6 e 7 (TABELA 17). 

Em relação a dimensão intensidade das práticas de inovação,  a empresa 

demonstrou ter orientação exploradora sendo que 8 dos seus indicadores foram 

classificados com valores de 5 a 7.  Principalmente os indicadores relacionados a 

inovações  radicais de produtos e processos  que foram avaliados com o  menor valor 

(3).   A empresa efetuou o lançamento de produto ou serviço no ano de 2010 com o 

apoio do PRIME 2009 e ter dado entrada com o pedido de registro de patentes em 

órgão competente reforça a classificação da empresa para esta dimensão como 

exploradora. Porém, as inovações focadas, baseado na análise  do site institucional e 

dos indicadores referentes a inovações radicais parecem indicar o foco das inovações 

como sendo de caráter incremental buscando a melhoria dos produtos e serviços 

prestados. 

Quanto a dimensão  foco em orientação estratégica, a empresa demonstrou 

estar focada no curto prazo, visto que os dois indicadores foram classificados com 

valores entre 5 e 6  que classifica a empresa E como tendo uma  orientação 

explotadora. 

Quanto à dimensão  intensidade de foco na eficiência a empresa E apresentou 4 

indicadores como classificados entre 5 e 6 que  classificou a empresa como tendo uma 

orientação explotadora. O indicador de  mecanismos de controle organizacional 
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apresentou a classificação AI. Tal fato parece indicar uma certa dificuldade em 

implementar  controles organizacionais em  empresas da área de serviço. Outros 2 

indicadores foram,em adição, classificados como AI.  

Quanto a dimensão de  intensidade de parcerias a empresa E apresentou  5 

indicadores com o valor atribuído 5, o que classificou esta dimensão como 

explotadora. Outros 4 indicadores foram classificados como  AI. Os indicadores 

relacionados a parcerias externas receberam  a avaliação com o valor intermediário da 

escala (4), o que parece confirmar que a empresa não  tinha seu foco principal  em 

parcerias externas. 

Quanto a avaliação do desempenho, a  empresa avaliou como sendo igual 

quando comparado aos concorrentes do mesmo setor. O valor obtido com base na 

classificação dos 5 indicadores deste constructo indicou o valor de 3,56.  

A empresa também pode ser classificada como startup já que foi formada em 

ambiente tecnológico, atua em um ambiente incerto e possui menos de 8 anos.  

 
 

Tabela 17. Análise da Empresa E 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA E Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de conhecimento 0 0 10 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  2 0 8 10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 8 0 0   Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0   Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  4 3 0   Explotadora 
Intensidade de parcerias 5 3 0   Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes 

igual a media do 
setor     

Avaliação do desempenho 3,56     

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 
startup     
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 
 
 

Análise da Empresa F 

 

A empresa F foi formada em 2008 e  encontra-se residente em uma incubadora 

de base tecnológica. A empresa atua no setor de serviços tendo como principal 

atividade econômica a prestação de serviços relacionados a área biológica.  A empresa 

se considerou  como a segunda no segmento em que atua prestando serviços de 

consultoria na área de recursos hídricos. Por meio de seu site institucional a empresa 

informa que mantêm um alto grau de especialização dos profissionais que estão 

focadosem pesquisas com o objetivo de desenvolver novas técnicas  e metodologias 

que possam contribuir para a melhoria e preservação de ambientes hídricos. 

Quanto à dimensão intensidade de práticas do conhecimento, a classificação de 

8 indicadores revela valores de 6 a 7. Somente o indicador  intensidade do 

desenvolvimento das pessoas recebeu a classificação AI (TABELA 18). 

Quanto à dimensão intensidade de práticas de inovação, a empresa revelou ter 

todos os seus indicadores como tendo uma orientação exploradora. Embora a empresa 

não tenha lançado produto ou serviço no ano de 2010 e nem tenha dado entrado no 

órgão competente, a empresa desenvolve vários projetos de  pesquisa  com foco em 

inovação. Segundo March (1991) as atividades de exploração envolvem risco e 

experimentação. Isto indica que algumas vezes os produtos ou serviços não serão 

viáveis de serem implementados ou darão resultado a longo prazo.  

Quanto à  dimensão de intensidade de competição, a empresa F apresentou 5 

dos indicadores com valores 5 a 7 obtendo portanto uma orientação explotadora. O 

único indicador a apresentar valor 3 foi a existência de processos ou produtos 

substitutos,  o que parece indicar que o serviço prestado pela empresa  não possui 

muitos concorrentes e a empresa usufrui uma posição confortável  no mercado, visto 

que se classificou como segunda em relação aos concorrentes e portadora de produto 

ou serviço diferenciado. 

Quanto à dimensão de foco em orientação  estratégica , a  empresa revelou ter 
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os dois indicadores com valores de 5 a 7. Esta dimensão foi classificada como 

explotadora. 

Quanto à dimensão de  intensidade de foco na eficiência, a empresa F 

apresentou  4 dos seus indicadores avaliados com valor 5 portanto, tendo orientação 

para a explotação. No entanto, 3 indicadores apresentaram a classificação como AI. Os 

mecanismos de  controle organizacional foram considerados sem avaliação definida. 

Quanto mais próximos a 7, maior o grau de controle sobre as normas, procedimentos e 

estrutura organizacional. No entanto, a área de serviços com empresas que apresentam 

maior grau de inovação é mais complexa para o estabelecimento e maturidade deste 

tipo de controle. 

Quanto à dimensão de intensidade de redes de relacionamento, a empresa 

apresentou 6 dos seus indicadores classificados com  valores de  5  a 6 . Foram 

considerados com orientação orientação explotadora. 

No entanto, 2 dos indicadores apresentaram a classificação como 3.  O grau de 

dependência dos parceiros externos e o  uso de contratos com parceiros externo’ 

obtiveram essa classificação. Em seu site institucional a empresa revela ter vários 

parceiros envolvendo órgãos públicos e privados tais como o SEBRAE, a própria 

incubadora e universidades, estes indicadores  parecem apontar para certo grau de  

confiança nos parceiros da rede. 

Quanto aos indicadores de desempenho, a empresa apresentou um dos maiores  

índices de desempenho : 4,35, embora a empresa se classifique apenas como tendo a 

média igual a do setor. 

 
Tabela 18. Análise da Empresa F 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA F Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de conhecimento 1 0 9 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  0 0 10 10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 6 2 0 8 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
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Intensidade de foco na eficiência  4 3   7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 6 0 2 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 
Desempenho comparado aos 
concorrentes 

igual a media do 
setor     

Avaliação do desempenho 4,35     

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 

startup     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 
 

Análise da Empresa G 

 

A empresa G foi formada em 2008 e foi incubada em uma incubadora de base 

tecnológica. Esta empresa atua no setor de serviços, na área de tecnologia. A empresa 

declarou desconhecer  qual a posição ocupa no mercado  e sua tipologia é  limitada. 

Em 2012,  encontrava-se associada a uma incubadora. 

Por meio de seu site institucional a empresa informa que é especializada em 

soluções de telecomunicações e segurança computacional e é formada por uma equipe 

dedicada ao desenvolvimento de pesquisas avançadas com o objetivo de criar novas 

tecnologias aplicadas a soluções de comunicações e segurança. 

Quanto à dimensão de intensidade de práticas do conhecimento, a empresa 

apresentou 9 indicadores entre os valores de 5 e 7. Esta dimensão foi  classificada  

como explotadora. Apenas o indicador de volume de geração de ideias apresentou a 

classificação AI (TABELA 19). 

Na dimensão intensidade de práticas de inovação, a empresa apresentou o 

valor 6  atribuído a 6 indicadores. A maioria dos indicadores relacionados a inovação 

radical recebeu esta classificação, o que caracteriza a empresa G como  tendo 

orientação exploradora. Isto parece estar em conformidade com o fato da empresa ter 

lançado produto ou serviço em 2010 com o auxílio do Kit PRIME, embora a empresa 

não tenha dado entrada em nenhum órgão competente para efetuar o registro de 

patentes. Os outros 4 indicadores desta dimensão relacionados avaliação com valores 
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de  2 a 3. 

Quanto a  dimensão de intensidade da competição, 6 indicadores receberam 

classificação entre 5 e 7, o que classifica esta dimensão como explotadora. Apenas o 

indicador  existência de guerra promocional foi avaliado como  3.  

Quanto adimensão  foco em orientação estratégica, os  2 indicadores 

receberam classificação com valor 6. Isto parece indicar uma orientação explotadora, 

focada no curto prazo. 

Na dimensão intensidade do foco na eficiência, todos  os indicadores foram 

avaliados com valores de 6 a 7, indicando uma orientação à explotação.  A empresa 

atua no setor de serviços tendo como principal atividade econômica a prestação de 

serviços relacionados a área biológica.  A empresa se considerou como a segunda no 

segmento em que atua prestando serviços de consultoria na área de recursos hídricos. 

Por meio de seu site institucional, a empresa informa possuir um alto grau de 

especialização dos profissionais que encontravam-se focados em pesquisas com o 

objetivo de desenvolver novas técnicas  e metodologias para  contribuir com a 

melhoria e preservação de ambientes hídricos. 

Na dimensão intensidade de parcerias, a empresa teve 5 dos seus indicadores 

recebendo valores de 1 a 3, o que classifica esta dimensão  como exploradora. No site 

institucional, a empresa revela que mantêm parceria com pelo menos 3 atores 

diferentes na área privada que trabalham com tecnologia da informação nos mais 

diversos setores e 2 parcerias  com órgãos públicos. 

Quanto ao desempenho organizacional, a  empresa o classificou como abaixo 

quando comparado as empresas do setor. No entanto, o valor da média dos indicadores 

de desempenho avaliados foi de 3,80. 

A empresa declarou possuir 5 funcionários e estar inserida no ambiente de 

tecnologia. Possui menos de 8 anos de idade. Com estas características, a empresa 

pôde ser classificada como startup e microempresa. 

 

 

Tabela 19. Análise da Empresa G 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA G Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
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Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7) 10   

Intensidade de práticas de conhecimento 0 1 9 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  2 0 8  10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3) 8   
Intensidade de competição 7 0 1 2 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 7 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  8 0 0 8 Explotadora 
Intensidade de parcerias 2 1 5   Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 
Desempenho comparado aos 
concorrentes abaixo     
Avaliação do desempenho 3,80     

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 

startup     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 

Análise da Empresa H 

 

A empresa H foi formada em 2008  e em 2012 encontrava-se incubada em uma 

incubadora de base mista. Esta empresa atua no setor de serviços, na área de 

biotecnologia. Sua atuação está situada no desenvolvimento de aptâmeros  como 

forma inovadora de gerar  uma molécula que obtêm vantagens competitivas em 

relação a preço e prazo quando comparados ao desenvolvimento tradicional da 

molécula. Os setores que podem ser alcançados variam desde a saúde humana e 

animal até a indústria de agroquímicos e cosméticos.  A empresa afirmou desconhecer 

a posição ocupa no mercado  e sua tipologia é  limitada.  

Quanto a dimensão de  intensidade de práticas do conhecimento, a empresa 

apresentou todos os indicadores com valores de 6 a 7, o que a classificou como 

exploradora (TABELA 20). 

Quanto à dimensão intensidade de práticas de inovação, a empresa apresentou 

8 dos indicadores classificadores com valores de 6 a 7.  Esse fator  está em 

conformidade com o fato da empresa demonstrar em sua missão o desejo de buscar a 
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inovação biotecnológica como objetivo primordial para serem exploradas com 

exclusividade comercial por seus clientes. Os indicadores taxa de inovação de 

produto, taxa de inovação de procesos e  foco em produtos ou processos totalmente 

novos receberam o maior valor (7). Em adição, a empresa entrou com pedido para 

registro de patentes o que corrobora com  a afirmação de que a empresa H tende a 

focar seus esforços em inovação radical. Apenas os indicadores busca constante de 

novos mercado e desenvolvimento de novos produtos e serviços com consumidores 

,apresentaram uma orientação indefinida (AI). 

Quanto a dimensão foco em orientação estratégica, a empresa H avaliou 

ambos os indicadores com valores 5 e 6, o que classifica esta dimensão como 

explotadora. Este classificação caracteriza a empresa como tendo uma visão mais 

focada em estratégias de curto prazo. 

Quanto a dimensão intensidade do foco na eficiência a empresa H classificou 

todos os indicadores com valores de 5 a 7. Esta dimensão foi, portanto, classificada 

como explotadora.  

  Quanto a dimensão de intensidade de parcerias, a  empresa apresentou 7 dos 

indicadores com valores 5 e 6 e somente o indicador de grau de dependência de 

parceiros externos como AI. 

Quanto ao desempenho organizacional, a empresa o classificou como sendo 

um pouco acima  em relação as empresas do setor. No entanto, a empresa H foi uma 

das que obteve um dos maiores índices quando considerados a média dos indicadores 

avaliados: 4,74. Devido a empresa ter declarado possuir 7 funcionários, menos de 8 

anos, estar inserida em ambiente de incerteza, ter tido sua formação focada no 

desenvolvimento de novas tecnologias, a empresa H foi classificada como 

microempresa e startup. 

 

 

 

 

Tabela 20. Análise da Empresa H 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA H Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
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Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de conhecimento 0 0 10 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  0 1 9 10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 0 1 7 8 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  7 0 0 7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 7 0 0 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes Pouco Acima  
Avaliação do desempenho 4,74     

Receita Bruta  
>60.000 e < 
360.000  

Classificação da empresa  
startup  e 
microempresa     

      
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
 
Análise da Empresa I 

 

A empresa I foi formada em 2008 e  obteve graduação de uma incubadora de 

base tecnológica. A empresa atua no setor econômico de serviços e a sua atividade 

econômica principal é tecnologia.  A empresa foi classificada como limitada e 

informou desconhecer qual a posição que ocupa no mercado. Em seu site institucional, 

a empresa informa que seu foco é na prestação de serviços de consultoria visando 

prover soluções biotecnológicas de  adequação, otimização e uso de recursos 

ambientais. 

Quanto a dimensão de intensidade de práticas do conhecimento, a  empresa  I 

teve todos seus indicadores com valores 6 e 7, o que classificou esta dimensão como 

exploradora (TABELA 21). 

Quanto a dimensão de intensidade de  práticas de inovação, a empresa I teve 7 

indicadores classificados com o valor máximo 7. Somente o indicador de 

desenvolvimento de protótipos foi classificado com o valor 2. Este fato deve ser 

explicado pela empresa ter foco maior na prestação de serviços em biotecnologia e 
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assessoria ambiental. Assim o desenvolvimento de protótipos não ocupa um papel 

relevante na estratégia da empresa. Esta dimensão foi, portanto, classificada como 

explotadora. A empresa, embora não tenha dado  entrada em órgão competente para 

registro de patentes, efetuou o lançamento do produto ou serviço porposto com o 

auxílio do Kit PRIME.  

Quanto a dimensão de intensidade de competição, a empresa I obteve 5 

indicadores avaliados com valores 5 a 7, o que classificou esta dimensão como 

explotadora.  

Quanto ao indicador de intensidade da orientação estratégica, a empresa 

apresentou uma orientação explotadora, visto que ambos  os indicadores foram 

avaliados com valores de 5 e 6. 

Quanto a intensidade de foco na eficiência a empresa apresentou uma 

classificação equilibrada, no entanto, a orientação desta dimensão é de explotação. Em 

adição, 2 indicadores receberam  obtiveram classificação AI. Um deles foi o de  

mecanismos de controle organizaciona. Embora a empresa preste serviços para á área 

de biotecnologia, a prestação de serviços envolve o desenvolvimento de projetos e 

laudos para a obtenção de aprovações ambientais. Tal atividade não exige um controle 

das agências reguladoras visto que os projetos que não atendem os requisitos 

especificados são reprovados e retornam a empresa para sofrerem as modificações 

necessárias. 

Quanto a  dimensão de intensidade de parcerias, a empresa I obteve 4 

indicadores classificados com valores de  5 a 7. Os outros 4 indicadores foram 

classificados avaliados com valores de 1  a 3. Portanto, esta dimensão foi classificada 

com orientação indefinida. Além disso,  no site institucional, a empresa informa 

parcerias com um parque tecnológico,  incubadora , SEBRAE e a FINEP. No entanto, 

informações adicionais  não são fornecidas, de modo que não foi possível identificar o 

grau de intensidade dessa parceria.  

Quanto ao desempenho organizacional, a empresa I informou ser igual a média 

dos concorrentes  do setor. No entanto, o valor médio dos indicadores avaliados foi um 

dos maiores da amostra: 5,05.  

A empresa pode ser classificada como startup e microempresa já que foi 
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formada em ambiente de extrema  incerteza, possui menos de 8 anos e foi estruturada 

em ambiente  com foco tecnológico.  

 

Tabela 20. Análise da Empresa I 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA I Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de conhecimento 0 0 10 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  1 0 9 10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 5 2 1 8 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  3 2 2 7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 4 0 4 8 Indefinida 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes 

Igual a média do 
setor     

Avaliação do desempenho 5,05  

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000     

Classificação da empresa  
startup e 

microempresa     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Análise da Empresa J 

 

A empresa J foi formada em 2007 e encontrava-se em 2012 associada a uma 

incubadora de empresas de base tecnológica.  A empresa foi lcassificada como 

limitada e informou em seu website possuir atuação no setor de serviços, 

desenvolvimento de produtos e processos na área de biotecnologia. O foco da empresa 

encontra-se  centrado  no desenvolvimento de tecnologias que envovolvam o uso de 

enzimas em processos industriais. A empresa J pertence ao setor industrial e informou 

desconhecer a posição que ocupa no mercado. 

Quanto a  dimensão de  intensidade de práticas do conhecimento a empresa J 
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teve todos seus indicadores com valores de 5  a 7, o que classificou esta dimensão 

como exploradora (TABELA 22). 

Já  na dimensão de intensidade de competição a empresa J obteve 5 

indicadores com valores  2 e 3, o que classificou esta dimensão como exploradora. 

Somente o indicador competição por preço é o ponto alto da indústria recebeu o 

maior grau de avaliação (6). Isto parece indicar que o preço é um fator relevante à 

análise dos clientes quanto a escolha do produto.  Os outros  2  indicadores não 

tiveram orientação definida (4). 

Quanto à dimensão de intensidade de práticas de inovação, a empresa J 

apresentou 9 dos indicadores com valor de  5a 6, o que classificou esta dimensão como 

exploradora. 

 Somente o indicador busca constante por novos mercados apresentou uma 

avaliação indefinida (4). A empresa J não lançou produto em 2010 e não entrou com 

pedido de registro de patentes em órgão competente.  

Quanto à dimensão foco da orientação estratégica a empresa J apresentou 

ambos os indicadores classificados como 6, o que classifica esta dimensão como 

explotadora.  Quanto a dimensão de intensidade de foco na  eficiência a empresa 

apresentou 5  indicadores com valores 5 e 6, o que classificou esta dimensão como 

explotadora. Os indicadores a criação de rotinas detalhadas e mecanismos de 

controle organizacional receberam a avaliação como 4 (AI). O único indicador a 

apresentar valor 6  foi preocupação com ganhos em escalas. 

A dimensão intensidade de parcerias da empresa J  apresentou todos seus 

indicadores com valores 5 e 6, o que classificou esta dimensão como explotadora. Em 

seu site institucional a empresa não explora a questão de parcerias citando apenas a 

parceria com a incubadora e a FIPASE o  que não permite  análise mais detalhada.  

Quanto à avaliação do desempenho, a empresa  o classificou como pouco 

abaixo em relação as concorrentes do  setor. No entanto, quando comparado aos 

respondentes desta pesquisa, a empresa obteve o quinto pior desempenho avaliado 

(2,50). 

A empresa J foi classificada como microempresa e startup, visto que afirmou 

possuir 8 funcionários, ter menos de 6 anos de idade e  estar inserida em indústria de 
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alta tecnologia. 

 

Tabela 22. Análise da Empresa J 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA J Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de conhecimento 0 0 10 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  0 1 0 10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 1 2 5 8 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  5 2 0 7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 8 0 0 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 
Desempenho comparado aos 
concorrentes Pouco Abaixo     
Avaliação do desempenho 2,50     
Receita Bruta  Até 60.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 

startup     
      

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Análise da Empresa K 

 

Não foi possível acessar site próprio da empresa. Apenas um link no site da 

incubadora de base tecnológica na qual é residente apresentou algumas informações. A 

empresa foi formada em 2008, cujo foco é o desenvolvimento de  procedimentos e  

processos com o objetivo de aumentar ou diminuir compostos químicos e biológicos 

de interesse. A empresa foi classificada como limitada, atuante no setor de serviços 

cujo foco é o agronegócio.  

Na dimensão  intensidade de práticas do conhecimento a empresa apresentou 8 

indicadores com valores 5 e 6, o que classificou esta dimensão como exploradora. Os 

indicadores conhecimento existente em fontes formais e utilização de conhecimentos já 

existentes receberam o valor 4 (AI) (TABELA 23). 
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Já  a dimensão intensidade da competição  apresentou 4 indicadores com 

valores 2 e 3 o que a classificou como explotadora. Apenas o indicador a competição 

por preços é o ponto alto de nossa indústria  recebeu uma classificação mais alta (6) 

Os outros dois indicadores foram avaliados com valor intermediário (4) . 

Quanto a dimensão de intensidade de práticas de inovação, a empresa K 

obteve 8 indicadores com o valor 5, o que classifica esta dimensão como exploradora. 

Os indicadores de busca constante de novos mercados e desenvolvimento de 

protótipos foram os que receberam avaliação 3. O indicador de desenvolvimento de 

novos produtos e serviços com consumidores foi o único que recebeu  o valor 4 sendo 

classificado como AI. 

Na dimensão  intensidade da orientação estratégica, a empresa teve o 

indicador  visão estratégica focada no presente avaliado valor 4 (AI). O indicador 

estratégias relacionadas ao curto prazo foi avaliado como 3. Portanto,  esta dimensão 

ficou classificada como indefinida. 

Quanto à dimensão  intensidade do foco na eficiência a empresa K obteve 4 

indicadores com o valor 3, o que classifica esta dimensão como exploradora. Para os 

outros 4 indicadores foi atribuído o valor intermediário 4, o que os classificou como 

sem orientação definida. 

Quanto à dimensão intensidade das parcerias, a empresa teve 7 indicadores 

com valor 5, o que classifica esta dimensão como explotadora. O indicador grau de 

dependência de parceiros externos foi avaliado com valor 3, A empresa K não 

informou de forma clara em seu site institucional como se aproveita das parcerias que 

possui. Os únicos parceiros claramente identificados foram a faculdade e a incubadora. 

Os indicadores classificados como exploiters não terem obtido classificação mais alta 

dão a entender que a intensidade dos laços da parceria é relativamente fraca.  

Quanto à avaliação do desempenho, a empresa obteve classificação como 

‘pouco abaixo quando comparada aos concorrentes do setor. A empresa K obteve 3,20 

na avaliação do desempenho .  

A empresa pôde ser classificada como startup, já que possui menos de 8 anos 

de idade, está inserida em ambiente de extrema incerteza e foi gerada em ambiente 

tecnológico, onde a inovação desempenha papel essencial. Também foi classificada 
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como microempresa, com 2 funcionários. 

 

Tabela 23. Análise da Empresa K 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA K Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 2 8 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  2 1 7 10 Exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 1 3 4 8 Exploradora 
Foco em orientação estratégica  0 1 1 2 indefinida 
Intensidade de foco na eficiência  0 3 4 7 Exploradora 
Intensidade de parcerias 7 0 1 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 
Desempenho comparado aos 
concorrentes Abaixo     
Avaliação do desempenho 3,20     

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 

startup     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Análise da Empresa L 

 

Não foi possível acessar um  website da empresa L. Uma página on line em 

construção foi encontrada ao tentar se localizar o nome da empresa na Internet. A 

incubadorara de base tecnológica da qual a empresa é graduada também não possui 

site institucional. Deste modo, a análise de informações mais detalhadas sobre a 

empresa ficou prejudicada. 

A empresa L foi formada em 2009 e  foi classificada como indústria atuante na 

área de agronegócio sendo caracterizada para efeitos legais como limitada.  A empresa 

acredita que não tem concorrentes, visto que atua em ramo tecnológico extremamente 

específico, no qual considera que não há produtos ou serviços substitutos. 
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Quanto a dimensão  intensidade das práticas de conhecimento a empresa 

apresentou 5 indicadores com valores classificados como 5 e 6, o que classifica esta 

dimensão como exploradora.  Em adição, a empresa apresentou 4 indicadores com 

valor 4 (AI). O único indicador a receber o valor 3 foi conhecimento existente em 

fontes formais (TABELA 24). 

Já a dimensão de intensidade de competição apresentou todos seus indicadores 

avaliados com valores de  1 a 3 , sendo, portanto, classificada como exploradora. 

Quanto a dimensão de intensidade de práticas de inovação a empresa 

apresentou 5 indicadores avaliados com o valor intermediário (4), o que classificou 

esta dimensão como indefinida. Os únicos indicadores a receberem avaliação mais alta 

com valores de 5 a 7 foram: a busca constante de novos mercados e  o foco em 

produtos ou processos totalmente novos. Este último indicador ter recebido a 

avaliação mais alta é apoiad que apesar da empresa não ter lançado produto ou serviço 

no ano de 2010, ela deu entrada em órgão competente para registro de patente. 

Na dimensão orientaçao estratégica, a empresa apresentou ambos os 

indicadores avaliados com o valor 5 o que classifica esta dimensão como explotadora.  

Quanto a dimensão intensidade de foco na eficiência a empresa L apresentou 

todos os indicadores avaliados como 6, obtendo a classificação de explotadora. 

Acredita-se, deste modo, que a empresa desenvolveu mais rotinas e procedimentos por 

atuar na área de desenvolvimento de produtos de caráter biotecnológico. Existem 

vários órgãos reguladores que monitoram o processo de desenvolvimento e pesquisa a 

fim de controlar a qualidade neste setor. Deste modo, existe a necessidade de controles 

formais especialmente no que tange aos procedimentos científicos adotadas.  

Quanto à dimensão intensidade de parcerias a empresa L apresentou todos 

seus indicadores avaliados com os valores 5 a 7,  o que classifica esta dimensão como 

explotadora.  

Quanto à avaliação de desempenho, a empresa o classificou como igual a 

média do setor e obteve o valor médio  4,00, em relação aos indicadores avaliados. 

A empresa L pôde ser classificada como startup, já que delcarou possuir menos 

de 8 anos, atuar em ambiente tecnológico e teve sua formação alicerçada em bases 

tecnológicas. Em adição, declarou possuir 4 funcionários onde foi classificada  como 
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microempresa. 

 

Tabela 24. Análise da Empresa L 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA L Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 1 4 5 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  3 5 2 10 indefinida 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 0 0 8 8 Exploradora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  7 0 0 7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 8 0 0 8 Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes 

Igual a média do 
setor     

Avaliação do desempenho 4,00     
Receita Bruta  Até 60.000     

Classificação da empresa  
startup e 

microempresa     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Análise da Empresa M 

 

A Empresa M foi formada em 2009 e por meio de seu site institucional informa 

que seu surgimento foi a partir de um spin-off acadêmico. A empresa é graduada de 

uma incubadora de base tecnológica e busca o desenvolvimento de  aplicativos móveis 

com o objetivo  de melhorar a mobilidade urbana. 

A empresa atua no setor de Tecnologia, sendo classificada como empresa da 

área de serviços e limitada. A empresa se identificou como ‘entrante’ em relação a 

posição que ocupa no mercado.  

Quanto à dimensão intensidade de práticas do conhecimento, a empresa M 

apresentou todos os indicadores com valores com a avaliação mais alta: (7), o que 

classificou esta dimensão como exploradora (TABELA 25). 
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Quanto à dimensão de intensidade de competição, a empresa obteve 3 dos 

indicadores avaliados com o valor 4 (AI). Outros 4 indicadores foram avaliados com 

valores 5 e 7, sendo que o indicador surgimento de novos concorrentes foi o que 

obteve a classificação mais alta. O indicador  existência de guerra promocional na 

indústria foi o que recebeu a avaliação mais baixa (1). A dimensão foi classificada 

como explotadora. 

A dimensão  intensidade de práticas de inovação obteve todos os indicadores 

avaliados com os numeros 6 e 7, o que ca classificou  como exploradora. A empresa 

lançou o produto no mercado em 2010 com o auxílio do Kit PRIME 2009, embora não 

tenha entrado com pedido de patente em órgão responsável. 

A dimensão orientação estratégica obteve ambos os indicadores avaliados com 

a nota mais alta (7), recebendo a classificação explotadora. 

Quanto a dimensão intensidade de foco na eficiência a empresa M apresentou 

os indicadores com valores entre 6 e 7 classificando esta dimensão como explotadora. 

Em relação a dimensão intensidade das parcerias a empresa M avaliou 4 

indicadores com  valor intermediário de 4, o que classificou a classificou como 

indefinida. Outros 2 indicadores foram avaliados com valor 2: o grau de dependência 

de parceiros externo’ e a quantidade de parceiros externos. Esta classificação parece  

estar em conformidade com o que é informado no site institucional da empresa M que 

cita de forma superficial a parceria com a incubadora e com a faculdade. 

Quanto a avaliação de desempenho, a empresa classificou como ‘abaixo’ 

quando comparado com as concorrentes do setor. Em adição, o índice médio 

ponderado  dos  indicadores avaliados foi de apenas 1,00. Entre as empresas 

participantes da pesquisa, foi o desempenho mais baixo avaliado. Ela também 

apresentou o segundo maior número de indicadores avaliados como AI, onde não foi 

possível identificar o tipo de orientação.  

Em adição, esta empresa também pôde ser classificada como startup, visto  que 

foi formada  em ambiente de  base tecnológica e possuir menos de 8 anos de idade. 

Além disso, a empresa M declarou ter, na ocasião, 6 funcionários, o que a classifica 

como microempresa.  
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Tabela 25. Análise da Empresa M 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA M Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 0 10 10 Exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  0 0 10 10 Exploradora
           
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)    
Intensidade de competição 1 3 4 8 Exploradora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  7 0 0 7 Explotadora 
Intensidade de parcerias 2 4 2 8 Indefinida 

Avaliação de DESEMPENHO 
Desempenho comparado aos 
concorrentes Abaixo     
Avaliação do desempenho 1,00     
Receita Bruta  Até 60.000     

Classificação da empresa  
microempresa e 
startup     

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Análise da Empresa N 

A Empresa N foi formada em 2008 e declarou possuir uma página alocada na 

incubadora de base tecnológica da qual é residente. O objetivo desta empresa é a  

fabricação e comercialização de purificadores de água para laboratórios que se 

utilizam de uma tecnologia considerada inovadora, mais eficientes e com menor gasto 

de energia elétrica e água.  

A empresa N é uma indústria com características legais de empresa limitada 

com atuação no setor de serviços. A empresa se considerou ‘entrante’ no mercado.  

Em relação a análise das dimensões do questionário, a empresa N obteve todos 

os indicadores da dimensão  intensidade do conhecimento avaliados com valores  6 e 

7, o que a classificou como exploradora (TABELA 26). 

A dimensão intensidade da competição apresentou 5 indicadores com valores 

de 1 a 3 sendo assim classificada como explotadora. Apenas o indicador existência de 

produtos ou processos substitutos foi avaliado com o  valor intermediário (4) e foi 
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classificado como AI.  

Na dimensão intensidade do grau de inovação, a empresa apresentou 7 dos 

indicadores avaliados com valores de 5 a 7, o que a classificou como exploradora. A 

empresa lançou produto no ano de 2009 com o auxílio do Kit PRIME, o que confirma 

a orientação  exploradora desta dimensão.  

Quanto à dimensão intensidade da orientação estratégica, a empresa 

apresentou 50 % dos indicadores orientados à  explotação e 50% orientados à 

exploração.  

Quanto à dimensão  intensidade do foco na eficiência,  a empresa apresentou 3 

indicadores com valor 2 e  3 indicadores com valor 5. Apenas 1 indicador foi avaliado 

com o  valor intermediário 4  e foi classificado como AI. Quanto à dimensão 

intensidade de parceiras, a empresa apresentou todos os indicadores com valores 

avaliados de 5 a 7, o que caracteriza esta dimensão como explotadora.  

A  avaliação do desempenho da empresa N foi savaliada como  abaixo em 

relação aos concorrentes do mesmo setor. Porém, a empresa N recebeu uma das 

maiores avaliações deste indicador nesta pesquisa: 4,80. Esta aparente contradição 

pode ser justificada se considerarmos o fato da empresa ter se declarado como entrante 

no mercado e  talvez desconheça o desempenho médio alcançado pelas empresas do 

setor. 

A empresa foi classificada como startup, visto que possui menos de 8 anos de 

idade e teve sua formação centrada em ambiente tecnológico. Em adição, a empresa N 

foi  considerada microempresa , visto que 3 pessoas trabalham na empresa. 

 

Tabela 26. Análise da Empresa N 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA N Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)    

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 0 10 10 exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  2 1 7 10 exploradora 
        
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)    
Intensidade de competição 5 0 3 8 explotadora 
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Foco em orientação estratégica  1 0 1 2 indefinida 
Intensidade de foco na eficiência  3 1 3 7 indefinida 
Intensidade de parcerias 7 1 0 8 explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes Abaixo     
Avaliação do desempenho 4,80     
Receita Bruta  até 60.000     

Classificação da empresa  
startup e 

microempresa     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Análise da Empresa O 

 

 Em seu site institucional a empresa O declarou estar alocada em uma 

incubadora de base tecnológica. Como características apresentadas, a empresa O foi 

classificada como  limitada, prestadora de serviços de consultoria no agronegócio por 

meio de softwares de gerenciamento de atividade agropecuária de caráter técnico. 

Na dimensão  intensidade das práticas de conhecimento a empresa O obteve 9 

indicadores com valores  5 a 7, o que classifica esta dimensão como exploradora. 

Apenas o indicador aprendizado coletivo recebeu o valor intermediário 4. (TABELA 

27). 

Quanto a dimensão intensidade da competição a empresa atribuiu 6 

indicadores com valores de 2 a 3, o que a classifica como explotadora. No entanto, os 

indicadores  competição por preço no mercado local e facilidade da concorrência em 

cobrir as ofertas obtiveram o valor 5, o que revelou  uma orientação voltada à 

exploração. 

Na dimensão intensidade das práticas de inovação a empresa atribuiu 5 

indicadores com valores de 5 a 7, o que classificou esta dimensão como exploradora. 

Aos outros indicadores foram atribuídos os valores de 2 a 3. A empresa lançou 

produto em 2010 com o auxílio do Kit PRIME, embora não tenha dado entrada para o 

registro de patentes.  

Quanto a dimensão intensidade de competição a empresa atribuiu 6 indicadores 
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com valores de 5 a 7, o que classificou esta dimensão como explotadora.  

Já a dimensão foco em orientação estratégica para curto prazo foi classificada 

como indefinida visto que ao indicador visão estratégica focada no presente foi 

atribuído o  valor 3 e para o indicador estratégias relacionadas com o curto prazo  foi 

atribuído o valor 5. Deste modo, devido a proximidade dos valores atribuídos aos 

indicadores e a análise do site institucional revelar tratar-se de uma empresa ainda 

incubada, que demonstra certa imaturidade na estratégia organizacional  optou-se por 

classificar esta dimensão como indefinida. 

Quanto a dimensão intensidade do foco na eficiência optou-se por atribuir a 

classificação como indefinida. A soma do número de indicadores classificados como 

AI e com orientação voltada à explotação foi maior do que o número de indicadores 

com orientação volta à exploração. Avalia-se, no entanto, certo grau de  imaturidade 

organizacional ao verificar-se que a empresa empresa O  atua com implementação de 

software, um setor que requer certo grau de padronização e controles, foi avaliada com  

o valor 2 no indicador mecanismos de controle organizacional.  

Já a dimensão intensidade de parcerias apresentou 7 indicadores com valores 

atribuídos de 5 a 6, o que classificou a empresa quanto a esta dimensão como 

explotadora. Ao indicador transparência em trabalhos conjuntos externos foi 

atribuído o valor intermediário 4.  A empresa indica em seu website uma parceria com 

a incubadora e com a FIPASE. No entanto, o website não indica a profundidade destas 

relações de parceria, o que parece indicar uma rede de intensidade fraca.  

Quanto a avaliação do desempenho,  a empresa o classificou como baixo. O 

índice médio de desempenho apresentou valor 1,00.  

Comparada as demais empresas respondentes desta pesquisa, a empresa O foi a 

que apresentou a pior avaliação de desempenho.  

A empresa, em adição, foi classificada como startup e microempresa visto que 

possui menos de 8 anos de idade e teve sua formação em ambiente tecnológico. A 

empresa informou possuir 3 funcionários na ocasião da aplicação desta pesquisa. 

 

Tabela 27. Análise da Empresa O 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA O Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 



   

 

195 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 1 9 10 exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  4 0 6 10 exploradora 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 6 1 2 8 explotadora 
Foco em orientação estratégica  1 0 1 2 indefinida 
Intensidade de foco na eficiência  2 2 3 7 Indefinida 
Intensidade de parcerias 7 0 1 8 explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes Abaixo  
Avaliação do desempenho 1,00     

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000  

Classificação da empresa  
microempresa e 

startup     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Análise da Empresa P 

 

A Empresa P informou em seu website ser uma empresa de tecnologia do ramo 

de serviços formada em 2008.  É a única de todas as empresas respondentes desta 

pesquisa a não  passar por processo de incubação. Foi classificada como home-office. 

Por meio da análise do site institucionou comprovou-se que o objetivo desta empresa  

é a criação de estratégias de mídias e redes sociais corporativas que sejam intuitivas e 

eficientes. 

A empresa foi classificada como limitada para efeitos legais e desconhece qual 

posição ocupa no mercado. 

Na avaliação da dimensão intensidade das práticas de conhecimento, a 

empresa P atribuiu a todos seus indicadores valores concetrados  no intervalo de 5 a7,  

o que classificou esta dimensão como exploradora (TABELA 28). 

Já na dimensão  intensidade da competição, a empresa atribuiu valores  

concentrados no intervalo de 1 a 3 para 7 indicadores, o que classificou esta dimensão 

como explotadora. No entanto, o indicador existência de produtos ou processos 
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substitutos recebeu o valor intermediário 4 assumindo a classificação AI.  Segundo seu 

website, a empresa acredita ter desenvolvido um produto tecnológico com 

características únicas e diferenciadas. Em adição, a empresa parece demonstrar certo 

desconhecimento  do mercado, uma vez que afirma desconhecer a posição que ocupa 

no mercado. Além disso, a empresa declarou que produtos susbstitutos não são 

considerados uma ameaça. 

Na dimensão  intensidade das práticas de inovação, a empresa P avaliou 5 

indicadores com valores concentrados no intevalo de  5 a 6. Para os outros 5 

indicadores desta dimensão foi atribuída a classificação AI. Uma vez que os 

indicadores apresentaram a classificação AI . Deste modo, por meio da análise de 

website e desta dimensão e levando em consideração que a empresa lançou produto ou 

serviço em 2010 com o auxílio do Kit Prime 2009 optou-se por classificá-la como 

exploradora.  

Na dimensão intensidade de foco de orientação estratégica, a classificação 

atribuída explotadora  ocorreu devido a ambos os indicadores terem recebido os 

valores  5 e 6, o que revelou uma intensidade alta nas estratégias voltadas para o curto 

prazo.   

Na dimensão intensidade do foco na eficiência, cerca de 6 indicadores foram 

classificados com a orientação voltada à explotação, uma vez que foram avaliados 

com o valor 3. 

Na dimensão intensidade de parcerias a empresa revelou ter uma orientação 

explotadora. Dos 8 indicadores, 7 receberam atribuição de valores correspondentes a  

3. Em seu site institucional foi possível verificar que a empresa explora pouco sua 

relação com parceiros. Outro fator é que a empresa P não é incubada, nem passou por 

processo de incubação. Conforme demonstrado na revisão de literatura, spin-offs 

acadêmicos e empresas nascentes e incubadas envolvidas em sistemas locais de 

inovação tendem a estabelecer laços de parcerias mais intensos e sustentáveis ao longo 

do tempo. 

Quanto à avaliação do desempenho, a empresa P o classificou como igual a 

média do setor, embora os indicadores médios avaliados tenham apresentado um valor 

relativamente alto quando comparado as demais empresas participantes desta pesquisa: 
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4,00. 

A empresa P foi classificada como microempresa. Optou-se por não classificá-

la como startup, pois embora a empresa tenha menos de 8 anos e atue no setor 

tecnológico, a dimensão de inovação revelou 5 indicadores com classificação 

indefinida. Somado a este fator, a empresa P não foi incubada, nem teve sua formação 

por meio de de spin-off acadêmico. A avaliação quanto a intensidade das parcerias 

revela, em adição, um baixo grau de envolvimento com parceiros. No entanto, a 

empresa recebeu a classificação como microempresa por possuir 3 funcionários. 

 

Tabela 28. Análise da Empresa P 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA P Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 1 9 10 exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  0 5 5 10 Indefinida 
            
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 0 1 7 8 explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 explotadora 
Intensidade de foco na eficiência  6 0 1 7 explotadora 
Intensidade de parcerias 0 1 7 8 explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes 

Igual a média do 
setor     

Avaliação do desempenho 4,00     

Receita Bruta  
>60.000 e < 

360.000     
Classificação da empresa  microempresa     

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Análise da Empresa Q 

 

A empresa Q foi formada em 2008 e encontrava-se, em 2012, alocada em uma 

incubadora de base tecnológica. Sua principal atividade econômica é a prestação de 

serviços de consultoria e gestão para agronegócios.  Para efeitos legais, a empresa é de 
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natureza limitada e considera-se líder no segmento onde atua. 

Quanto à  dimensão intensidade das estratégias do conhecimento, a empresa Q 

atribuiu a 9 indicadores valores de 5 a 7 sendo classificada como exploradora. A 

dimensão também apresentou contagem na categoria AI (TABELA 29). 

Na dimensão de intensidade de competição, 7 dos indicadores receberam 

classificação com os valores  5 a 7. Deste modo, esta dimensão foi classificada como 

exploradora. Isto se deve em parte pela empresa ter se considerado líder no setor em 

que atua e acreditar que não existem produtos ou serviços substitutos no mercado que 

ameacem sua posição.  

A dimensão intensidade das práticas de inovação foi classificada como 

exploradora . A maioria de seus indicadores (6) foram avaliados com valores de 5 a 7. 

Outros 4 indicadores receberam a atribuição de valores mais baixa (2 e 3).  A empresa 

Q lançou produto em 2010 com o auxílio do Kit PRIME, o que reforça sua 

classificação explotadora nesta dimensão.  

Na dimensão intensidade do foco na orientação estratégica, a empresa revelou 

uma predominância de estratégias voltadas ao curto prazo, visto que ambos os 

indicadores receberam a atribuição atribuição de valores 5 e 6. Portanto, esta dimensão 

foi classificada como explotadora. 

Quanto à dimensão intensidade de foco na eficiência,  a empresa revelou 

possuir a maioria dos seus indicadores (5) avaliados com  orientação exploradora.  No 

entanto, 2 indicadores foram avaliados com o valor intermediário da escala (4) e foram 

classificados como AI . 

A dimensão intensidade das parecerias  apresentou 5 indicadores com valores 

de  concentrados no intervalo de 5 a 7,  o que classificou esta dimensão como 

explotadora. Outros 2 indicadores foram avaliados com valores concentrados no 

intervalo  de 1 a 3 . Um dos  indicadores avaliados desta forma,  o uso de contratos 

nas  relações com parceiros externos obteve o menor valor (1) como avaliação. 

Segundo seu website, a empresa considera as parcerias como relevantes à estratégia da 

empresa. A mesma possui parcerias com institutos de P&D, incubadora, órgãos 

públicos e privados tais como a incubadora, SEBRAE, FAPESP entre outros. Portanto, 

considerou-se  a existência predominante de relações informais com alto grau de 
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confiança focadas na transmissão de conhecimentos tácitos entre os parceiros 

envolvidos favorecendo o fortalecimento dos relações na rede. Apenas 1 indicador foi 

classificado como AI.  

 A empresa Q apresentou o indicador médio de desempenho elevado (3,50) e 

quando comparado com as empresas do mesmo setor, porém, o mesmo foi classificado 

como muito abaixo. 

 Em adição, a empresa Q foi classificada como startup por ter menos de 8 anos  

sendo que seu desenvolvimento ocorreu em um ambiente tecnológico. Além, disso, a 

empresa recebeu a classificação de microempresa, com 5 funcionários. 

 

Tabela 29. Análise da Empresa Q 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA Q Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 1 9 10 exploradora 

Intensidade de práticas de inovação  4 0 6 10 exploradora 
           
  Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)    
Intensidade de competição 1 1 7 8 Explotadora 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 indefinida 
Intensidade de foco na eficiência  2 0 5 7 exploradora 
Intensidade de parcerias 5 1 2 8 explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes Muito Abaixo     
Avaliação do desempenho 3,50     

Receita Bruta  
>60.000 e 
<360.000     

Classificação da empresa  
startup e 

microempresa     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

 

 

 

Análise da Empresa R 
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 A empresa R pertence ao setor de tecnologia. Em 2012 era empresa residente 

em uma incubadora de base tecnológica de uma universidade pública. Presta serviços 

de consultoria na área de tecnologia e declarou possuir como principal objetivo o 

design e desenvolvimento de aplicações consideradas inovadoras com interfaces 

intuitivas e amigáveis que possam gerar softwares de maior usabilidade e aceitação. 

Em 2012, a empresa R era residente em uma incubadora de base tecnológica. Para 

efeitos legais, quanto ao tipo de sociedade a empresa foi classificada como limitada.  

 Na análise da dimensão intensidade de práticas do conhecimento a empresa Q 

apresentou todos seus indicadores classificados com valores de 5 a 7 e por esta razão 

obteve a classificação como exploradora (TABELA 30). 

 Quanto à dimensão intensidade de competição a empresa apresentou 7 

indicadores com valores 1 e 2,  atribuição esta que classificou a dimensão como 

explotadora.  A empresa também revelou na pesquisa que desconhece qual posição 

ocupa no mercado.  

 Mesmo a empresa não tendo entrado com pedido de patente, foi efetuada o 

lançamento de produto ou serviço no mercado com o auxílio do Kit PRIME 2009. 

 Além disso, na dimensão  intensidade de práticas de inovação a empresa 

apresentou 6 indicadores com valores 5 a 7. Deste modo, a dimensão pôde ser 

classificada como exploradora. Outros indicadores que referiam-se a foco em 

inovações radicais de produto e processos receberam  atribuições de valor 2 e 3. A 

análise dos indicadores desta dimensão parece indicar que a empresa tende a 

apresentar um foco maior em inovações incrementais. 

 Na dimensão intensidade do foco da orientação estratégica a empresa 

apresentou ambos os indicadores com valores 5 e 6. Portanto, a dimensão pôde ser 

classificada como explotadora. 

 Na  dimensão intensidade de parcerias a empresa apresentou 3 indicadores 

avaliados com valores de 5 a 7. Outros 2 indicadores  foram avaliados  como AI e 3 

indicadores adicionais desta dimensão foram avaliados com valores de 5 a 7. Porém, 

como os valores dos indicadores com orientação voltada à exploração tiveram valores 

atribuídos muito próximos (5,6) optou-se por classificar esta dimensão como 

indefinida. 
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 Quanto a avaliação de desempenho, a empresa o classificou como pouco acima 

quando comparado com às empresas do setor. No entanto, o índice médio ponderado 

dos indicadores considerados apresentou o valor de 5,15, o maior índice das empresas 

avaliadas nesta pesquisa. 

 A empresa R foi classificada, em adição, como startup por ter tido sua origem 

em ambiente de tecnologia e ter menos de 8 anos. A empresa declarou possuir, na 

ocasião,  5 funcionários sendo classificada como microempresa. 

 

 Tabela 30. Análise da Empresa R 

Avaliação  EXPLOTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
EMPRESA R Explotadora AI  Exploradora Total Classificação 

Fator ajustado (1,2,3) (,4,) (5,6,7)     

Intensidade de práticas de 
conhecimento 0 0 10 10 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação  4 0 6 10 Explorer 
       
  Exploiter AI Explorer Total Classificação 
Fator Ajustado (5,6,7) (,4,) (1,2,3)     
Intensidade de competição 7 1 0 8 Exploiter 
Foco em orientação estratégica  2 0 0 2 Exploiter 
Intensidade de foco na eficiência  4 2 1 7 Exploiter 
Intensidade de parcerias 3 2 3 8 indefinida 

Avaliação de DESEMPENHO 

Desempenho comparado aos 
concorrentes Pouco Acima     
Avaliação do desempenho 5,15     
Receita Bruta  Até 60.000     

Classificação da empresa  
Startup e 

microempresa     
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

 

4.12 Síntese das contagens relativas 

 

O balanço total das análises realizadas para cada uma das 18 empresas, com 

base nas dimensões e nos seus respectivos indicadores levou em consideração a 
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totalidade das contagens, de modo que permitiu efetuar conclusões quanto às 

orientações adotadas, a partir da predominância das contagens. Dessa forma, verifica-

se que a dimensão intensidade das práticas de conhecimento envolvia 180 contagens. 

Isto porque para cada empresa, o informante apontava 10 respostas, associadas com os 

respectivos indicadores desta dimensão.  Para as demais dimensões, o raciocínio é 

similar. 

 A concentração das respostas situou-se na categoria Exploradora com 140 

contagens. 

Com oito indicadores, totalizando 144 contagens, a dimensão intensidade de 

competição obteve a maioria das contagens na categoria Explotadora. 

A dimensão intensidade de práticas de inovação apresentou dez indicadores 

que foi multiplicado pelo número de empresas respondentes, o que resultou em 180 

contagens. A maioria das contagens (116) foi classificada na categoria explotadora. 

Já a dimensão foco em orientação estratégica envolvia 2 indicadores 

analisados pelas 18 empresas que totalizou 36 contagens. Deste total, a maioria (26) 

foi classificada como Explotadora. 

A dimensão intensidade de foco na eficiência envolvia 7 indicadores, o que 

totalizou 126 contagens. Deste valor, a maioria (78) foi classificada como 

Explotadora. 

Já a dimensão intensidade das parcerias foi constatada a existência de 144 

contages. Desse total, a maioria (90) foi classificada na categoria Exploradora. Para a 

avaliação de desempenho,  verificou-se que a maioria das empresas (7) ou 38,88 % das 

empresas participantes desta pesquisa obtiveram a classificação de igual a média do 

setor para o desempenho comparado com o dos concorrentes. Em adição, 6 empresas 

ou 33,33% classificaram seu desempenho como abaixo quando comparado com as 

concorrentes do setor.  

Quanto ao índice médio de desempenho verificado, cerca de 5 empresas foram 

classificadas com valor médio ponderado maior que 3,00 e  menor ou igual a 4,00.  

Outras 5 empresas foram classificadas com valor médio ponderado maior que 

3,00 e  menor ou igual a 4,00.  

Em adição, cerca de 5 empresas tiveram o valor médio ponderado maior que 
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4,00 e menor ou igual a  5,00.  

No entanto, outras 6 empresas  obteviveram o valor médio ponderado maior 

que 1,00 e menor ou igual a 2. A classificação final das empresas apresentou a 

configuração exibida na tabela 31. 

 

Tabela 31. Classificação final – 18 empresas 

Classificação final - 18 empresas 

DIMENSÕES Explotadora AI  Exploradora Total 
Orientação 
predominante 

  Abs % Abs % Abs % Abs %   

Intensidade de práticas de 
conhecimento 1 5,6% 0 0,0% 17 94,4% 18 100,0% Exploradora 

Intensidade de práticas de 
inovação  0 0,0% 1 5,6% 17 94,4% 18 100,0% Exploradora 
Intensidade de competição 18 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% Explotadora 
Foco em orientação estratégica  12 66,7% 4 22,2% 2 11,1% 18 100,0% Explotadora 

Intensidade de foco na 
eficiência  12 66,7% 3 16,7% 3 16,7% 18 100,0% Explotadora 
Intensidade de parcerias 13 72,2% 4 22,2% 1 5,6% 18 100,0% Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO       

Classificação do Desempenho 
comparado aos concorrentes Abs % 

Avaliação de 
desempenho Abs %    

Abaixo 6 33,3% 
>= 1,00 e < 
=2,00 4 22,2%    

Pouco Abaixo 2 11,1% 
>2,00 e 
<=3,00 2 11,1%    

Igual a média do setor 7 38,9% 
>3,00 e <= 
4,00 6 33,3%    

Acima 1 5,6% 
>4,00 e 
<=5,00 3 16,7%    

Pouco Acima 1 5,6% > 5,00 3 16,7%    
Muito Acima 1 5,6%        
Total 18 100,0% Total 18 100,0%    

Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

 

 

 

Finalizadas as análises, o Quadro 21 reuniu a consolidação das 18 empresas, 

segundo às suas orientações, permitindo, ainda, uma visão geral de suas respectivas 

classificações. 
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Quadro 21. Resumo das empresas  
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  IPConh. IPInov. In.Comp FOEs IFEfic. Iparc  Or. Pred. Des.Con Ind.M.Des.
Emp. A Exploradora Exploradora Exploradora Exploradora Exploradora Exploradora Exploradora Ig.Me.Se 5,35 
Emp. B Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Ig.Me.Se 3,00 
Emp. C Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Abx 1,10 
Emp. D Exploradora Exploradora Explotadora AI Exploradora AI AI PoAbx 1,40 
Emp. E Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Ig.MeSe 3,56 
Emp. F Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Ig.MeSe 4,35 
Emp. G Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Abx 3,80 
Emp. H Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora PoAcm 4,74 
Emp. I Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora AI Explotadora Ig.MeSe 5,05 
Emp. J Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora PoAbx 2,50 
Emp. K Exploradora Exploradora Exploradora Exploradora AI Explotadora Explotadora Abx 3.20 
Emp. L Exploradora AI Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Ig.MeSe 4,00 
Emp. M Exploradora Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora AI Explotadora Abx 1,00 
Emp. N Exploradora Exploradora Explotadora AI AI Explotadora AI Abx 4,80 
Emp. O Exploradora Exploradora Explotadora AI AI Explotadora AI Abx 1,00 
Emp. P Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Explotadora Ig.MeSe 4,00 
Emp. Q Exploradora Exploradora Explotadora AI Exploradora Explotadora Exploradora MtoAcm 3,50 
Emp. R Exploradora Exploradora Explotadora Explotadora Explotadora AI Explotadora PoAcm 5,15 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp Empresa    Des.Con 

Desempenho comparado com concorrentes do mesmo 
setor 

IPConh. Intensidade de práticas do conhecimento Abx Abaixo   
IPInov. Intensidade de práticas de inovação  PoAbx Pouco Abaixo  
In.Comp Intensidade de Competição  Ig.MeSe Igual a média do setor  

In FOEs Intensidade foco estratégico  Acm Acima   
IFEfic. Intensidade da eficiência   PoAcm Pouco Acima 
Iparc Intensidade das parcerias   MtoAcm Muito Acima 
Or. 
Pred.   Orientação predominante   
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Com base no Quadro 15 foi construída a Tabela 32. Nesta tabela é possível 

verificar a classificação das 18 empresas, com relação às dimensões. As contagens das 

dimensões: intensidade de práticas de conhecimento e intensidade de práticas de 

inovação, ambas classificadas como exploradoras,  apresentaram o maior valor :94,4 

%. 

Tabela 32. Total- Classificação final das empresas respondentes 

DIMENSÕES Explotadora AI  Exploradora Total 
Orientação 
predominante 

  Abs % Abs % Abs % Abs %   
Intensidade de 
práticas de 
conhecimento 1 5,6% 0 0,0% 17 94,4% 18 100,0% Exploradora 

Intensidade de 
práticas de inovação  0 0,0% 1 5,6% 17 94,4% 18 100,0% Exploradora 
Intensidade de 
competição 15 83,3% 0 0,0% 3 16,7% 18 100,0% Explotadora 
Foco em orientação 
estratégica  12 66,7% 4 22,2% 2 11,1% 18 100,0% Explotadora 

Intensidade de foco 
na eficiência  12 66,7% 3 16,7% 3 16,7% 18 100,0% Explotadora 
Intensidade de 
parcerias 13 72,2% 4 22,2% 1 5,6% 18 100,0% Explotadora 

Avaliação de DESEMPENHO       
Classificação do 

Desempenho 
comparado aos 
concorrentes Abs % 

Avaliação de 
desempenho Abs %    

Abaixo 6 33,3% 
> 1,00 e < 
=2,00 4 22,2%    

Pouco Abaixo 2 11,1% >2,00 e <=3,00 1 5,6%    
Igual a média do 
setor 7 38,9% 

>3,00 e <= 
4,00 5 27,8%    

Acima 1 5,6% >4,00 e <=5,00 5 27,8%    
Pouco Acima 1 5,6% > 5,00 3 16,7%    

Muito Acima 1 5,6% 
  
     

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Os resultados deste estudo procuraram, nas formas teórica e empírica, 

responder ao problema de pesquisa, aos objetivos e às proposições levantadas. A 

pesquisa teve  18 empresas analisadas de  um universo de 80 cadastradas, 

centralizadas no estado de São Paulo e incritas no Programa PRIME 2009 tendo a 

FIPASE e sua incubadora SUPERA como agentes FINEP responsáveis pela 

implementação do programa. Os informantes consistiram de gestores, diretores e 

proprietários que trabalhavam nessas empresas. 

Para atingir o objetivo principal, foram formulados outros objetivos específicos 

com formulação de hipótese principal e cujas considerações sobre os resultados são 

consideradas mais a frente.  

O questionário envolveu a aplicação a utilização de duas escalas. Uma para a 

mensuração das orientações para a exploração e explotação, desenvolvido por 

Popadiuk (2012) e a outra escala referente à avaliação do desempenho baseada nos 

estudos de Gupta e Govindarajan (1984). 

Os conceitos de exploração e explotação foram baseados na proposta de 

Popadiuk (2012) que é traduzida por seis dimensões – práticas do conhecimento, 

práticas de inovação, foco estratégico, competição, parcerias e eficiência. Destas 

dimensões foram gerados os 6  objetivos específicos.  

Para a análise do objetivo específico 7 que refere-se a análise do desempenho 

organizacional segundo a visão dos gestores da empresa foi utilizada a escala 

desenvolvida por Gupta e Govindarajan (1984).  

Deste modo, a seguir serão feitas considerações sobre cada um desses objetivos 

específicos, inciando-se por aqueles relativos à exploração e explotação e finalizando-

se por aqueles associados com a avaliação do desempenho. A Tabela 33 apresenta os 

resultados dos  indicadores mais destacados de cada dimensão do questionário 

discutidos  abaixo. 

Tabela 33. Pontos altos – considerações finais 
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Práticas do Conhecimento -  Muito 
Baixo 

  Med
io 

  Muito 
Alto 

% Classifi-
cação 

Volume de geração de ideias 1 2 3 4 5 6 7 64,7 Explorer 

O uso de novas fontes de conhecimento em parcerias, 
treinamentos, pesquisas, estudos, universidades.  

1 2 3 4 5 6 7 38 Explorer 

Capacitação da empresa 1 2 3 4 5 6 7 83,3 Explorer 

Valorização do conhecimento individual 1 2 3 4 5 6 7 83,3 Explorer 

Práticas de inovação          

Foco em produtos ou processos totalmente novos 1 2 3 4 5 6 7 61,1 Explorer 

Foco em inovações radicais de produtos 1 2 3 4 5 6 7 55,5 Explorer 

Foco em inovações radicais de serviços 7 1 2 3 4 5 6 7 77,7 Explorer 

Foco em competição          

Surgimento de novos concorrentes (novos entrantes) 1 2 3 4 5 6 7 61,1 Explorer 

Existência de produtos ou processos substitutos 1 2 3 4 5 6 7 61,1 Explorer 

Competição por preços 1 2 3 4 5 6 7 44,4 Exploiter 

Foco em orientação estratégica          

Visão centrada no presente 1 2 3 4 5 6 7 61,1 Exploiter 

Foco na eficiência          

Criação de rotinas detalhadas 1 2 3 4 5 6 7 44,4 Exploiter 

Foco na execução de atividades 1 2 3 4 5 6 7 44,4 Exploiter 

Foco nas parcerias          

Existência de parceiros externos 1 2 3 4 5 6 7 83,3 Exploiter 

Compartilhamento de conhecimentos 1 2 3 4 5 6 7 55,6 Exploiter 

Dependência de parceiros externos 1 2 3 4 5 6 7 44,4 Explorer 

                                                 
7 Consideradas as 16 empresas pertencentes ao setor de serviços  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

  

 

Identificar o grau das práticas de conhecimento 

 

 

  Ao considerar a escala utilizada que compõem-se de sete pontos, pode-se 

perceber níveis elevados de avaliação desta dimensão. Cerca de 94,4% da amostra 

demonstrou um índice alto (5,6,7) de avaliação em relação as práticas de 

conhecimento na organização, o que a  classificou como exploradora. 

Percebeu-se a atribuição de valores mais elevados ao indicador uso de novas 

fontes do conhecimento, parcerias, treinamentos, pesquisas e universidades. A ele foi 

atribuído o máximo da escala (7)  por 7 empresas diferentes  o que representa 38,8 % 

da amostra.  

Um dos fatores que parece estar associado a isso é que cerca de 17 empresas ( 

94,4%) passaram ou se encontram em processo de incubação.  Ao participar da 

chamada ‘rede do conhecimento’, a partilha de conhecimentos é estimulada, ao passo 

que incubadoras, centros de pesquisas e órgãos governamentais se tornam facilitadores 

para a multiplicação de informações avançadas que possam ser de benefício para todos 

os atores envolvidos (LUNDVALL. 1992; GILSING, 2005; GULATTI, 1995; 

JULIEN et al., 1993). 

 O volume de geração de idéias também apresentou valores de avaliação 

elevados. Cerca de 11 das 18 (64,7 %) das empresas pesquisadas atribuíram valor ‘6’ e 

‘7’ para este indicador. Este indicador está associado à inovação, que por sua vez está 

associada, neste cenário, à atividades de exploração ocasionando o desenvolvimento 

de novo conhecimento, experimentação que podem promover a inovação radical. 

(BAUM et al., 2000; LAPLUME; DASS, 2009; MARCH, 1991; ATHUANE-GIMA, 

2005) 

 Outro indicador desta dimensão a receber atribuição de valores elevados, foi o 

que envolvia a capacitação da empresa. Cerca de 15 empresas (83,3%) atribuíram 

valor 6 ou 7 a este indicador. Isto está de acordo com a pesquisa realizada com 302 
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MPMEs do Japão em que Makinos et al., (2004) revelou que as empresas situadas em 

ambientes de rápida transformação necessitam pesquisar sua base de competências 

(atividades de exploração) com o objetivo de aumentar suas capacidades existentes. 

 O indicador de valorização do conhecimento individual também demostrou 

atribuições elevadas. Cerca de 15 empresas (83,3%) avaliaram este indicador com 

valores considerados elevados (6 e 7). A própria amostra confirma isso, visto que 

cerca de 11 dos 18 respondentes (61,1%) possuíam títulos de mestres ou doutores. 

Conforme Lubatkin et al., (1996) os gestores de MPMEs necessitam de capacitação 

para desempenhar papéis estratégicos e operacionais chaves para colocar em prática 

tanto as estratégias focadas em exploração quanto em explotação, se habilitando a 

detectar e prospectar (exploração) novas oportunidades de mercados e tecnologias ao 

passo que se aproveita (explotação) daquelas já existentes (TEECE, 2009; 

LUBATKIN et al., 2006).  

 

 

 Identificar o grau das práticas de inovação 

 

 Na dimensão intensidade de práticas de inovação, cerca de 94,4 % da amostra 

foi considerada como tendo orientação à exploração. Alguns indicadores receberam 

uma avaliação mais favorável.  O indicador foco em produtos ou processos totalmente 

novos que pode ser associado a inovação radical, obteve 11 avaliações (61,10%)  com 

valores de 6 a 7. 

 Outro indicador associados à inovação radical que recebeu avaliações mais 

próximas do valor extremo da escala (6 e 7) foi o foco em inovações radicais de 

produtos. Este indicador obteve 10 avaliações (55,5%) com valores de 5 a 7. 

Em adição, outro indicador a receber valores mais elevados de avaliação (5 a 7) foi o 

foco em inovações radicais de serviços que obteve 7 avaliações nos valores de 5 a 7 

(38,8%). Cerca de 16 empresas eram do setor de serviços e 14 delas (77,7 %) 

avaliaram este indicador com valores de 5 a 7. Destas empresas, 12 (75%) lançaram 

produto ou serviço no ano de 2010. Como os produtos lançados em 2010 estavam 

relacionados com o PRIME 2009 e foram projetos aprovados por serem considerados 
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inovadores, percebe-se que a intensidade do foco em inovações radicais de serviços 

pode ser validada como alta. Conforme Holmqvist afirmou as atividades de exploração 

estão altamente relacionadas com a novidade, a experimentação, a avariação e a 

inovação. Um exemplo que confirma tal afirmação é a empresa O, que atua com 

prestação de serviços e que classificou este indicador com valor intermediário, ou com 

avaliação indefinida. Em adição, esta empresa não lançou produto em 2010 e nem 

entrou com pedido de patente em órgão competente, o que valida a sua orientação 

como indefinida neste indicador. Nesta dimensão,a empresa O apresentou apenas 5 

indicadores classificados como exploradores. 

Contudo, ao se levar em consideração que apenas inovações radicais são 

consideradas exploração (DUNCAN, 1976; MARCH, 1991; TUSHMAN; O´REILLY, 

1996) e que uma forma de avaliar a intensidade em relação a inovação radical é o 

registro de patentes (TIDD, 2001; KATILA; AHUJA, 2002), apenas 5 empresas 

(27,7%) são consideradas com foco em inovação radical e portanto, exploradoras. Um 

dos focos do PRIME 2009 era favorecer projetos realmente inovadores, com uma 

tendência maior a inovação radical. Se apenas as empresas respondentes forem 

consideradas, 5 projetos deveriam ter recebido o benefício do PRIME 2009.  

 

 Identificar o grau de foco em competição 

 

 Os informantes revelaram que o surgimento de novos entrantes e concorrentes 

não é alto, sendo que 11 (61,1%) empresas deram a avaliação a este indicador com 

valores iguais ou inferiores a 4.  Isto se dá, pois para estas empresas, principalmente 

pertencentes ao ramo tecnológico, o diferencial que possibilitará a sustentação da 

vantagem competitiva  não se encontra na guerra promocional por preço, mas nas 

características únicas do produto ou serviço oferecido. Ao analisar os websites, a 

estratégia empresarial mais adotada é a de diferenciação do produto (PORTER, 1980). 

Um exemplo, a empresa L classificou todos seus indicadores com um índice 

considerado baixo (1 a 3) para a dimensão de competição. A empresa é considerada 

uma indústria da área de agronegócios que atua em ramo tecnológico muito específico 

e considerou não haver produtos ou serviços substitutos àqueles que ela oferece. 
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Portanto, o indicador pode ser classificado como explotador (MARCH, 1991; 

GILSING, 2002). De forma geral, as empresas consideraram que apesar da 

competição por preços ser alta (8 empresas classificaram este indicador com valores 

de 5 a 7), a existência de produtos ou processos substitutos é baixa. Cerca de 11 

empresas (61,1 %) classificaram este indicador com valores inferiores a 4.  

 Esta  dimensão apresentou um índice de 83,3 % das empresas pesquisadas com 

baixo grau de competição (1 a 3), o que classificou esta dimensão como explotadora. 

 

 Identificar o grau de foco em orientação estratégica 

 

De acordo com o tipo de atividade realizada,  o foco estratégico das empresas 

pesquisadas é centrado no curto prazo e no presente.  Houve uma alta concentração de 

respostas com avaliações superiores a 5 (indicador visão centrada no presente revelou 

11  empresas (61,1%) com a visão concentrada no presente). Portanto, esta dimensão 

foi classificada com uma orientação voltada para a explotação. (MARCH, 1991; 

GISLSING, 2002). 

 

 Identificar o grau intensidade de foco na eficiência  

  

 O grau de intensidade desta dimensão nas empresas estudadas apontou 

resultados altos. Cerca de 12 empresas (66,7%) apresentaram uma orientação à 

explotação, apresentando valores de 5 a 7 da escala utilizada. 

 Por exemplo, a empresa A apresentou todos os indicadores desta dimensão 

avaliados com valores de 5 a 7, indicando uma forte orientação à explotação.  

Um indicador que foi analisado desta dimensão foi a criação de rotinas 

detalhadas, que  apresentou 8 empresas (44,4 %) com valores considerados de alta 

intensidade (5 a 7) assim como o indicador  foco na execução de atividades. Embora 

tais empresas também apresentassem uma orientação à exploração na dimensão 

práticas da inovação e práticas do conhecimento,  a criação de rotinas detalhadas 

tornava-se necessária para alcançar a eficiência ao exercer atividades orientadas à 

explotação (NELSON; WINTER, 1982; MARCH, 1991).  
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Um exemplo desta situação foi a empresa H. No indicador mecanismos de  

controle organizacional, a empresa obteve o maior grau de classificação (7), o que 

demonstrou  uma orientação à explotação neste indicador. A empresa apresentou, em 

adição,  uma orientação  exploradora quanto às dimensões práticas do conhecimento e 

práticas de inovação.  Empresas da área de medicina, biotecnologia e químicos 

possuem agências reguladoras que monitoram constantemente a qualidade dos 

processos e testes utilizados para o desenvolvimento dos produtos e serviços. Deste 

modo, existe uma necessidade das empresas terem um controle organizacional mais 

eficiente e exercerem uma orientação voltada à explotação por meio de controles 

organizacionais e rotinas detalhadas (NELSON; WINTER, 1982; MARCH, 1991). 

 

 Identificar o grau de  intensidade das parcerias 

  

 Cerca de 72,2 % das empresas pesquisadas revelaram ter uma orientação 

voltada à explotação nesta dimensão. Um dos indicadores a receber a ter uma alto grau 

de intensidade (5 a 7 ) por 15 das empresas analisadas  (83,3%) foi o indicador 

existência de parceiros externos. Um exemplo é a empresa H  que cita em site 

institucional parcerias  com várias instituições de pesquisa e órgãos institucionais de 

apoio à pesquisa e inovação de natureza pública, tais como : FINEP;  o MCTI, a 

incubadora de empresas e a Fapesp.  A empresa apresentou 87,5 % dos seus 

indciadores desta dimensão com valores de 5 a 7, o que é considerado um alto grau de 

intensidade de parceiras. 

 Outras empresas apresentaram índices similares. Como a grande maioria 

passou ou estava passando no momento da pesquisa pelo processo de incubação, o 

incentivo para a formação de parceiras tanto com órgãos públicos quanto privados era 

elevado (DORNELAS, 2001; COZZI et al., 2008). 

Vários pesquisadores apresentaram resultados que indicam que as empresas 

buscam aprendizagem  com os parceiros visando ter acesso à recursos provenientes de 

ambientes externos à ela (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996; GULATTI, 

1998; LAVIE; ROSENKOPF, 1996).  Deste modo,  as empresas em sua busca pela 

inovação acessam conhecimento externo ao passo que equilibram exploração e 
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explotação ao longo do tempo (LAVIE; ROSENKOPF, 2006) combinando novos 

elementos com elementos passados (KATILA; AHUJA, 2002) ao passo que se 

arriscam a explorar além dos limites da firma (KOZA; LEVIN, 1998). Este fato é 

especialmente relevante em indústrias de alta tecnologia onde muitas empresas não 

possuem o conhecimento requerido para produzir inovações e encontram-se limitadas 

e sua habilidade de produzir conhecimento somente por meio dos conhecimentos 

internos relacionados a P&D (LEVIE; ROSENKOPF, 2006; SCHILDT; MAULA; 

KEIL, 2005).  

Firmas de alta tecnologia, que neste estudo representaram 55,6 % da amostra,  

necessitam estar envolvidas em ambientes que gerem aprendizagem (GILSING, 2005; 

MARCH, 1991; RAISH; BIRKINSHAW, 2008). A colaboração entre os parceiros 

facilita este processo na medida em que as firmas acessam novo conhecimento 

(exploração) residindo fora dos limites organizacionais e optam pela colaboração 

existente (explotação) com os parceiros (CHILD, 2001; HELMQVIST, 2004; LANE; 

LUBATKIN, 2008). O indicador compartilhamento de conhecimentos demonstrou que 

10 empresas (55,6 %)  pesquisadas apresentaram valores superiores a 5.  

Quanto ao indicador  intensidade da  dependência de parceiros externos, cerca 

de 8 empresas (44,4 %) apresentaram valores baixos (1 a 3), o que representa uma 

orientação para a exploração. Um destes exemplos foi a empresa I que apresentou 

certo equilíbrio. Cerca de 4 indicadores obtiveram uma avaliação alta (5 a 7), enquanto 

outros 4 indicadores teve uma avaliação considera baixa (1 a 3).  Deste modo, a 

empresa foi classificada indefinida. No entanto, no site institucional, a empresa 

informa parcerias com um parque tecnológico,  incubadora, SEBRAE e a FINEP. 

Informações adicionais  não são fornecidas, de modo que não foi possível identificar 

como a empresa explora e  explota tais parcerias.  

Conforme a análise da empresa I e a análise desta dimensão de uma forma 

geral demonstraram, verificou-se que as empresas apresentaram orientação à 

explotação em alguns indicadores e orientação à exploração para outros. Foi a 

dimensão mais equilibrada. Cerca de  62,5 % das contagens foram classificadas como 

explotadora. Enquanto cerca de 13,9% não tinham orientação definida e 20,14 % 

foram classificadas como exploradoras. Tal fato  parece indicar que as atividades de 



   

 

215 

exploração e explotação nem sempre precisam estar em estado de tensão permanente 

(trade-offs), mas podem apresentar características  complementares demonstrando que 

é possível uma visão ortogonal entre as duas orientações (BENNER; TUSHMAN, 

2002; GUPTA; SMITH; SHALEY, 2006). As firmas podem assumir uma posição de 

coordenar os esforços de explotação e exploração sobre o tempo e em diferentes áreas 

tais como em ambientes tecnológicos  e além dos limites organizacionais.  

 

 Identificar a avaliação do  desempenho organizacional percebida pelos 

gestores das empresas pesquisadas. 

 

A avaliação do desempenho organizacional foi estudada aqui com um foco 

voltado à perspectiva financeira.  

Os indicadores relacionados a análise que foram avaliados por meio da  escala 

de Gupta e Godvindakaran (1984) foram: crescimento das vendas, margem de lucro 

líquida, lucro líquido operacional, retorno sobre o investimento, habilidade para 

financiar o negócio por meio de lucros. Neste estudo, os autores também confirmaram 

que as firmas com melhor desempenho  que enfrentam alto grau de incerteza possuem 

maior confiança em sistemas de avaliação de desempenho que se utilizam de medidas 

subjetivas (LANGFIELD-SMITH, 2007; GUPTA; GOVINDARAJAN, 1984). 

Por isso, o resultado deste indicador também foi obtido de forma subjetiva. O 

gestor avaliava primeiro o grau de importância que estes indicadores tinham pra ele. A 

soma de todos os indicadores não devia ultrapassar a 100.  Em seguida, em uma escala 

tipo Likert, o gestor avaliava o grau de satisfação em relação a estes mesmos 

indicadores. A seguir, para obter o índice médio ponderado de desempenho, o valor do 

indicador de grau de importância era multiplicado pelo seu equivalente grau de 

satisfação. Ao final, todos os valores eram somados para então se obter o valor médio 

ponderado do desempenho organizacional. 

O gestor também foi convidado a avaliar como considerava o desempenho 

organizacional quando comparado aos concorrentes do setor numa escala tipo Likert 

que variava de 1 – Muito Insatisfeito até 7 – Muito satisfeito. 

Este constructo revelou que cerca de 33,3 % das empresas respondentes 
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avaliaram seu desempenho como ‘abaixo’ quando comparado com as concorrentes do 

setor.  

Em adição, cerca de 11,1 % das empresas respondentes avaliaram seu 

desempenho como pouco abaixo.  

Ao passo que a maioria das empresas respondentes avaliaram seu desepenho 

como igual à média do setor (38,9%).  

Um valor de 5,6 % (1 para cada indicador) das empresas respondentes 

avaliaram seu desempenho como Pouco Acima e Muito Acima. 

Em relação ao índice médio de desempenho obtido, não houve muitas 

discrepâncias quando comparadas a avaliação subjetiva do gestor.  

Cerca de 4 empresas (C,D,M, O) ou 22,2 % das empresas pesquisadas 

obtiveram o índice de valor médio de desempenho com valores entre 1,00 e 2,00. A 

fim de facilitar a análise do desempenho em relação as estratégias de exporação e 

explotação, os índices médios de desempenho foram reclassificados.  

Cerca de 2 empresas (B,J) 11,1 % das empresas respondentes foram 

classificadas quanto ao índice médio de desempenho com valores acima de 2,00 e 

menor igual a 3,00 (>2,00 e <=3,00).  Cerca de 6 empresas (E,G,K,L,P, Q) – 33,3 % 

das empresas respondentes,  obtiveram o índice médio de desempenho com valores 

superiores a 3,00 e menor igual a 4,00 (>3,00 e <=4,00).   

Outras 3 empresas (F,H,N) – 16,7 % das empresas respondentes obtiveram o 

índice médio de desempenho com valores acima de 4,00 e abaixo de 5,00 (>4,00 e 

<=5,00).   Em adição, outras 3 empresas (A,I,R) – 16,7% das empresas respondentes  

obtiveram índices de desempenho superiores a 5,00.   

 

Outras considerações 

 

A hipótese de pesquisa levantada foi : As empresas que tem maior índice de 

exploração e explotação  são mais bem sucedidas.  

A fim de evitar vieses na pesquisa e utilizando-se da técnica de triangulação de 

dados, levou-se em consideração a análise do questionário em conjunto com a análise 

dos websites. Deste modo, o sucesso foi considerado a partir da comparação das 
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análises das empresas que apresentassem o índice de desempenho comparado aos 

concorrentes do mesmo setor com a classificação: igual a média do setor, acima, 

pouco acima e muito acima. Em adição, o índice médio de desempenho deveria 

assumir valores iguais ou superiores a  3,00. Assim, cerca de 10 empresas (A,B, E, F, 

H, I, L, P, Q, R) ou 55,6 %  apresentaram esta classificação e foram consideradas mais 

bem sucedidas. 

As empresas A,B, H,E, F apresentaram as dimensões de práticas de inovação e 

práticas do conhecimento com maior predominância à exploração. Tais empresas 

buscam focar na exploração de conhecimento não familiar a fim de aumentar sua 

própria base de conhecimentos (KATILA; AHUJA, 2002). Quanto as outras 

dimensões (intensidade de competição, foco em orientação estratégica e intensidade 

em foco na eficiência e intensidade de parcerias), estas empresas apresentaram ua 

orientação voltada à explotação. Isto vem a apoiar a afirmação de alguns estudiosos 

que balancear exploração e explotação faz sentido e é também necessário para a 

sobrevivência das firmas (LEWIN; VOLBERDA, 1999; MARCH, 1991; 

CHRISTENSEN, 1998). As três empresas (A,B H,F) lançaram produto ou serviço em 

2010 ligadas a proposta do PRIME 2009 ou entraram com pedido de registro em 

patente.  

Em adição, a empresa E demonstrou um índice de desempenho de 3,56 e uma 

predominância à exploração na dimensão inovação. Esta empresa lançou produto ou 

serviço em 2010 e também entrou com pedido de patentes.  

As empresas (A,B, H,E,F)  adotaram uma estratégia de gerenciar sua eficiência 

no curto prazo por enfatizar estabilidade e controle ao passo que focaram na inovação 

no longo prazo por assumir riscos, procurando assim alcançar um desempenho 

superior e sustentar a vantagem competitiva (LEWIN;VOLBERDA, 1999). 
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Limitações e agenda para estudos futuros  

 

Como em qualquer pesquisa, também foram encontradas limitações que não 

permitiram alcançar maior amplitude dos dados. A principal delas refere-se ao 

tamanho da amostra e a sua delimitação para o operador Finep FIPASE. Este operador 

encontrava-se alocado na cidade de Ribeirão Preto e todas as empresas que foram 

aprovadas no programa pertenciam ao estado de São Paulo. Devido às características 

abrangentes do programa PRIME 2009, não foi possível obter uma amostra 

relativamente maior. Entretanto, como caráter exploratório entende-se que a amostra 

permitiu atender aos objetivos propostos nesta dissertação. 

Um segundo fator limitador foi a não utilização de análises estatísticas mais 

profundas devido ao tamanho da amostra. O número de respondentes não foi 

abrangente (22,5%). As generalizações desta pesquisa só poderão, com algumas 

ressalvas,  ser aplicadas às empresas aprovadas no PRIME 2009 que tenham feito seu 

processo de incrição de proposta no operador Finep FIPASE.  

Outro fator limitador apresentado foram os resultados obtidos a partir do 

questionário. Os mesmos referem-se as opiniões e dados fornecidos pelos gestores das 

empresas que participaram do PRIME 2009 e que concordaram em responder ao 

questionário. Tanto os indicadores que avaliaram a intensidade das orientações à 

explotação e à exploração, quanto os que avaliaram o desempenho  apresentaram 

características de subjetividade e dependeram  da percepção e interpretação dos 

gestores das empresas respondentes. Portanto, os indicadores avaliados podem ter 

sofrido vieses em sua avaliação por parte dos respondentes, o que pode ter, 

consequentemente, interferido na análise.  
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Agenda Futura 

 

Considera-se esta dissertação como o início da trajetória desta pesquisadora.  

Inicialmente, após a defesa e ajustes necessários, o objetivo é a submissão de 

artigos (resultados de pesquisa) para revistas e congressos. 

Houve dificuldades em se verificar o conceito de ambidestria. A dimensão de 

parcerias estratégicas, no entanto, mostrou-se a mais equilibrada ao se considerar o 

número de contagens e a mais suscetível a ser considerada como ambidestra. Deseja-se 

ampliar o estudo a fim de obter mais confirmações desta análise. 

Outro desejo desta pesquisadora é verificar por meio de outra escala de 

avaliação de desempenho utilizando outras dimensões relevantes ao desempenho 

organizacional, que permitam uma análise ainda mais abrangente, além da financeira 

da relação existente entre as estratégias de exploração e explotação e a  avaliação do 

desempenho organizacional. 
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ANEXO 3 – CARTA SUJEITO DA PESQUISA 
 
 
     
 
 
 
       São Paulo,10 de outubro de 2012. 
 
Prezado Senhor (a): 
 
 
  
 
 
A aluna Regiane Quesada Alves Lima, regularmente matriculada no Programa de Pós-
Graduação Strictu Sensu – Mestrado em Administração de Empresas, está 
desenvolvendo sua dissertação de mestrado, fundamentada numa pesquisa sobre 
estratégias do conhecimento nas empresas que foram aprovadas no programa PRIME 
2009 que inscreveram seus projetos de trabalho no operador FIPASE SUPERA.  
 
O tema de sua pesquisa será: AS ORIENTAÇÕES ASSOCIADAS À EXPLORAÇÃO 
(EXPLORATION) E À EXPLOTAÇÃO (EXPLOTATION) DO CONHECIMENTO E A 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO. UM ESTUDO  EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E 
STARTUPS BRASILEIRAS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE SUBVENÇÃO 
ECONÔMICA  
 
As informações serão coletadas por meio de um questionário estruturado fechado que 
visa descobrir informações a respeito do perfil da empresa, do perfil do respondente 
 e das estratégias do conhecimento utilizadas em sua empresa. As dimensões 
pesquisadas referem-se a orientação estratégica, conhecimento, inovação, competição 
e redes de relacionamento. Este questionário já foi aplicado anteriormente em outras 
249 empresas do mais diversos ramos: comércio, indústria e serviços. 
 
As informações coletadas durante a pesquisa são de caráter confidencial e se destinam, 
exclusivamente aos fins acadêmicos e científicos da nossa Universidade. Os resultados 
da pesquisa serão apresentados de forma genérica ( Empresas aprovadas no PRIME 
2009 – Operador FIPASE SUPERA). Este material será posteriormente analisado e 
será garantido sigilo absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o 
nome dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de dados. As 
informações utilizadas na pesquisa usado sem a identificação do respondente, da 
empresa ou de sua localização. Após a liberação dos micro-dados, a pesquisadora fará 
a análises devidas de acordo com o objetivo de pesquisa proposto. Busca-se deste 
modo a confirmação da hipótese de pesquisa levantada, a saber: As empresas que 
revelam maior grau de exploração e explotação em suas atividades tem sido mais bem 
sucedidas. Espera-se que os resultados lancem uma nova luz sobre como se 
comportam empresas participantes de um programa de subvenção econômica em 
relação às estratégias do conhecimento. 
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Reitera-se, portanto, que a  divulgação  do trabalho terá finalidade unicamente 
acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado.  
 
Contamos com a sua compreensão e desde já agradecemos seu apoio, colocando-nos  à 
sua disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Prof. Dr. Sílvio Popadiuk 
Orientador Coordenador do núcleo de pesquisa Ativos Estratégicos de Conhecimento 
Organizacional  
Email: spopadiuk@mackenzie.br; spopadiuk@gmail.com 
 
 
 
Mestranda de Administração de empresas: Regiane Quesada Alves Lima 
Linha de Pesquisa:  Recursos e Desenvolvimento Empresarial 
RG: 29982139-0 
CPF: 267123678-67 
Endereço: Av. dos Ourives, 458, apto 131, Bloco 3 – Pq Bristol 
CEP 04194-260 – São Paulo – SP 
Fone: (11) 2628-8525 
Email: regianequesada@yahoo.com.br 
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ANEXO 4. LISTA DETALHADA DAS EMPRESAS APROVADA PRIME 
 
                 

Lista das empresas contempladas segundo projetos aprovados pela FIPASE 

SOCIAL OBJETO CONTRATUAL 

1)ABB PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO EM 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Etiquetas de RFID 

Biodegradáveis”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

2)ADRIANNE SATO ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Portal Eletrônico de Produtos 

Cartográficos - Catálogeo”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

3)AEQUALIS 

ARQUITETURA E 

ENGENHARIA DE 

SOFTWARE LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema de Gestão Integrado de 

Análises e Inocuidade de Alimentos - "Inspeção e Rastreabilidade 

Alimentar"”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

4)AGROINFO 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDAME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “CALIPSO - Monitoramento on-line 

de ambiente controlado”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO 

DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

5)ALVNET TECNOLOGIA 

ELETRÔNICA LTDA. 

ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Interruptor Eletrônico BEAUTY LUX 

para o controle de iluminação e de cargas elétricas”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

6)ANDERSON JOSÉ DOS 

SANTOS CHIARELO - 

ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “GEPRO - 2010”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

7)AREDA E ESCUDEIRO 

LTDA ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de Produtos 

Farmacêuticos e Odontológicos”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

8)ATCGEN 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Aplicações dos ensaios ADMETox e 
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Biowaivers no desenvolvimento de novos fármacos e formulações”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

9)AUTOCLIP - SERVIÇOS 

DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema de busca e organização 

automática de publicações oficiais”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

10) BINDERWARE 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA EM 

BIOMATERIAIS LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Introdução no mercado de 

biomateriais inorgânicos de nova geração para aplicações em medicina e 

odontologia”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

11)BIOCOMPOSTOS - 

PESQUISAS E COMPOSTOS 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de produtos 

naturais para uso em agricultura e tratamento de água”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

12)BIOG SISTEMAS 

MÉDICOS LTDA - ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Telemedicina, Tratamento e 

Classificação Sistemática de Sinais Cardíacos do Eletrocardiograma”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

13)BIOTED - 

BIOTECNOLOGIA EM 

DIAGNÓSTICO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Kit para diagnóstico de 

intoxicação por metais pesados”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

14)BIOTEMA - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE BIOTECNOLOGIA EM 

MEIO AMBIENTE LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema de Tratamento de 

Efluentes”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

 

15) BMTI - SOLUÇÕES EM 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Software de Gestão Integrada para 

Secretárias Municipais de Meio Ambiente”, doravante denominado PROJETO, 



   

 

265 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

16)BRAVO BUREAU 

MODELAGEM LTDA - ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Serviços de Modelagem Industrial 

para confecção”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

17)BRAZIMA SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de preparados 

enzimáticos para aplicação industrial”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

18)C2C BALLOON 

INTERNET LTDA - ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Client2Central”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

19)CAPEGE 

CONSULTORIA EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Cursos de aperfeiçoamento auto-

didáticos ricos em animações voltadas a simulações de casos via software”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

20)CG BRASIL 

INTERATIVA - 

TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL - LTDA. - 

ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Escola 3D”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

21)CLANSOFT 

DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de Softwares 

baseados em interação pen-based”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

22)CUESTA 

AQUICULTURA SERVIÇOS 

DE APOIO A 

AQUICULTURA LTDA-ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Alimentadores Automáticos para 

Aquicultura”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

23)D. FIORI INFORMATICA 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “ProDigital - Protocolação Digital 

de Documentos”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 
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TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

24)DALTON SKAJKO 

SALES ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Consultoria em gestão 

agropecuária”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

25)DECISUS SOLUÇÕES 

DE CONTROLE PARA 

GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento do Sistema 

Decisus Caixa”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

26)DEOXI 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Avaliação Genética de Embriões 

Bovinos”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

 

27)DNAPTA 

BIOTECNOLOGIA LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de Aptâmeros 

para diagnóstico e tratamento de doenças humanas e animais”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

28)E. & R. - 

DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS LTDA - ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de produtos 

naturais e orgânicos”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

29)EATCLICK SERVICOS 

DE VENDAS ELETRONICAS 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Portal Inteligente de Delivery”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

30)FAGNER CHRISTIAN 

PAES - INFORMATICA - 

ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Best Code - Qualidade de 

Software”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

 

31)FARMAGNOSE 

PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Farmagnose Padrões de Referência 

e Padronização de Extratos Naturais”, doravante denominado PROJETO, 
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CIENTÍFICO LTDA conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

32)FERTILITY 

REPRODUÇÃO ANIMAL 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento do Progestar”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

33)FIGLABS PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO 

LTDA-MEs 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Ultrassom para Diagnóstico por 

Imagem”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

 

34)FLEXIBLEAUTOMATION

INDUSTRIA E COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS DE 

AUTOMAÇÃO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Flextom Mais”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

35)FOCO AMBIENTAL 

INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Equipamentos para saneamento 

ambiental”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

36)FOCUS SISTEMAS - 

DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARES LTDA ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Facility Phone”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

37) FRANCO & LO TIERZO 

ASSISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUÁRIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Processadora Ensiladora”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

38)GAIA SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS E 

GEOGRÁFICAS 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema gerencial de análise e 

monitoramento de dados ambientais - Sistemas tecnológicos aplicados a 

Gestão Ambiental”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

39)GENOTYPING 

LABORATÓRIO DE 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de marcadores 

moleculares capazes de diferenciar as cepas de levedura (Saccharomyces 

cerevisiae)”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 
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40)GENTROS PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de moléculas 

recombinantes”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

41)GEOBUILDER - 

TECNOLOGIA EM 

GEOINFORMAÇÃO LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema de gestão 

georreferenciada para agronegócio com foco em pecuária leiteira”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

42)GILSON COUTINHO 

JUNIOR 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Processador de Resíduos 

Alimentares”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

 

43)HIDROLOGICA 

ASSESSORIA E 

CONSULTORIA 

AMBIENTAL 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de uma nova 

tecnologia de controle e manejo da incrustação do mexilhão dourado - 

Limnoperna fortunei”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

44) INPRENHA 

BIOTECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

ANIMAL LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Nova geração de diluidores de 

sêmen e soluções para a criopreservação de embriões”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

45)INTEGRSEC SISTEMAS 

E SOLUÇÕES PARA 

SEGURANÇA LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Dupin - Sistema de Análise e 

Gestão de Eventos”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

46)JOSÉ LUIS 

BERTAZZOLI ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “CVT - Transmissão Continuamente 

Variável”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

 

47)JPTRENDS Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 
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SOFTWARES LTDA SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “LAWYER - Textmining na 

jurisprudência”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

48)LABTOOLS LTDA ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “IONLESS”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

49)LIGHT INSIGHT 

ILUMINAÇÃO LTDA ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Luminárias portáteis com LEDs 

(Diodos Emissores de Luz) de alta potência”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

50)LUCA E LUNA 

ARTIGOS INFANTIS LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Luca & Luna - brinquedos 

personalizados em ambiente web”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

 

 

51) LYCHNOFLORA 

PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO EM 

PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Produção de padrões primários e 

metodologia para determinação dos marcadores em espécies vegetais de 

interesse da Renisus”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

52)MARCELO SADY 

PLÁCIDO LADEIRA 

LABORATÓRIOS CLÍNICOS 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Pesquisa e Serviços Personalizados 

em Genética Toxicológica, Genética Humana, Farmacogenética e 

Nutrigenômica”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

53)META-MATERIAL 

DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS MATERIAIS LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Silicio Grau solar, em matriz 

energética, e embalagens para redução de contaminação em perecíveis”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

54)MMTECH PROJETOS 

TECNOLÓGICOS LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de Stents por 
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análise computacional da dinâmica de fluídos e corte a laser”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

55)MOBWISE 

CONSULTORIA EM 

ENGENHARIA E 

SOFTWARES LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Shortcut - Um navegador urbano 

pessoal em tempo real”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO 

DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

56)NARCISSUS PESQUISA 

CLINICA E 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Teste de segurança e eficácia em 

produtos cosméticos”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

57)NATORAL - PESQUISA 

E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO LTDA 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Natoral tecnologias para saúde 

bucal”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

58)NATURARTIS - 

TECNOLOGIAS 

INOVADORAS EM QUÍMICA 

E BIOTECNOLOGIA LTDA 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Safrol e Derivados”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

59)OLIVEIRA & 

MONTALVAO SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDAME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “ABICana”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

60)OPUS BIOTECNOLOGIA 

E DESENVOLVIMENTO 

ANIMAL LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Produto para facilitar a realização 

de inseminação artificial transcervical em ovinos”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

61)OTIX SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Otix Gestor de Processos”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

62)PHACTON - 

DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO EM 

NFORMATIZAÇÃO LTDA 

 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Gestão da Capacidade Industrial”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 
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63)PLUSAMAIS SERVIÇOS 

E TECNOLOGIA EM 

INTERNET LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Leilões Combinatórios Reversos 

para Compras em Grupo via Internet”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

64) PMB AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Aplicação de controladores 

inteligentes na indústria de processos”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

65)PRIME EMBRYO - 

SERVIÇOS DE 

FERTILIZAÇÃO ANIMAL IN 

VITRO, INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL DE ANIMAIS 

LTDA 

 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Produção in vitro de embriões 

bovinos com desvio da proporção sexual”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

66)PRISMA IND. E 

COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Lasers de alta potência”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

67)PRO-BIO PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO 

LTDA-ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Produção de Adesivo Dentinário”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

68)PROSPERO & 

PROSPERO PDI LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Prótese de pé multiaxial de 

dimensões, elasticidade e encaixe inovadores”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

69)PSB CONSULTORIA 

LTDA ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Nova estratégia molecular para o 

diagnostico de câncer: anticorpos conformação específica”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

70)QUALICERT - GESTÃO 

E CERTIFICAÇÃO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Inovação Tecnológica e 

Empreendedorismo na criação de um software de MDL realizado pela 

empresa Qualicert”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 
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TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

71) REINALDO 

ALVARENGA 

BERGAMASCHI EPP 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema de busca e ranqueamento 

de informações científicas integrado a ambiente colaborativo”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

72) RHEABIOTECH 

DESENVOLVIMENTO, 

PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS DE 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Kits diagnósticos para área de 

agropecuária”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

73) S.G.A. GESTÃO 

PECUÁRIA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Gestão da Cadeia de Suprimentos 

em Sistemas Agroindustriais”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

74) S.M.MONTEIRO & CIA 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Projetos e Execução de 

Tratamento de Água para Aqüicultura e Tratamento de Resíduos Agro-

industriais”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

75)SEG SISTEMAS DE 

CONTROLE LTDA – ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “WiTracks”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

76) SENCER - 

DESENVOLVIMENTO DE 

SENSORES CERÂMICOS 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sensor nano-estruturado para 

medir a umidade do solo”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

77) SIPVOX TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Digilousa - Quadro interativo 

digital”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO 

aprovado pela FIPASE. 

 

78)SMARTIBIO 

DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGICO LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Sistema de Monitoramento, Alerta, 

Aviso e Recomendação para o Manejo Integrado de Doenças e Pragas da Cana 
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de Açúcar”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

79) SOFTIA TECNOLOGIA 

DA INFORMACAO LTDA. - 

ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “iSPED - Solução SPED completa e 

integrada à inteligência competitiva”, doravante denominado PROJETO, 

conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

80) SOLINOVA INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E 

EMPRESARIAL LTDA ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Solinova: Plataformas de energia 

solar concentrada”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

81) VALEMOBI SOFTWARE 

LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Valemobi - iMobile Broker”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

82)VERDARTIS - 

DEENVOLVIMENTO 

BIOTECNOLÓGICO LTDA 

ME 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Desenvolvimento de enzimas para 

biobranqueamento de celulose”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

83) VERIDIS TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA. 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Argus A300”, doravante 

denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

84) VERITAS 

BIOTECNOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Prestação de serviços inovadores 

em biotecnologia para descobrimento de biomarcadores e caracterização de 

biossimilares”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE 

TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

85) VIEGAS E ABREU 

SOFTWARE LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “SOFIST”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

86) VIROLÓGICA - 

SOLUÇÕES EM 

MICROBIOLOGIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Clonagem e expressão de uma 

proteína do capsídeo de bocavírus humano para desenvolvimento de um kit 
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rápido de diagnóstico”, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO 

DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

87) VORSPRUNG 

PROJETOS INDUSTRIAIS 

LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “SSPA”, doravante denominado 

PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 

88) VULCANET TI 

CONSULTORIA LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “Integração do Sistema Telefônico 

de Empresas através da Convergência de Voz e Dados: Telefonia IP”, 

doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado 

pela FIPASE. 

 

89) WIERMANN & LEE 

CONSULTORIA EM 

PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA 

Concessão de subvenção econômica pela FIPASE à BENEFICIÁRIA DA 

SUBVENÇÃO, para a execução do Projeto “eHPC - Computação em nuvem 

para soluções transmídia”, doravante denominado PROJETO, conforme 

PLANO DE TRABALHO aprovado pela FIPASE. 

 
 
 
Classificação das Empresas: Tecnologia da Informação; Engenharia; Agronegócios 
Farmácia; Medicina; Odontologia; Consultoria; Educação; Química  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


