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RESUMO 

 

Com esta dissertação, procurou-se verificar sobre a captura de sinais antecipativos nas Micro 

e Pequenas Empresas com a finalidade de inovar produtos. Para tanto, foram considerados os 

construtos da Inteligência Competitiva, sobretudo, a faceta responsável pela captura de sinais 

antecipativos, bem como a Inovação de Produtos. O método de pesquisa adotado foi 

qualitativo exploratório interpretativo, com entrevistas em profundidade norteadas por um 

roteiro estruturado previamente elaborado. Neste sentido, foram entrevistados cinco 

responsáveis pelo processo da inovação de produtos em Micro e Pequenas Empresas 

localizadas no Município de São Paulo. Cabe ressaltar que nenhuma das empresas 

pesquisadas possuía competição direta ou indireta entre si, para garantir que os entrevistados 

não omitissem informações, bem como para evitar a contaminação de vieses de determinado 

setor. A análise dos dados deu-se pela utilização da análise de conteúdo e os resultados da 

pesquisa indicaram uma característica reativa quanto à busca e posterior captura de sinais 

antecipativos ou informações já consolidadas no mercado. As inovações de produtos que 

aconteciam nas Micro e Pequenas Empresas pesquisadas foram, em quase sua totalidade, 

demandadas por seus clientes, de forma que as informações fossem utilizadas após a 

solicitação. Notou-se, igualmente, maior predisposição das Micro e Pequenas Empresas em 

buscar por sinais antecipativos em torno da melhoria de seus processos produtivos, 

permitindo maior produtividade, qualidade e melhor aproveitamento da matéria-prima 

utilizada. Ademais, houve casos em que as Micro e Pequenas Empresas mudaram de postura e 

utilizaram as informações do ambiente para inovar em seus produtos e obtiveram bons 

resultados, porém em menor frequência. 

 

Palavras-chave: Inteligência Competitiva, Sinais Antecipativos, Inovação de Produtos, 

Micro e Pequenas Empresas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to verify about weak signals are captured in Micro and 

Small Enterprises in order to innovate in their products. Therefore, the constructs of 

Competitive Intelligence, especially the facet responsible for the capture of weak signals and 

innovation products were considered. The exploratory qualitative interpretative was the 

research method applied in this study, making use of deep interviews guided by a structured 

script. In total, five managers in charge of product innovation process in Micro and Small 

Enterprises located in São Paulo were interviewed. None of the companies surveyed had 

direct or indirect competition with each other, so the respondents would not hide any 

information as well as to prevent any contamination of biases particular industry. Content 

analysis method was selected to analyze the obtained data and the survey results indicated a 

reactive feature about the search and capture of the weak signals or the information already 

consolidated in the market. Product innovations which happened in the Micro and Small 

Enterprises surveyed were almost entirely, demanded by its customers, so that the information 

were captured after the request. It was also noticed greater predisposition of Micro and Small 

Enterprises in seeking the weak signals around the improvement of its production processes 

that allowed higher productivity, quality and better use of the raw material. Moreover, there 

were cases where Micro and Small Enterprises have changed their posture using informations 

from the environment to innovate in their products, achieving good results, but less 

frequently. 

 

Keywords: Competitive Intelligence, Weak Signals, Product Innovation, Micro and Small 

Enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por Inteligência Competitiva (IC) um processo que busca a coleta, a 

análise e o gerenciamento de informações que afetam diretamente ou indiretamente as 

operações e planos da empresa (SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE 

PROFESSIONALS, 2015).  

Dessa forma, as empresas devem estar atentas ao que acontece e pode acontecer no 

mercado em que atuam. De maneira geral, Sharp (2009) afirma que as empresas devem 

monitorar, além de seus competidores, outros fatores que formam os elementos pertencentes 

ao ambiente competitivo, tais como: o demográfico, o econômico, as outras indústrias, a 

tecnologia, os distribuidores, os clientes, os substitutos, os fornecedores, o governo ou os 

órgãos reguladores, a prospecção e a cultura. Nesta dissertação, adota-se a palavra mercado 

para conglomerar esses fatores definidos por Sharp (2009). 

A IC pode apresentar mais de uma faceta, ou seja, pode apresentar mais de um foco de 

atuação. A faceta relacionada ao futuro e antecipação em uma empresa é conhecida como 

Inteligência Estratégica Antecipativa e Coletiva (IEAC), conceito originado do francês Veille 

Anticipative Stratégique - Intelligence Collective de Lesca (2003) e do inglês Environmental 

Scanning de Choo (1999). Para Lesca e Lesca (2014), a IEAC pressupõe a captura de sinais 

antecipativos no mercado e fornece o necessário para que a empresa tome a decisão. 

Sinais antecipativos são informações relacionadas ao futuro e importantes para evitar 

surpresas estratégicas, rupturas e gerar inovação (ANSOFF, 1975). Trata-se de indícios que 

podem eventualmente ocorrer no futuro, diferentemente de dados, de informações e de 

inteligência que estão relacionados aos eventos que já aconteceram ou que estão acontecendo 

no momento.  

Os dados são bits ou parte de informações que sozinhos não fazem sentido. Para que 

os dados tenham sentido, deve-se gerar a informação, logo, onde há informação proveniente 

de base primária, há dados armazenados. Por fim, a inteligência é o fruto das informações 

criadas e o resultado da conversão de informações em relatórios, gráficos, apresentações, 

dashboards, entre outros, ou seja, os fatores utilizáveis e que auxiliam o processo de tomada 

de decisão, objetivando, inclusive, à inovação.  

 Os sinais antecipativos são geralmente extraídos de fontes externas, tais como 

fornecedores, revistas, jornais, livros, produtos de concorrentes, bolsa de valores, negociações 

comerciais etc., porém, não se deve ignorar as bases de dados internas, as quais podem 
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proporcionar novos insights. Um atrativo é que não precisa de recursos muito exclusivos para 

buscar esses sinais antecipativos no mercado, de forma que qualquer empresa, 

independentemente de seu porte, consiga realiza-la.  

Para Pereira, Carvalho e Martins (2010), a etapa de busca e a consequente captura dos 

sinais antecipativos é definida como o ponto mais crítico de um processo de geração da 

inteligência. A busca e consequente captura de sinais antecipativos no mercado consiste em 

monitorar os fatores que podem interferir direta ou indiretamente no processo de tomada de 

decisão em uma empresa, logo, os fatores definidos por Sharp (2009). No entanto, não há um 

consenso em como fazê-lo, haja vista que existem diversos métodos pesquisados acerca da 

captura de sinais antecipativos, e porque a captura de sinais antecipativos depende, inclusive, 

das habilidades e da disponibilidade dos profissionais em realiza-la.  

 O método mais famoso e aplicado é conhecido por L.E.SCAnning, o qual seu nome já 

sugere, foi elaborado por Lesca (2003) e é composto por nove etapas que acontecem 

simultaneamente. Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004) decidiram utilizar esse método em 

Micro e Pequenas Empresas brasileiras.  

O resultado é que esse método foi considerado demasiadamente complexo para as 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs), apesar dos gestores e empresários pesquisados 

ressaltarem sua importância. De Almeida, Machado Neto e Lesca (2014) afirmam que as 

empresas têm, por natureza, uma motivação intrínseca em capturar os sinais antecipativos do 

mercado, independentemente de ter um método determinado para fazê-lo.  

 Um dos benefícios mais destacados pelos pesquisadores de sinais antecipativos é a 

inovação, sobretudo de produtos. A inovação de produtos é vista como uma condição que 

diferencia as empresas no mercado (BOWONDER et al., 2010). As grandes e consolidadas 

empresas, por possuírem maiores recursos, geralmente realizam produtos inovadores de maior 

impacto na sociedade. No entanto, as MPEs não podem ser desconsideradas, pois têm suma 

importância para a economia de um país (HOBDAY, 2005), sobretudo no Brasil (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESA – SEBRAE, 2008). 

Ademais, Petter e De Andrade Júnior (2011) relacionam diretamente a inovação de produtos 

como um fator essencial para a existência das MPEs. 

Hobday (2005), ao pesquisar sobre a inovação em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, afirmou que ainda há uma lacuna em pesquisas acerca de modelos 

antecipativos voltados à inovação, principalmente para as MPEs que, segundo o autor, são 

importantes para uma economia local e foram negligenciadas pelas pesquisas anteriores. 
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Em sua pesquisa sobre a inovação em empresas britânicas, Pavitt (1984) afirma que os 

setores das MPEs que possuem os melhores níveis de inovação em produtos são os setores de 

engenharia, têxtil e de confecção. Resultados similares são mencionados por Néto e Teixeira 

(2014) ao avaliar o grau médio de inovação em 1.260 MPEs brasileiras, as autoras constatam 

que os setores das MPEs que possuem os maiores níveis de inovação no Brasil são o têxtil e 

de confecção. No entanto, as Néto e Teixeira (2014) afirmam que a inovação nas MPEs ainda 

precisa evoluir, haja vista a comparação com as empresas maiores, sobretudo a inovação de 

produtos, pois é o tipo de inovação mais comumente encontrada nessas empresas.  

 Apesar da enorme quantidade de MPEs no Brasil, poucas empresas são consideradas 

inovadoras (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, 2005). Um 

agravante dessa situação é que as MPEs naturalmente baseiam suas inovações de produtos em 

sentimentos e em demandas, ou seja, há poucas informações objetivas que auxiliem ou 

norteiem os gestores e empresários neste processo. 

 Entre os fatores que deveriam nortear a inovação de produtos estão os maiores 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) (KATO; OKAMURO; HONJO, 2015), 

internalização do conhecimento para a empresa (MAES; SELS, 2014), a assimetria entre as 

informações e o conhecimento do mercado (MARVEL, 2012) e sua relação com o ambiente 

externo (BRUNSWICKER; VANHAVERBEKE, 2014; LASAGNI, 2012; VERBANO; 

CREMA; VENTURINI, 2013), entre outros elementos. No entanto, há poucos estudos que 

tratam acerca da IC, da busca e captura de sinais antecipativos relacionados ao mercado nas 

MPEs como ilustra Hobday (2005). 

 Buzzerio e Marcondes (2014), ao pesquisarem a IC, estudaram grandes e consolidadas 

empresas, as quais possuem processos legitimados de IC e busca de informações no mercado, 

áreas especializadas com profissionais experientes e capacitados no assunto, características 

consideradas como essenciais por Day e Schoemaker (2009) para capturar os sinais 

antecipativos do mercado e prover um processo eficaz de geração de inteligência.  

Buzzerio e Marcondes (2014) destacam que grandes empresas como a American 

Express, Boeing, Coca-Cola, Ford, IBM, Motorola, Petrobras, entre outras realizam 

constantes treinamentos acerca da IC.  

Dessa forma, essa dissertação objetivou pesquisar sobre a IC e sua faceta voltada à 

busca e captura de sinais antecipativos no mercado, porém no contexto das MPEs brasileiras, 

haja vista que essas empresas não possuem os mesmos recursos, os mesmos processos 

legitimados, as mesmas áreas especializadas com profissionais experientes e capacitados no 

assunto e, inclusive, os treinamentos e capacitações destacadas por Day e Schoemaker (2009) 
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como condições essenciais para a captura de sinais antecipativos no mercado pelas empresas. 

Ademais, buscou-se relacionar a captura de sinais antecipativos nas MPEs com a inovação de 

produtos conforme sugere Kavcioglu (2009). 

 Tidd e Bessant (2015) e Popa, Preda, Boldea (2010) afirmam que o processo da 

inovação de produtos possui etapas definidas e com passos sequenciais, um deles relativo à 

busca e seleção de informações no mercado. Porém, os autores não fazem distinção em 

relação ao tamanho da empresa no que tange ao processo da inovação de produtos, exceto na 

maneira em que a inovação é gerenciada.  

As MPEs têm como vantagens a agilidade e a rapidez na tomada de decisão, mas, ao 

mesmo tempo, possuem uma limitação no tocante à escassez de recursos, apesar da captura de 

sinais antecipativos não necessitar, efetivamente, de grandes esforços financeiros para ser 

realizada. 

Fatores como a capacitação das pessoas, a falta ou má administração do tempo e a 

redefinição de estratégias dificultam a busca e captura de sinais antecipativos que objetivam à 

inovação de produtos nas MPEs.  

Esses fatores não são encontrados constantemente nas grandes e consolidadas 

empresas, as quais possuem ainda o entendimento de que a busca e captura de sinais 

antecipativos é uma atividade legitimada na empresa que visa, inclusive, encontrar formas de 

inovar em produtos.  

Outro fator motivador desta dissertação é a escassez de estudos relacionados às MPEs 

no Brasil, sobretudo no que tange ao processo da inovação de produtos e sua relação com a 

captura de sinais antecipativos advindos do mercado. 

 

1.1. O Problema de Pesquisa 

  

O problema de pesquisa para o qual se procurou a resposta foi: As Micro e Pequenas 

Empresas capturam sinais antecipativos para inovar em produtos? 

 

1.2. Objetivos da Pesquisa 
 

O objetivo geral da pesquisa foi: Verificar se ocorre a captura de sinais antecipativos 

nas Micro e Pequenas Empresas com a finalidade de inovar o produto. 
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Como objetivos específicos, foram estabelecidos: 

 

 Verificar se as Micro e Pequenas Empresas capturam os sinais antecipativos para 

inovar produtos; 

 

 Verificar se as Micro e Pequenas Empresas utilizam de sinais antecipativos para a 

inovação de seus produtos; 

 

 Identificar etapas do processo da inovação em produto influenciadas pela captura de 

sinais antecipativos nas Micro e Pequenas Empresas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Explora-se o contexto da Inteligência Competitiva (IC), por estar ligado ao âmbito da 

captura de sinais antecipativos provenientes do mercado, e, posteriormente, exploram-se as 

questões relacionadas à inovação, sobretudo em produtos, nas Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs). Dessa maneira, forma-se o modelo conceitual, o qual é ilustrado pela Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo Conceitual 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O modelo conceitual auxilia a compreender a relação entre os construtos escolhidos 

para a pesquisa, ou seja, a Inteligência Competitiva (IC) e a inovação de Produtos no contexto 

das Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 

A primeira seção elucida acerca da IC e suas definições, haja vista que não há grandes 

referenciais teóricos para se basear e também para facilitar a leitura de pesquisadores que, 

eventualmente, possam ser pouco familiarizados com a teoria. Nessa seção, exploram-se as 

diversas facetas da IC, as diferenças entre os sinais antecipativos e as outras formas de 

conhecimento e as particularidades da captura de sinais antecipativos no mercado. 

A segunda seção trata da inovação, sobretudo em produtos e seus processos utilizados 

para alcançá-la. Dessa forma, originou-se uma terceira seção, com base nos achados das duas 

anteriores, que busca relatar acerca da antecipação como fator para a inovação de produtos 

nas MPEs. Vale ressaltar que as MPEs também foram pesquisadas em todas as seções, afinal, 

é o ambiente em que essa pesquisa está sendo realizada. 
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2.1. Conceitos acerca da Inteligência Competitiva 

 

Segundo a Society of Competitive Intelligence Professionals, entende-se por 

Inteligência Competitiva (IC), como um processo que vise à coleta, à análise e o 

gerenciamento das informações que possam afetar diretamente ou indiretamente as operações 

e os planos da empresa. Para Buzzerio e Marcondes (2014), a IC é inserida no contexto da 

administração estratégica como geradora de conhecimento a respeito do ambiente externo. 

 Acerca da inteligência de forma geral, há relatos milenares da sua utilização pela 

sociedade, sobretudo no âmbito militar. Qingjiu e Prescot (2000), Juhari e Stephens (2006) 

pesquisam sobre a gênese do assunto e os revelam traços da inteligência em embates 

militares, nas empresas e nas práticas governamentais. Os autores retratam os acontecimentos 

históricos de textos religiosos que descrevem o emprego da inteligência militar desde os 

antigos pergaminhos chineses de Sun Tzu há 5000 AC, o valor da inteligência para as funções 

de agentes de Inteligência Britânica no século XIV e XVI, até as práticas tecnológicas atuais. 

Por competição, West (2001) conceitua como um estado natural do ser humano, ou 

seja, todos nós desejamos ser vitoriosos e bem-sucedidos. No entanto, Araújo Jr., Perucchi e 

Lopes (2013) afirmam que a competição possui um caráter mais de sobrevivência do que a 

autorrealização, pois os autores consideram que a concorrência é um conceito que permeia a 

história do nosso planeta desde os seus primórdios e que determina, em grande medida, a 

existência ou extinção das espécies.  

Acerca da IC, Brody (2008) afirma não há consenso da definição do assunto. Para 

Fleisher e Blenkhorn (2001), West (2001), Canongia et al. (2004), entende-se como as 

habilidades em antecipar as mudanças do mercado, em tomar as ações associadas às 

movimentações dos concorrentes, em reorientar a tecnologia e a direção estratégica das 

empresas conforme as necessidades de seus clientes. Já Miller (2002), Turban et al. (2009) 

definem como um método para avaliar exclusivamente o ambiente competitivo. 

Observa-se um consenso entre os autores acerca das características da IC, mas 

discordâncias acerca do seu escopo e sua aplicabilidade: Choo (1998), Lodi (2006), Vidigal e 

Nassif (2012) afirmam que a IC está relacionada à necessidade de antecipação das empresas 

em relação ao mercado e seus concorrentes, ou seja, as empresas devam se antecipar em 

relação às mudanças em seu ambiente político, econômico, sociocultural, tecnológico e 

regulatório. Calof (1999) é mais seletivo ao afirmar que a empresa deve enfatizar as 

informações de seus stakeholders-chave, tais como seus concorrentes, clientes e fornecedores. 

West (2001) afirma que o ambiente que melhor define a IC é o mercado, Sharp (2009) 
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estratifica os fatores relacionados ao mercado, definindo-os como maiores do que 

simplesmente olhar para os seus concorrentes, as empresas devem considerar também outros 

fatores que constituem o mercado conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – O ambiente competitivo 

 

Fonte: Sharp, 2009 (adaptado). 

 

A possibilidade de uso da IC é enorme, aliás, o conceito de IC como estratégia é bem 

difundido em empresas brasileiras (DU TOIT; SEWDASS, 2014), porém é pouco explorado 

devido à estrutura encontrada (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ, 2006), sobretudo em 

empresas com menor foco no mercado e tempo disponível. 

 

2.1.1. Facetas da Inteligência Competitiva 

 

Segundo Brody (2008), por se tratar de uma teoria complexa e de muitos vieses, a IC 

possui diversas facetas que são voltadas aos fatores do mercado definidos por Sharp (2009) e 

a proposta de Dishman e Calof (2007), Rios et al. (2011), Vidigal e Nassif (2012) é de 

apresentar algumas dessas facetas, suas características e seu foco de atuação de acordo com o 

Quadro 1.  

 

  

Demográfico Econômico
Outras 

indústrias
Tecnologia

Distribuidores Clientes Substitutos Fornecedores

Governo ou 
órgãos 

reguladores
Prospecção Cultura Competidores
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Quadro 1 – Facetas da IC 
Facetas Característica Foco de Atuação 

Inteligência 

Empresarial 

(IE) 

Orientado para a obtenção de informações relacionadas 

aos competidores. Pode ser usado como inteligência 

defensiva, inteligência passiva ou inteligência ofensiva. 

Focaliza o ambiente externo 

da empresa, particularmente 

os competidores. 

Inteligência 

Empresarial 

Estratégica 

(IEE) 

Método ético e legal de conhecer e antever os fatos e 

situações com potencial de afetar um empreendimento, 

consoante a missão e os objetivos organizacionais.  

Focaliza em atender demandas 

de informação do 

planejamento estratégico das 

organizações. 

Inteligência 

Estratégica 

Organizacional 

(IEO) 

Habilidade da empresa em fazer as pessoas encararem 

desafios e mudanças o mais facilmente possível. É um 

modo hábil de processar mudanças, compreender os 

fatos do ambiente e procurar por novas oportunidades. 

Foco em manter as pessoas 

mais preparadas e criativas. 

Inteligência 

Estratégica 

Antecipativa e 

Coletiva 

(IEAC) 

Processo informacional coletivo e proativo através do 

qual os membros da empresa captam, de forma 

voluntária e utilizam sinais antecipativos relacionados 

ao mercado e as mudanças que nele podem se produzir. 

Direcionada ao futuro e à 

antecipação baseada na 

interpretação de certas 

informações de tipo sinais 

fracos ou antecipativos. 

Business 

Intelligence 

(BI) 

É o conjunto de ferramentas que apoia o 

armazenamento e análise de informação. O seu papel é 

criar um ambiente informacional com fontes em 

sistemas transacionais e em fontes externas. 

O foco não está no processo, 

mas nas tecnologias que 

permitem a gravação, a 

recuperação, a manipulação e 

a análise da informação. 

Inteligência de 

Mercado  

(IM) 

Consiste em perceber e antecipar as necessidades dos 

clientes. Engloba geralmente o Marketing, as áreas de 

Vendas e Atendimento ao Cliente. 

O foco está no Customer 

Relationship Management – 

CRM e no Marketing. 

Technology 

Foresight 
Relacionada a uma política de inovação tecnológica. 

Busca executar e interpretar os 

estudos do futuro para 

viabilizar inovações 

tecnológicas. 

Fonte: Dishman e Calof, 2007; Rios et al., 2011; Vidigal e Nassif, 2012 (adaptado). 

 

Nesta dissertação, pesquisa-se particularmente a captura de sinais antecipativos e sua 

influência como um fator para a inovação de produtos em Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs), dessa forma, a abordagem acontece primeiramente acerca do conceito da Inteligência 

Estratégica Antecipativa e Coletiva (IEAC). 

A IEAC é originada do conceito em francês Veille Anticipative Stratégique - 

Intelligence Collective de Lesca (2003) e do conceito em inglês Environmental Scanning de 

Choo (1999). Para Lesca (2003), trata-se de um processo coletivo, proativo e contínuo 

relacionado à coleta de informações pertinentes e relativas ao ambiente da empresa e às 

mudanças que podem ocorrer.  

Segundo Janissek-Muniz et al. (2005), a IEAC está voltada à captura de sinais 

antecipativos no mercado e Lesca (2003) destaca como principais benefícios: a criação de 

oportunidades de negócios, a inovação, a antecipação ao ambiente, a prevenção de surpresas 

desagradáveis e a redução de incertezas. 
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Os benefícios promovidos pela antecipação são conhecidos há muito tempo, desde a 

pesquisa de Emery e Trist (1965) acerca da antecipação em prol da estratégia de empresas, de 

forma que as permitam concorrer com maior probabilidade de sucesso em um mercado 

incerto e turbulento. Resultados semelhantes são relatados por Choo (1998), segundo o autor, 

a busca por sinais antecipativos possibilita reduzir a incerteza em relação às mudanças e 

tendências no mercado. Para Lesca (2001), Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004), Rios et al. 

(2011), Lesca e Lesca (2014), a IEAC pressupõe, portanto, a captura de indícios antecipativos 

e provenientes do mercado, de forma que possibilite à empresa antecipar cenários de seu 

futuro com base em sinais antecipativos devidamente capturados.  

 

2.1.2. Dados, Informação, Inteligência e Sinais Antecipativos 

 

Pode-se dizer que existem diferenças entre dados, informação, inteligência e sinais 

antecipativos. Um dos motivos dessa diferenciação é para permitir comparações inerentes a 

outras empresas (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE – FNQ, 2015). Dados 

correspondem uma série de bits ou partes de informações (FULD, 1995), dessa forma: 

 

“[...] é a menor instância de uma estrutura de indicadores e o componente sem o 

qual nada mais existirá, entretanto, ele fica armazenado abundantemente em bancos 

de dados estruturados e parametrizados conforme certa lógica e interesse temporal 

(ou “bando” de dados, quando mal estruturado) de forma a estar disponível para ser 

manipulado, ou seja, em seu estágio primário não fornece necessariamente um 

parâmetro para tomada de decisão e para a gestão” (FUNDAÇÃO NACIONAL DA 

QUALIDADE – FNQ, 2015, p. 5). 

 

As informações são dados que juntos ganham significado devido a sua manipulação 

durante um certo interesse temporal, que objetiva a qualidade da tomada de decisão (FULD, 

1995; AMARAL, 2006; FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE – FNQ, 2015). Nesse 

sentido, Amaral (2006) afirma que não há informação onde não há dados coletados e 

armazenados. Para Freitas e Lesca (1992), informação é um processo e deve ser tratado dessa 

forma, com etapas para sua obtenção, armazenagem e utilização. 

A Inteligência, segundo Fuld (1995), Amaral (2006), é o fruto das informações 

utilizadas que dá lógica ao pensamento. Amaral (2006) afirma que a inteligência é resultado 

da correta conversão das informações obtidas pela empresa e é representada na forma de 

indicadores, gráficos, relatórios etc. e se trata da última instância de uma estrutura de 

indicadores propriamente dita, portanto, é aquele que mais auxilia na tomada de decisão 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE – FNQ, 2015). 
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Dessa maneira, é possível relacionar os dados, as informações e a inteligência de 

forma sequencial, interligadas e dependentes (FULD, 1995; AMARAL, 2006; FUNDAÇÃO 

NACIONAL DA QUALIDADE – FNQ, 2015), formando assim o processo de geração da 

inteligência e, segundo Tarapanoff, Araujo Jr. e Cormier (2000), para gerar inteligência, os 

sinais antecipativos devem ser estruturados e internalizados. 

Sinais fracos ou antecipativos, segundo Ansoff (1975) e Day e Schoemaker (2009), 

são informações relacionadas ao futuro e importantes para evitar surpresas estratégicas, 

rupturas e gerar inovação. Para Ansoff (1975), casos como o Cavalo de Tróia, o ataque à base 

de Pearl Harbor, a crise do petróleo dos anos 70 e o crescimento da indústria automobilística 

japonesa nos Estados Unidos são alguns exemplos que poderiam ter sido previstos caso os 

responsáveis pela tomada de decisão identificassem os sinais fornecidos anteriormente. 

Outros exemplos de sinais antecipativos são definidos por Herring (1999) e é importante 

relacioná-los com os fatores do mercado (SHARP, 2009) como forma de posicioná-los no 

contexto das empresas de acordo com o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Exemplos de sinais fracos e os fatores do mercado 

Exemplos de sinais fracos Ambiente competitivo 

Áreas de possível avanço tecnológico. Tecnologia 

Evolução tecnológica, que afeta as capacidades de 

produção ou o desenvolvimento de produtos e seus usos. 
Tecnologia 

Desempenho dos fornecedores considerados chave para a 

saúde financeira da empresa, para os problemas de custo e 

de qualidade e para a possível aquisição ou aliança. 

Fornecedores 

Possíveis interrupções do fornecimento de alguma 

matéria-prima utilizada em seu produto. 

Demográfico, Outras indústrias e 

Fornecedores 

Alteração de políticas e processos da indústria. Cultura 

Alteração nas percepções de nossos clientes ou 

concorrentes de nós ou de nossos produtos. 
Prospecção, Clientes e Competidores 

As empresas ou combinações de empresas, considerando 

sua possível entrada em nosso mercado. 
Substitutos e Outras indústrias 

Alterações de situações políticas, sociais, econômicas ou 

regulamentares que podem afetar a competitividade. 

Demográfico, Econômico e Governo ou 

órgãos reguladores 

Assuntos regulatórios em geral, como mudanças 

governamentais etc. 
Governo ou órgãos reguladores 

As alianças, aquisições e investimentos de nossos 

concorrentes, clientes e fornecedores. 
Competidores, Clientes e Fornecedores 

Iniciativas financeiras pelos principais concorrentes, como 

mudanças em sua atual estratégia financeira. 
Competidores 

Interesses e esforços por outros em adquirir a nossa 

empresa. 
Outras indústrias e Prospecção 

Fonte: Herring, 1999; Sharp, 2009 (adaptado). 
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O conceito de sinais antecipativos foi inicialmente apresentado por Ansoff (1975), que 

comparando os indícios antecipativos aos sinais de radares, definiu que os graus de 

informação e o estado do conhecimento vão aumentando gradativamente com o passar do 

tempo, ou seja, ficando mais fortes com o passar do tempo.  

Para Caron-Fasan (2001), Lesca (2001), Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004), os 

sinais antecipativos possuem como características: serem fragmentos de informação, ocultos, 

ambíguos, inesperados, incertos, errantes e randômicos. Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004) 

destacam que a percepção de insuficiência da informação cresceu paralelamente à maior 

disponibilidade de informações. Sob a ótica de Freitas e Janissek-Muniz (2006), isto ocorreu 

devido ao crescimento exponencial da disponibilidade de informações na internet 

multiplicando, inclusive, a possibilidade de diversas fontes de sinais. O Quadro 3 retrata as 

suas fontes mais comumente utilizadas. 

 

Quadro 3 – Fontes mais utilizadas de sinais antecipativos 

Internet Publicações da organização 

Bases de dados internas ou externas Tribunais de comércio 

Fornecedores Produtos de concorrentes 

Clientes Missões e viagens de estudo 

Revistas, jornais e periódicos Contatos Pessoais 

Congressos, seminários, feiras e exposições Ofertas de Emprego 

Publicações Científicas e técnicas Negociações comerciais 

Registros de Marcas e Patentes Bolsa de Valores 

Teses, Dissertações, Projetos e Pesquisas Relatórios de serviços e missões oficiais 

Livros e Enciclopédias 
Relatórios e sínteses de empresas 

especializadas na coleta de informação 

Fonte: Freitas e Janissek-Muniz, 2006; Vidigal e Nassif, 2012 (adaptado). 

 

O tamanho da empresa não influencia na seleção de fontes utilizadas para a captura de 

sinais antecipativos, pois não há necessariamente a necessidade de possuir grandes recursos 

para fazê-lo, haja vista que, em uma pesquisa realizada com MPEs brasileiras, 36% das 

empresas afirmaram ser adeptas da internet como a fonte mais comumente utilizada para a 

captura de sinais antecipativos, seguida pelos fornecedores com 24%, por seus clientes com 

13%, por publicações com 11%, eventos com 7%, pelos concorrentes com 5%, outras fontes 

com 2% e nenhuma fonte com 1% (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENA EMPRESA – SEBRAE, 2008). 

Segundo Pereira, Carvalho e Martins (2010), outra fonte importante para a captura de 

sinais são as redes sociais que possibilitaram empresas com menores recursos a alcançar mais 

informações relevantes no mercado. Ademais, as fontes devem ser definidas conforme a 
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necessidade dos responsáveis pela tomada de decisão e pelo acompanhamento dos sinais 

antecipativos advindos do mercado. Para os autores a etapa de captura dos sinais antecipativos 

é definida como o ponto mais crítico de um processo de geração da inteligência. 

 

2.1.3. Captura de Sinais Antecipativos 

 

Para Day e Schoemaker (2005), as empresas devem antecipar as oportunidades de 

mercado, para tal, requer-se uma forte visão periférica capaz de monitorar os sinais 

antecipativos. Nesse sentido, Freitas e Lesca (1992) sugerem pesquisas que visem 

desenvolver a capacidade de percepção do que ocorre no mercado e sua aplicação na empresa 

seja para se adaptar ou para inovar. 

A captura dos sinais antecipativos no mercado está relacionada ao scanning (LESCA, 

2001; CARON-FASAN; JANISSEK-MUNIZ, 2004) ou no environmental scanning (CHOO, 

1999) da empresa. Apesar da diferença no termo, a definição de scanning do mercado é 

similar, pois está relacionado ao inesperado que pode afetar a empresa (LESCA; LESCA, 

2014; CHOO, 1999; DAY; SCHOEMAKER, 2005), mas que também pode ser usado como 

uma oportunidade de negócio (JANISSEK-MUNIZ et al., 2005), inclusive para a inovação de 

produtos (ANSOFF, 1975; TIDD; BESSANT, 2015). 

Day e Schoemaker (2006) sugerem que as empresas devam prover de mecanismos que 

a auxiliem a monitorar o ambiente conhecido como visão periférica. Trata-se de um método 

capaz de monitorar e eventualmente capturar sinais antecipativos no mercado. Day e 

Schoemaker (2006) dividem a visão periférica em sete passos: 

1) Escopo – aonde olhar; 

2) Scanning e busca – como olhar; 

3) Interpretar – o que o sinal antecipativo ou dado significam; 

4) Sondar – o que explorar mais proximamente; 

5) Agir – o que fazer com estes insights; 

6) Organizar – como desenvolver vigilância; 

7) Liderar – definir como agir. 

Em um estudo posterior, Day e Schoemaker (2009) modificaram a visão periférica 

para três passos para que ficasse mais simples de ser aplicada: buscar e capturar os sinais 

antecipativos ou fracos do mercado, interpretá-los e atuar com base neles. No contexto da 

busca e captura dos sinais antecipativos, Day e Schoemaker (2009) sugerem que as empresas 
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devam legitimar um processo de inteligência, estender suas redes sociais com o seu mercado e 

mobilizar grupos de pesquisa. 

Além do método retratado acima, encontram-se sistemáticas diferentes dos métodos 

utilizados para capturar os sinais antecipativos, mas um consenso em relação à relevância e 

existência dessa etapa no processo da IC. A coleta de dados do mercado é exaltada por Calof 

(1999), Fleisher e Blenkhorn (2001), Miller (2002) em suas pesquisas. A Figura 3 retrata o 

método proposto pelos autores. 

 

Figura 3 – Método proposto por Calof (1999), Fleisher e Blenkhorn (2001), Miller (2002) 

Identificação dos 

responsáveis
Coleta

Análise e 

transformação
Disseminação

 

Fonte: Calof (1999), Fleisher e Blenkhorn, 2001; Miller, 2002 (adaptado). 

 

Encontra-se resultado semelhante em relação aos estudos de Herring (1999), que 

considera as etapas de planejamento e direção, o processamento e armazenamento de 

informações, a coleta da informação, a análise e produção, a disseminação e a avaliação. O 

processo proposto pelo autor está retratado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Método proposto por Herring (1999) 

 

Fonte: Herring, 1999 (adaptado). 
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4. Fazer a inteligência acionável  

e entendível. 

 

3. Coleta de inteligência 

e reportes. 

 



28 

 

 

 

Amaral (2006) afirma que, na etapa da coleta de informações, os coletores devem 

buscar, obter, adequar e arquivar as informações potencialmente importantes para a 

inteligência. Para Freitas e Janissek-Muniz (2006), Vidigal e Nassif (2012), as informações 

podem ser coletadas por meio do contato pessoal, negociações, documentos, revistas e jornais, 

mas Fuld (1995) afirma que a forma mais efetiva para a coleta de informações é pelo contato 

pessoal.  

Pereira, Carvalho e Martins (2010) enfatizam a importância das redes sociais como a 

principal forma de coleta de informações na atualidade. Ademais, é imprescindível que haja 

parcimônia na coleta das informações para que não haja demasiada informação e acabe 

atrapalhando as próximas etapas da IC. 

Para Choo (1999), a captura de sinais antecipativos deve ser formal, planejada e 

coordenada, e prover sistemas de monitoração do mercado. Segundo Ansoff (1975), Pereira, 

Carvalho e Martins (2010) e Vidigal e Nassif (2012), a captura de sinais antecipativos está 

relacionada com a necessidade da informação ante seus competidores, ou seja, no sentido de 

se posicionarem mais competitivamente, antecipando às mudanças no mercado, em resposta 

às variáveis do mercado.  

O método proposto por Caron-Fasan (2001) contempla quatro etapas voltadas para a 

captura de sinais antecipativos, mas que pode se estender para cinco etapas se necessário: a 1ª 

etapa está relacionada à constituição dos agrupamentos provisórios dos sinais antecipativos 

conforme sua similitude, proximidade ou analogia; a 2ª etapa busca a criação de ligações no 

seio de cada agrupamento por ligações de causalidade, de confirmação, de contradição e de 

natureza hipotética; a 3ª etapa compreende a criação das ligações entre os grupos definidos 

anteriormente por ligações de causalidade, de confirmação, de contradição e de natureza 

hipotética; a 4ª etapa consiste em avaliar as ligações dos sinais antecipativos e deliberar se o 

construto é significativo, se positivo, toma-se a decisão, caso contrário, cria-se outra síntese 

visual com as mesmas informações criando a 5ª etapa. Caso não seja possível ainda tomar 

alguma decisão, as informações são estocadas e novos sinais antecipativos serão capturados.  

Outro método utilizado é o L.E.SCAnning, uma metodologia original e composta por 

nove etapas: domínio de aplicação, especificação de alvo, coleta, seleção e repasse de 

informações, memória, criação coletiva de sentido, difusão e animação (Lesca, 2003). A 

Figura 5 representa o proposto. 
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Figura 5 – Método L.E.SCAnning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caron-Fasan e Janissek-Muniz, 2004. 

 

A etapa inicial do L.E.SCAnning é a especificação do alvo, a empresa estabelece 

alguns critérios como identificar os atores que serão monitorados e as diferentes fontes de 

informação. As próximas etapas consistem em coletar as informações, buscar informações 

relativas aos atores e temas definidos anteriormente ou a partir de alvos identificados 

posteriormente, selecionar as informações que serão repassadas e armazenadas para sua 

utilização de forma que permita coletá-las quando necessário. Trata-se de um processo 

contínuo, dinâmico e evolutivo que exige a formação e acompanhamento em função da 

especificidade das etapas (LESCA, 2003; CARON-FASAN; JANISSEK-MUNIZ, 2004). 

Apesar de Salles (2006), Wright et al. (2013) afirmarem que as MPEs devam prover 

de mecanismos que prevejam as mudanças do mercado e que capturem os sinais 

antecipativos, nota-se a escassez de processos sistematizados para fazê-lo, haja vista que os 

métodos propostos anteriormente retratados não fazem distinção acerca do porte da empresa 

no que tange ao processo para a captura de sinais antecipativos. Day e Schoemaker (2006) 

afirmam que qualquer empresa, independentemente de seu porte, está sujeita às variações do 

mercado, logo, devem prover mecanismos que antecipem ao que pode ocorrer. Alinhado a 

este fato, em uma pesquisa sobre a IC em empresas brasileiras, Du Toit e Sewdass (2014) 

verificaram que as MPEs sabem da importância de um processo sistematizado, eficiente e 

responsável por gerar a inteligência necessária, porém o que se vê, ainda, são processos 
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pragmáticos e pouco técnicos no contexto da utilização de dados, ou sinais antecipativos 

provenientes do mercado.  

Raymond (2003), ao pesquisar sobre o impacto da globalização no desenvolvimento 

de MPEs, afirma que os responsáveis por essas empresas devem monitorar e capturar sinais 

antecipativos relativos aos seguintes temas da IC: a gestão transformada da cadeia de valor e 

de novas formas organizacionais, sistemas da informação e e-business, a oportunidade de 

desenvolver novos mercados no contexto da internacionalização e, por fim, a inovação e a 

aprendizagem organizacional. No entanto, não sugere um processo sistemático para realiza-lo. 

Neste contexto, Armario, Ruiz e Armario (2008), Schindehutte, Morris e Kocak 

(2008), Subhash e Carter (2015) afirmam que as MPEs são orientadas pelo mercado. Dessa 

forma, devem nortear suas atividades conforme os fatores do mercado. No entanto, esses 

autores também não sugerem efetivamente um processo sistematizado para fazê-lo, mas 

exaltam características e variáveis importantes para as MPEs.  

Armario, Ruiz e Armario (2008) sugerem que as MPEs devam se internacionalizar, 

Schindehutte, Morris e Kocak (2008) exaltam a interface entre marketing e o 

empreendedorismo, e Subhash e Carter (2015) afirmam que o mercado, o empreendedorismo 

e a aprendizagem são características essenciais para as MPEs, corroborando com o resultado 

da pesquisa de Raymond (2003). 

Nota-se que, independentemente do método retratado, a busca e captura de sinais 

possui um viés subjetivo no que tange ao selecionar o que deva ser monitorado ou não. Nesse 

sentido, Chapus, Lesca e Raymond (1998), apesar de também não mencionarem um processo 

sistemático para a captura de sinais, trazem informações relevantes no contexto da captura de 

sinais em MPEs. Os autores afirmam que a busca de sinais antecipativos é realizada pelos 

gerentes sêniores ou donos das MPEs e que estes sentem receio em fazê-lo devido ao pouco 

tempo que têm disponível e que, apesar de não terem capacitações acerca do assunto, têm 

habilidade para buscar os sinais antecipativos relacionados ao seu negócio devido a sua 

experiência. Conclusões semelhantes são feitas por Lesca e Lesca (2014), que definiram, após 

realizar uma pesquisa com 309 gerentes americanos, que a captura de sinais antecipativos 

depende primariamente da atitude dos tomadores de decisão, bem como de sua proatividade e 

de sua racionalidade limitada. Segundo Choo (2001), há uma forte correlação entre o 

desempenho da empresa e a sua habilidade em avaliar seu mercado. 

Vale ressaltar igualmente a pesquisa realizada por Caron-Fasan e Janissek-Muniz 

(2004) acerca da utilização do L.E.SCAnning em MPEs brasileiras, o qual obteve bons 
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feedbacks, mas também recebeu críticas quanto à sua complexidade e aplicabilidade. As 

autoras concluem que, apesar de considerar este método aplicável para as MPEs, alterações 

devam ser consideradas e que visem facilitar a captura dos sinais antecipativos em relação ao 

método proposto por Lesca (2003). No entanto, De Almeida, Machado Neto e Lesca (2014) 

afirmam que as empresas possuem, por natureza, uma motivação intrínseca em buscar os 

sinais antecipativos do mercado, independentemente de ter um método previamente 

determinado para fazê-lo. Chapus, Lesca e Raymond (1998) também mencionam a natural 

busca por conhecimento em um cenário competitivo, sobretudo no contexto das MPEs, que 

são empresas enxutas e com funcionários que têm várias atribuições e pouco tempo 

disponível. Logo, a busca e captura de sinais antecipativos assume um papel estratégico 

importante para a empresa, pois permite a antecipação de possíveis cenários futuros. 

 

2.2. Conceitos de Inovação 

 

Para Tidd e Bessant (2015), o termo inovação é normalmente confundido por 

invenção. O termo vem do latim innovare, que significa fazer algo novo. Para os autores, 

entende-se por inovação algo que agregue valor social ou riqueza. É mais do que 

simplesmente um novo produto e pode estar por trás de novas tecnologias, processos e 

possibilidades, ou seja, são novidades que geram um bônus para quem as implantou. 

Schumpeter (1997) afirma que a inovação pode ser considerada como uma nova 

possibilidade para a criação de produtos e processos, mas também para a utilização de 

componentes já existentes. Contudo, Afuah (1998) define inovação como o uso de um novo 

conhecimento para oferecer um novo produto ou serviço que os seus clientes queiram. 

Portanto, trata-se da junção de invenção e comercialização.  

Segundo Rothwell e Gardiner (1985), inovação é o processo que liga as possibilidades 

técnicas com as necessidades do mercado. Para Popa, Preda e Boldea (2010), representa a 

habilidade em gerar conhecimento e ideias em novos produtos, processos e sistemas, todos em 

benefício da empresa e dos seus acionistas.  

Segundo Zilber et al. (2008), a inovação corresponde a um método criativo de se obter 

novas aplicações para o conhecimento existente ou para a criação de uma nova habilidade ou 

solução. Além do conhecimento e da criatividade, Tidd e Bessant (2015) também destacam a 

informação como um dos pilares básicos para a inovação. Segundo os autores, o 

conhecimento é essencial seja ele científico, tecnológico ou empírico. Afuah (1998) afirma 

que o novo conhecimento pode ser tecnológico ou mercadológico. O conhecimento 
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tecnológico está voltado aos processos, métodos e técnicas de um produto ou serviço, e o 

conhecimento mercadológico está relacionado à distribuição dos canais, preferências, 

necessidades, desejos e expectativas de seus clientes. Para Tidd e Bessant (2015), a inovação 

está relacionada ao conjunto de sinais e dados disponíveis ou capturados no ambiente em que 

a empresa opera. Por fim, a criatividade diz respeito à criação de coisas novas.  

Segundo Bowonder et al. (2010), a inovação proporciona: maior encantamento e 

melhores experiências aos clientes, melhor desempenho do que os seus concorrentes e a 

criação de um novo portfólio de produtos permitindo entrar em novos mercados ou criar 

novos negócios. Para os autores, há muitos estudos acerca dos benefícios que a inovação 

oferece para as empresas, porém há poucos estudos de como implementar um modelo de 

inovação.  

Segundo Tidd e Bessant (2015), há quatro tipos de inovação, os conhecidos como “4 

Ps”: inovações de produto, de processo, de posição e de paradigma. Para Petter e de Andrade 

Júnior (2011), quando o assunto é inovação em MPEs, a inovação de produtos é o tipo de 

inovação mais encontrado nessas empresas por se tratar de uma questão de sobrevivência. 

 

2.2.1. Inovação de Produtos  

 

A inovação de produto está voltada à mudança nos produtos ou serviços oferecidos 

pelas empresas, como um novo modelo de carro por exemplo, e envolvem mudanças 

significativas nas potencialidades dos produtos e serviços (AFUAH, 1998; MANUAL DE 

OSLO, 2005; TIDD; BESSANT, 2015). 

Hoonsopon e Ruenrom (2012) afirmam que a inovação de produtos é um dos fatores 

que mais contribui para que as empresas possam competir com mais eficiência em um 

ambiente turbulento e incerto. Já Dahlin e Behrens (2005) relacionam a inovação de produtos 

com o desenvolvimento tecnológico em voga e a invenção radical de produtos.  

Em um estudo realizado por Bowonder et al. (2010), a inovação de produtos é vista 

como uma condição que diferencia a empresa no mercado e, além de ter bom desempenho, as 

empresas devem aprender a se manterem neste patamar. Os autores destacam como empresas 

inovadoras: Bayer, General Eletric, IBM, P&G, Siemens, Unilever, Apple, Google, Intel, 

Microsoft e Nokia. Nota-se que os autores apontam, como empresas inovadoras, as grandes e 

consolidadas empresas. Não obstante, as MPEs não devem ser desconsideradas, pois são 

essenciais para a economia (BISSON, 2010; NÉTO; TEIXEIRA, 2014) e para o sistema 

produtivo de um país (SALLES, 2006; NÉTO; TEIXEIRA, 2014). 
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A situação da inovação em empresas brasileiras é considerada, no mínimo, alarmante, 

pois apenas 1,7% das empresas brasileiras é considerada inovadora (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, 2005). Segundo Tidd e Bessant (2015), a 

situação é ainda mais preocupante porque a maioria das empresas consideradas inovadoras 

não sabe como implantar uma gestão da inovação eficiente.  

Em pesquisa realizada com as MPEs brasileiras, as empresas consideradas como 

“muito inovadoras” tiveram um rendimento 86% superior ante as MPEs consideradas como 

“não inovadoras” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA 

EMPRESA – SEBRAE, 2008). 

Um ponto interessante dessa situação é que, diante das inovações de produtos 

praticadas pelas MPEs brasileiras, 34% não são norteadas por fatos, mas sentimentos, 

sensações e por iniciativa dos donos, 33% são norteadas pela demanda ou sugestões de 

clientes, ou seja, necessitam da atitude de seu cliente em contatá-las, 30% são norteadas por 

pressões da concorrência, 2% por estímulos dos governos, e 1% por demais fatores 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESA – SEBRAE, 

2008). A Figura 6 ilustra estes resultados. 

 

Figura 6 – Fatores que mais motivam a inovação de produtos em MPEs 

 

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresa – SEBRAE, 2008. 

 

Rothwell e Gardiner (1985) afirmam que a inovação de produtos é um elemento 

central e necessário para o sucesso a longo prazo em uma empresa. Vermeulen (2005), Néto e 

Texeira (2014) a consideram como elemento essencial para a sobrevivência das MPEs. 

Ademais, destaca-se como características da inovação de produtos nas MPEs a incerteza 
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acerca dos resultados das atividades inovadoras, o investimento para aquisição de ativos fixos 

ou intangíveis assim como outras atividades, um substrato de transbordamentos 

conhecimentos já existentes ou o uso da inovação original, requer a utilização de 

conhecimento novo ou um novo uso ou combinação para o conhecimento existente e a 

inovação busca melhorar o desempenho de uma empresa com um ganho de vantagem 

competitiva (MANUAL DE OSLO, 2005).  

Como fatores para a inovação de produtos em MPEs, entendem-se: o P&D e outras 

atividades como identificar novos conceitos dos tipos de inovação via identificação, 

marketing, as suas capacidades de concepção e desenvolvimento de produtos, monitoramento 

dos competidores, pela utilização de consultores, a empresa pode comprar informações 

técnicas ou experiências, desenvolver as habilidades humanas, investir em equipamentos, 

softwares ou insumos intermediários, reorganizar sistemas de gerenciamento e desenvolver 

novos métodos de marketing para vender os seus produtos e serviços (MANUAL DE OSLO, 

2005).  

Além destes, encontram-se outros elementos que influenciam a inovação de produtos 

nas MPEs, tais como: o capital humano gerado pela experiência e por treinamentos que estão 

associados aos maiores investimentos em P&D (KATO; OKAMURO; HONJO, 2015), o 

processo de aprendizagem orientado pelo mercado aliado à internalização do conhecimento 

para dentro da empresa (MAES; SELS, 2014), a assimetria entre as informações e o 

conhecimento do mercado (MARVEL, 2012), a importância tecnológica para a inovação 

radical e incremental (PARIDA; WESTERBERG; FRISHAMMAR, 2012), a inovação aberta 

e sua relação com o ambiente externo (BRUNSWICKER; VANHAVERBEKE, 2014; 

LASAGNI, 2012; VERBANO; CREMA; VENTURINI, 2013), entre outros elementos. No 

entanto, nota-se a escassez de pesquisas que relacionem a inovação de produtos em MPEs 

com a IC e a sua faceta voltada aos sinais antecipativos conforme mencionam Hobday (2005), 

Kavcioglu (2009) e Wright et al. (2013). 

Em um estudo realizado com MPEs espanholas, Madrid-Guijarro, García-Pérez-de-

Lema e Van Auken (2013) concluem que as MPEs são mais vulneráveis economicamente do 

que as empresas maiores, os fatores externos às MPEs alteram o tipo de inovação dessas 

empresas e que a inovação está associada positivamente com o desempenho econômico das 

MPEs. No entanto, para Chaffey et al. (2009), as MPEs que conseguem utilizar a tecnologia 

de maneira antecipativa, como meio para gestão de suas informações, possuem a capacidade 

de competirem globalmente, inclusive com as empresas maiores. Contudo, as MPEs 

encontram maiores dificuldades para obter um financiamento externo, bem como 
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necessidades mais especializadas em suas atividades que aumentam a importância de uma 

interação eficiente com o mercado para troca de conhecimentos, para a comercialização de 

produtos e para atividades de marketing (MANUAL DE OSLO, 2005).  

 

2.2.2. O Processo da Inovação em Produtos 

 

Souza e Bruno-Faria (2013) consideram a inovação como um fenômeno de natureza 

multifacetada e multidimensional. Para Tidd e Bessant (2015), a inovação é um o processo, 

não um fenômeno isolado, e pode ser manipulado para afetar o seu resultado, ou seja, a 

inovação pode ser gerenciada.  

Segundo Popa, Preda e Boldea (2010), Souza e Bruno-Faria (2013), o processo da 

inovação é complexo, dinâmico e caracterizado por interações coletivas e graus de incerteza, 

os quais podem ou não ser bem-sucedidas e que implicam nos fatores que facilitam ou 

dificultam a inovação.  

Um processo alternativo é proposto por Tidd e Bessant (2015) ao afirmar que o 

processo da inovação em produto envolve quatro etapas: busca, seleção, implementação e 

captura de valor. A Figura 7 ilustra o processo da inovação sob a ótica desses autores: 

 

Figura 7 – O processo da inovação em produto por Tidd e Bessant (2015) 

Fonte: Tidd e Bessant, 2015. 
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A etapa “busca” envolve a captura de insights do mercado, a etapa “seleção” consiste 

em escolher, entre os insights capturados, os mais relevantes naquele contexto para a inovação 

em produtos, a etapa “implementação” é voltada para a utilização destes insights para a 

criação ou melhoria de um produto novo e, por fim, a etapa “captura de valor” consiste em 

identificar os benefícios obtidos com essa inovação. (TIDD; BESSANT, 2015).  

Popa, Preda e Boldea (2010) sugerem que o processo da inovação em produto seja 

dividido em cinco estágios conectados, os quais determinam a capacidade de inovação de uma 

empresa. A Figura 8 ilustra o processo da inovação proposto pelos autores: 

 

Figura 8 – O processo da inovação por Popa, Preda e Boldea (2010) 

 

Fonte: Popa, Preda e Boldea, 2010. 

 

A etapa de coleta do conhecimento consiste em buscar por informações no mercado 

que não existam ou que não foram exploradas na empresa. Dessa forma, existem três tipos de 

interações provenientes do mercado: as fontes de informação abertas que oferecem 

informações de livre acesso e que não exigem qualquer pagamento para obtê-las, a aquisição 

de conhecimento e tecnologia que provém da compra de conhecimento externo, de bens de 

capital e de serviços incorporados como tecnologia, e a inovação cooperativa que exige a 

participação de outras empresas ou instituições de pesquisa (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Nota-se, portanto, a similaridade entre a etapa de busca e coleta de conhecimento do processo 

da inovação definido por Popa, Preda e Boldea (2010) com a captura de sinais antecipativos 

do mercado como mencionam Day e Schoemaker (2009), Lesca e Lesca (2014), entre outros 

autores.  

Petter e de Andrade Júnior (2011), ao pesquisarem sobre os fatores determinantes para 

a inovação de produtos em MPEs, destacaram, entre as ferramentas utilizadas para a 

inovação, os gestores e empresários como fonte de ideias inovadoras e uma ferramenta 

conhecida como Radar da Inovação. A mesma ferramenta foi utilizada por Vammem et al. 

(2012) ao comparar os processos de inovação de produtos em MPEs nórdicas.  

O Radar da Inovação é uma ferramenta de caráter estratégico desenvolvida por 

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) que busca relacionar as dimensões pelas quais uma 

empresa pode procurar caminhos para inovar. Os autores dividem a ferramenta em doze 
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dimensões distintas: ofertas, plataforma, soluções, processo, clientes, experiência do cliente, 

organização, valor capturado, cadeia de fornecimento, presença, networking e marca. Por 

possuir um caráter relacional, essa ferramenta não propõe um processo que a inovação deva 

realizar e quais fontes deva monitorar para buscar informações no mercado diferentemente 

das propostas de Tidd e Bessant (2015) e Popa, Preda e Boldea (2010), que sugerem que a 

inovação tem etapas definidas. Ainda assim, o Radar da Inovação é uma ferramenta 

frequentemente utilizada por MPEs brasileiras, sejam pelos estímulos recebidos pelo 

SEBRAE ou por iniciativa própria. Ademais, o Radar da Inovação é geralmente relacionado 

com as MPEs em pesquisas acadêmicas realizadas nacionalmente como nos artigos de 

Bachmann e Destefani (2008), Petter e de Andrade Júnior (2011), Oliveira et al. (2011), 

Carvalho et al. (2015), entre outros. 

 

2.3. A Captura de Sinais Antecipativos para a Inovação de Produtos nas Micro e 

Pequenas Empresas 

 

Day e Schoemaker (2006) relacionam diretamente a captura de sinais antecipativos do 

mercado com a falência ou com o sucesso da empresa. Popa, Preda e Boldea (2010) afirmam 

que a antecipação permite que a empresa entenda melhor a necessidade de seus clientes e a 

sua situação competitiva. Para tal, capturam-se os sinais antecipativos no mercado 

(HERRING, 1999; LESCA, 2001; CANONGIA et al., 2004; CARON-FASAN; JANISSEK-

MUNIZ, 2004; RIOS et al., 2011; LESCA; LESCA, 2014). 

O mercado vem, cada vez mais, alterando a rotina das empresas atuais devido a suas 

transformações, logo conhecer antecipadamente o cenário possibilita adequar e preparar a 

estratégia da empresa (EMERY; TRIST, 1965). Segundo Paim e Barbosa (2003), essa 

mudança é resultado da interação entre as inovações e as transformações socioeconômicas da 

sociedade. Nesse sentido, muitas empresas utilizam mecanismos que acompanhem, 

interpretem e compreendam essa mudança, a fim de evitar surpresas desagradáveis ou para 

aproveitar de alguma oportunidade de negócio.  

Souza e Bruno-Faria (2013) afirmam que a antecipação é uma fonte de vantagem 

competitiva. Segundo os autores, devido ao ritmo intenso em que surgem novos produtos, 

serviços e processos, as empresas necessitam estar aptas para se adaptar a novas conjunturas e 

alterações do mercado, e quanto antes conseguirem fazê-lo, maior será sua vantagem em 

relação ao mercado. Logo, as empresas buscam formas que as permitam antecipar de maneira 

mais assertiva o cenário futuro. 
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Além de Souza e Bruno-Faria (2013), outros autores também destacam a antecipação 

como forma de se obter vantagem ante sua concorrência. Calof (1999), Popa, Preda e Boldea 

(2010), Madrid-Guijarro, García-Pérez-de-Lema e Van Auken (2013) afirmam que 

antecipação proporciona a identificação de novos produtos, verificar se seus concorrentes 

estão fazendo algo diferente, apurar a criatividade das empresas, prever o lançamento de 

novos produtos, comparar a competitividade de sua empresa com as demais, identificar 

alguma nova matéria-prima que possa impactar em sua produção atual, capacitar 

antecipadamente sua equipe, preparar novas tecnologias, aumento na participação de 

mercado, aumento na eficiência produtiva, crescimento de produtividade e aumento na 

receita, entre outras. Entre os benefícios exaltados pelos autores, nota-se principalmente um 

viés relacionado, sobretudo, com a inovação de produtos. 

Para Popa, Preda e Boldea (2010), as empresas que dispõem de mais informações e as 

obtêm antes de seus concorrentes têm forte motivação para inovar e um clima organizacional 

que encoraja a geração de ideias e, geralmente, são aquelas que inovam mais rapidamente e 

eficientemente como no caso das MPEs. Tidd e Bessant (2015) afirmam que o tamanho da 

empresa influencia diretamente a maneira em que a inovação é gerenciada. Para os autores, as 

MPEs têm como vantagens a agilidade e a rapidez na tomada de decisão, mas, ao mesmo 

tempo, possuem limitações como a escassez de recursos como também citada por Popa, Preda 

e Boldea (2010). Em contrapartida, Afuah (1998) afirma que não há estudos empíricos que 

comprovem que o tamanho da empresa influencia em sua atividade de inovação. Quanto à 

captura de sinais antecipativos, nota-se também que a escassez de recursos também não é um 

fator que determina sua condição em fazê-lo, haja vista que as fontes mais comumente 

utilizadas são provenientes da internet. 

Apesar de Bruno-Faria e Fonseca (2014) afirmarem a que inovação de produtos é uma 

meta para todas as empresas, a inovação de produtos nas MPEs, até mais do que nas grandes 

empresas, é uma questão de sobrevivência. Segundo Tidd e Bessant (2015), em uma pesquisa 

realizada na França, apura-se que as MPEs em geral possuem uma frequência de inovação 

bem menor do que as grandes empresas e os motivos para isso são: equipes de P&D informais 

e a pouca utilização das fontes externas de informação.  

A inovação de produtos e serviços nas MPEs brasileiras consideradas como “muito 

inovadoras” demandou em média R$ 71.635,00 por ano para a empresa; a inovação em 

processos demandou em média R$ 26.045,00 por ano, e a inovação de mercado demandou em 

média R$ 9.441,00 por ano (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA 

EMPRESA – SEBRAE, 2008). Isto demonstra que acompanhar o mercado e buscar sinais 
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antecipativos, além de proporcionar antecipação para a empresa, também é a maneira mais 

econômica para se inovar.  

Em uma pesquisa realizada por Buzzerio e Marcondes (2014) sobre a IC, os autores 

retratam a forma em que as grandes e consolidadas empresas gerenciam a IC. Estas entendem 

a IC como a etapa da administração estratégica relacionada à busca de indícios antecipativos 

no mercado de forma que proporcionem recursos para fazê-lo. Trata-se de um processo 

legitimado na empresa, geralmente localizado na área de estratégia e marketing, que conta 

com pessoas que detêm experiência no assunto e capacitadas constantemente por meio de 

treinamentos. Buzzerio e Marcondes (2014) também destacam, como empresas que possuem 

processos de IC, nomes como: ALCOA, American Express, AT&T, Boeing, Caterpillar, 

Coca-Cola, DuPont Pharmaceuticals, Ford, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Petrobras, 

Rebook, SAP America e Shell. No entanto, não se encontra a mesma atenção, por parte das 

MPEs, em ter um processo de IC que vise à busca de sinais antecipativos no mercado e que 

seja um fator para a inovação de produtos.  

Segundo Souza e Bruno-Faria (2013), contar com pessoas de diferentes experiências, 

conhecimentos e habilidades são fatores que facilitam o processo da inovação. Nesse sentido, 

Chapus, Lesca e Raymond (1998) afirmam que as MPEs têm limitações quanto às pessoas e a 

falta ou má administração do tempo, que podem prejudicar a captura de sinais antecipativos 

do mercado. No entanto, Chapus, Lesca e Raymond (1998) e Du Toit e Sewdass (2014) 

afirmam que as MPEs, apesar de não estarem muito familiarizadas com a captura de sinais, 

reconhecem sua importância, sobretudo para a inovação de produtos e que seus responsáveis 

pela busca de sinais, geralmente os donos da empresa ou gerentes sêniores, devem aprimorar 

suas habilidades em capturar os sinais antecipativos. Recomendações semelhantes foram 

feitas por Freitas e Lesca (1992), que relacionam a capacidade de capturar os sinais 

antecipativos do mercado com as habilidades das pessoas em compreender o mercado e 

buscar por oportunidades estratégicas. 

Chapus, Lesca e Raymond (1998) afirmam, ao pesquisarem sobre a IC e a captura de 

sinais em MPEs, que os sinais antecipativos são utilizados principalmente como insights para 

a inovação de produtos dessas empresas, corroborando com os resultados encontrados por 

Tidd e Bessant (2015) e Popa, Preda e Boldea (2010), os quais mencionam a inovação de 

produtos como um processo que contém uma etapa que objetiva a busca por conhecimento ou 

indícios antecipativos e provenientes do mercado. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Discute-se nesta seção os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa que 

buscaram atingir o objetivo geral e os objetivos específicos definidos anteriormente, assim 

como responder ao problema de pesquisa desta dissertação. A pesquisa se fundamentou do 

tipo exploratório e de natureza interpretativa, haja vista que não há estudos profundos sobre a 

captura de sinais antecipativos do mercado pelas MPEs e se sobre sua utilização como fonte 

para a inovação de produtos, bem como a forma que o fazem.  

Como instrumento de coleta, utilizou-se de entrevistas em profundidade norteadas por um 

roteiro estruturado com os gestores responsáveis pelo processo da inovação de produtos em 

MPEs ou empresários conforme determina Creswell (2007) em relação à prática usual da 

pesquisa qualitativa. Por fim, o tratamento e a análise dos dados foram conduzidos por meio 

da análise de conteúdo (FLICK, 2004; BARDIN, 2006).  

 

3.1. Ambiente da Pesquisa 

 

Foram selecionados, para a entrevista, gestores responsáveis pelo processo da 

inovação nas MPEs ou empresários, logo, pessoas representativas do ambiente da pesquisa e 

que puderam fornecer os conhecimentos esperados para a pesquisa (VERGARA, 2007).  

Foram selecionados cinco gestores responsáveis pelo processo da inovação de 

produtos em MPEs ou empresários, ou seja, pessoas que tinham autonomia e liberdade 

suficientes para propor inovações em produtos das MPEs. Outro critério de seleção das MPEs, 

foi o segmento que atuam, ou seja, não se buscaram empresas de segmentos que já haviam 

participado da entrevista. Dessa forma, as respostas seriam heterogêneas e não seriam 

contaminadas por vieses de determinado segmento ou por empresas concorrentes. Foram 

feitos seis convites para se obter a quantidade de cinco entrevistas. A justificativa da empresa 

que não participou foi de que estaria sem tempo livre naquele momento. 

Quanto aos gestores de MPEs ou empresários que concordaram em participar da 

entrevista, adotou-se a sugestão definida por Creswell (2007), a qual sugere que o pesquisador 

deve deixar claro quais são os seus passos na pesquisa e ressaltar o direito dos entrevistados, 

bem como não utilizar de informações sigilosas sem o consentimento do entrevistado. Como 

sugerido por Bodgan e Biklen (1992), foram respondidas algumas questões prévias para 

avaliar as escolhas referentes à delimitação da pesquisa conforme o Quadro 4. 
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Quadro 4 – Perguntas e respostas da delimitação de pesquisa 

Perguntas Respostas 

Por que o local foi escolhido para o 

estudo? 

Porque trata-se de uma pesquisa sobre a contribuição da 

antecipação de sinais que objetiva à inovação em MPEs. 

Quais atividades vão ocorrer no local 

durante o estudo da pesquisa? 

Entrevistas em profundidade norteadas por um roteiro 

estruturado com os responsáveis pela inovação em MPEs. 

O estudo interromperá as atividades? Sim, ao menos para o entrevistado durante a entrevista. 

Como os resultados serão relatados? Não serão divulgados nomes. Exceto dados demográficos. 

O que o entrevistado vai ganhar com a 

participação nesta dissertação? 

Receberá uma síntese, em forma de projeto, acerca das 

análises e conclusões da pesquisa. 

Fonte: Bodgan e Biklen, 1992 (adaptado). 

 

 As MPEs participantes não foram identificadas nominalmente, assim como os 

indivíduos entrevistados. Dessa forma, os entrevistados poderiam falar livremente a respeito 

do que fazem e como fazem, o que foi de grande valia, pois há muita subjetividade no 

ambiente da captura de sinais antecipativos nas MPEs e seria improdutivo se os entrevistados 

não ficassem confortáveis. O Quadro 5 retrata um breve descritivo das empresas participantes. 

 

Quadro 5 – Descrição das empresas participantes 

Empresa Ramo de atuação Localização 
Número de 

funcionários 

Tempo de 

existência 

E1 Produtos de vidros. SP, São Paulo. 13 funcionários. 7 anos. 

E2 Indicadores de vento. SP, São Paulo. 6 funcionários. 18 anos. 

E3 Comunicação visual de fachadas. SP, São Paulo. 7 funcionários 1 ano.  

E4 Peças artesanais. SP, São Paulo. 5 funcionários. 1 mês. 

E5 Metalúrgica. SP, São Paulo. 21 funcionários. 31 anos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar que as entrevistas foram realizadas no período relativo ao 1º semestre de 

2016. Quanto às MPEs pesquisadas, verificam-se tempos de existência de empresas entre 1 

mês e 31 anos de existência que pode representar uma limitação visto sua amplitude, todas 

localizadas no Município de São Paulo e com quantidade de funcionários que variou entre 5 e 

21 funcionários.  

Analisando os entrevistados, encontraram-se perfis distintos em formações 

profissionais ou acadêmicas. Foram entrevistadas pessoas com experiência profissional em 

variadas áreas e com diversas formações acadêmicas, tais como engenharias, letras, 
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contabilidade e profissionais sem ensino superior completo e de diversas funções, como 

administrativa, comercial etc. 

 

3.2. Quanto ao Método e ao Tipo 

  

 Adotou-se a abordagem de pesquisa qualitativa, a qual segundo Bêrni e Fernandez 

(2012) permite identificar as variáveis comumente utilizadas em pesquisas dessa natureza, por 

isso a sua importância em temas que ainda não possuam historicamente grande contribuição 

teórica.  

 Merriam (2002) afirma que a pesquisa qualitativa está interessada em compreender a 

construção de um significado e em como as pessoas e as suas atitudes em seus mundos e pode 

ser compreendida por etapas: interpretar o problema de pesquisa, selecionar o espaço 

amostral, coletar e analisar os dados e, por fim, escrever os resultados. Dessa forma, 

dividimos esta seção da dissertação nas etapas preconizadas por Merriam (2002) conforme o 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Etapas adotadas nos procedimentos metodológicos 

Etapas Descrição das ações adotadas 

1ª Interpretar se há captura de sinais antecipativos na inovação em produtos nas MPEs. 

2ª Seleção das 5 MPEs que utilizam as informações advindas do mercado em seu processo de decisão. 

3ª Todas as entrevistas são gravadas para posterior análise de conteúdo e criação das categorias. 

4ª Responder o problema e os objetivos de pesquisa elaborados previamente no início da pesquisa. 

Fonte: Merriam, 2002 (adaptado). 

 

Por fim, Perez (2006) afirma que a pesquisa qualitativa possibilita o pesquisador 

conhecer o fenômeno que está sendo estudado antes de chegar à uma conclusão de forma a se 

buscar um possível conjunto de ideias diferentes daquele que o pesquisador já conhecia. 

Portanto, verificar se as MPEs capturam os sinais antecipativos do mercado para inovar 

produtos, logo, o estudo se caracteriza de natureza exploratório e de natureza interpretativa. 
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3.3. Instrumento de Coleta 

  

Foram realizadas entrevistas em profundidade por meio de um roteiro de entrevistas 

estruturado (Apêndice II) com cinco gestores responsáveis pelo processo da inovação de 

produtos ou empresários em cinco MPEs distintas. O período das entrevistas foi no 1º 

semestre de 2016. Vale ressaltar que todas as entrevistas foram feitas pessoalmente e gravadas 

para posterior transcrição.  

Para a elaboração do roteiro, utilizou-se a matriz de amarração, que consta no 

Apêndice I. Os entrevistados puderam falar livremente do assunto estudado, apesar de 

pautados pelo questionário. Com isso, buscou-se encontrar novos conhecimentos como 

sugerido por Perez (2006). 

Segundo Minayo et al. (2009), Bêrni e Fernandez (2012), a entrevista é a técnica mais 

utilizada para o trabalho de campo em uma pesquisa qualitativa. A primeira entrevista serviu 

como pré-teste para o roteiro de perguntas e para avaliar a receptividade do entrevistado ante 

temas novos e ainda não totalmente disseminados à comunidade não especializada: a 

Inteligência Competitiva (IC) e, principalmente, a captura de sinais antecipativos.  

Dessa forma, a entrevista pré-teste possibilitou adaptar as questões relativas ao 

conceito “captura de sinais antecipativos” para “captura de informações de caráter 

antecipativo”, haja vista que haveria maior entendimento e absorção dos entrevistados, 

permitindo comentários mais aprofundados. Outra adaptação necessária após a entrevista pré-

teste foi a necessidade de se fazer uma prévia explicação acerca das etapas de um processo da 

inovação convencional. Ademais, os resultados obtidos pela entrevista pré-teste foram 

mantidos.  

Vale ressaltar que se informou aos entrevistados, no início da entrevista, um breve 

conceito da captura de sinais antecipativos e sua adaptação de conceito para “informações de 

caráter antecipativo”, bem como as etapas de um processo da inovação. Assim, os 

entrevistados conseguiram identificar tal processo, mesmo que pessoal e subjetivo, em sua 

empresa.  

Por fim, todas as entrevistas foram classificadas de boa qualidade, considerando a 

receptividade dos entrevistados em relação ao conteúdo adaptado, à relevância da pesquisa, à 

qualidade das respostas, à qualidade de áudio, entre outros fatores que corroboram com uma 

entrevista de qualidade. Por entrevistar somente os gestores responsáveis pelo processo da 
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inovação ou empresários, os entrevistados reconheceram a importância do tema, mesmo que 

conhecendo a questão teórica superficialmente, que facilitou o andamento das entrevistas. 

 

3.4. Técnica de Análise de Dados 

 

O tratamento e a análise dos dados foram conduzidos por meio da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2006), a qual, segundo Perez (2006), permite que o pesquisador vá além dos 

significados, da leitura simples do real e de que tudo que é visto, dito ou escrito. 

 Segundo Bardin (2004), entende-se como análise de conteúdo, os procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, indicadores quantitativos ou 

não que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção. Bêrni e 

Fernandez (2012) afirmam que o grande mérito da análise de conteúdo é construir um modo 

criativo e ao mesmo tempo rigoroso de leitura sistemática de primeiro plano do material 

empírico, buscando atingir uma interpretação que ultrapasse os significados manifestos.  

Nesse sentido, buscou-se analisar o conteúdo dos emissores, ou seja, dos gestores 

responsáveis pelo processo da inovação de produtos em MPEs ou empresários, buscando 

identificar padrões em suas respostas e criar as categorias necessárias para a análise, que 

elucidem acerca da captura de sinais antecipativos como um fator para a inovação de produtos 

nessas empresas. Como recurso técnico, utilizou-se o QSR Nvivo versão 10. 

Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo, compreende três etapas básicas que 

pode se tornar quatro se for necessário. A primeira fase é a pré-análise do material, a segunda 

é a exploração do material relacionada à etapa de codificação e a terceira etapa está voltada ao 

tratamento dos resultados relacionada à inferência e interpretação dos dados. Se o pesquisador 

julgar necessário, pode ainda haver uma quarta etapa relativa à proposição de uma rede entre 

as categorias criadas. Nesta dissertação, utilizou-se do esquema básico para a análise de 

conteúdo usado por Perez (2006) e elaborado com base nas etapas definidas por Bardin 

(2004).  
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Figura 9 – Esquema básico da análise de conteúdo 

 

Fonte: Perez, 2006. 

 

A pré-análise compreendeu a organização das entrevistas transcritas de acordo com as 

perguntas realizadas e alinhadas aos objetivos da pesquisa conforme os pontos considerados 

mais importantes em cada entrevista. Nesse sentido, Bardin (2004) indica quatro regras: a 

exaustividade, que significa não omitir nada referente ao que fora dito pelo entrevistado; a 

homogeneidade, uma vez que os dados devem ser obtidos por técnicas iguais e colhidos por 

indivíduos semelhantes, logo deve haver padrão para a coleta e para a análise do conteúdo; a 

pertinência, pois os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo da pesquisa; e a 

exclusividade, já que um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria.  

 A etapa de codificação possui três sub etapas não lineares: a unidade de registro ou 

matriz de pontos chave versus perguntas, a matriz de unidade de significado e a formação de 

categorias. Para Bardin (2004), entende-se por unidade de registro ou matriz de pontos chave 

versus pergunta como a contagem daquilo que, segundo o pesquisador, valha a pena ser 

registrado e que informe o fenômeno estudado. Não é necessariamente só uma palavra e nem 

uma frase, mas a ideia passada pelo entrevistado. A matriz de pontos chave versus perguntas 

está detalhada no Apêndice III desta dissertação.  
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A unidade de significado, por sua vez, envolve o contexto onde a unidade de registro 

está sendo utilizada. A matriz de unidades de significado está detalhada no Apêndice IV desta 

dissertação. Por fim, a formação de categorias consiste em classificar e segregar os dados 

selecionados para a pesquisa de acordo com as unidades de significado previamente geradas. 

A codificação é o processo de construção de categorias, as quais serão os elementos 

significativos para a classificação e quantificação do conteúdo. As categorias estabeleceram 

os vínculos entre os problemas de pesquisa e os resultados que foram exaustivos e exclusivos.  

As categorias formuladas pelos tratamentos dos dados coletados foram a base para a 

análise de resultados da seção de análise e interpretação dos resultados. Finalmente, segundo 

Bêrni e Fernandez (2012), o importante é ter em mente que a construção das categorias é um 

processo complexo, mas que possui um dilema acerca da determinação das categorias, isto é, 

se devem estar relacionadas à teoria ou aos dados empíricos. As unidades de significado 

utilizadas e seu envolvimento na geração das categorias estão detalhadas no início da seção de 

análise e interpretação dos resultados desta dissertação. 

A análise de conteúdo deu-se conforme o esquema básico de análise de conteúdo 

originado por Perez (2006) e baseado na análise de conteúdo definida por Bardin (2004). 

Como já mencionado, utilizou-se do QSR Nvivo versão 10 como recurso técnico para a 

análise de dados (vide apêndice V). As categorias com ele criadas e as suas unidades de 

significado estão detalhadas no Quadro 7.  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Quadro 7 – Categorias e as Unidades de Significado 

Categorias Unidades de Significado 

C1 - Fontes para Captura de Sinais 

Antecipativos. 

 

Regra de formação: (Fontes mais usadas 

para a captura de sinais antecipativos). 

US1 - A rua como fonte de Sinais Antecipativos 

US2 - Clientes e conhecidos como fonte de Sinais 

Antecipativos 

US3 - Concorrentes, fornecedores e demais segmentos como 

fonte de Sinais Antecipativos 

US10 - Notícias como fonte de Sinais Antecipativos 

C2 - Fatores Chave na Captura de 

Sinais Antecipativos. 

 

Regra de formação: (Características da 

captura de sinais antecipativos). 

US4 - Dificuldade de capturar Sinais Antecipativos 

US5 - Falta de tempo do empresário 

US7 - Inovação por necessidade do cliente 

US9 - Não há processo sistematizado 

US11 - Participantes da Captura de Sinais Antecipativos 

US12 - Periodicidade da Captura de Sinais Antecipativos 

US13 - Processo de Captura de Sinais Antecipativos 

C3 - Recursos Usados na Captura de 

Sinais Antecipativos. 

 

Regra de formação: (Recursos mais 

encontrados na captura de sinais 

antecipativos). 

 

US8 - Internet como recurso 

US14 - Revistas como fonte de Sinais Antecipativos 

US17 - Críticas às buscas pela internet como fonte de inovação 

C4 - Utilização dos Sinais 

Antecipativos. 

 

Regra de formação: (Finalidade dos 

sinais antecipativos capturados). 

US6 - Identificar novas tecnologias e tendências do mercado 

US15 - Baratear o produto existente 

US20 - Identificação de mercados emergentes 

US22 - Necessidade de capturar Sinais Antecipativos 

US24 - Utiliza para a inovação de produtos 

US27 - Necessidade de inovar 

C5 - Barreiras para o Uso dos Sinais 

Antecipativos. 

 

Regra de formação: (Fatores que 

dificultam ou inibem a utilização dos 

sinais antecipativos). 

US16 - Baseado em ideias próprias e na experiência 

US21 - Manutenção do status quo 

US23 - Necessidade de estar antenado ao mercado 

US26 - Falta de relacionamento com o órgão de apoio 

C6 – Ocorrência de Sinais 

Antecipativos no Processo da Inovação 

de Produtos.  

 

Regra de formação: (Influência dos 

sinais antecipativos no processo da 

inovação de produtos). 

US18 - Exemplos da utilização de Sinais Antecipativos na 

inovação de produtos 

US28 - Relação entre a captura de sinais e a inovação de 

produtos 

C7 - Fatores Chave do Processo da 

Inovação em Produtos. 

 

Regra de formação: (Características do 

processo da inovação de produtos). 

US19 - Fontes externas para a inovação de produtos 

US25 - Etapas do Processo da inovação 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Apresenta-se, a seguir, uma análise do conteúdo transcrito, em face dos depoimentos e 

do referencial teórico previamente detalhado. Os entrevistados estão identificados pela 

nomenclatura utilizada no Quadro 5, buscando mantê-los confidenciais, e as análises foram 

realizadas de acordo com a ordem das categorias descritas no Quadro 7. 
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A categoria C1 - Fontes para Captura de Sinais Antecipativos trata das fontes mais 

utilizadas para a captura de sinais antecipativos e, como já informado anteriormente, foi 

necessária a adaptação do termo sinais antecipativos para informações de caráter antecipativo 

no questionário e durante as entrevistas, pois houve uma dificuldade para o pleno 

entendimento do termo na entrevista pré-teste pelo E1. Outrossim, antes de iniciar o 

questionário, passava-se uma explanação dos objetivos da pesquisa, bem como os conceitos 

teóricos abordados. Contudo, a análise e a interpretação dos resultados dessa categoria, bem 

como as demais, se deram conforme o conceito original definido por Lesca (2001) de sinais 

antecipativos.  

Essa categoria procura identificar quais são as fontes mais comumente utilizadas pelas 

MPEs para buscar sinais antecipativos. Em todas as entrevistas, ficou evidente a preocupação 

dos entrevistados acerca a busca e a consequente captura de sinais antecipativos advindos do 

mercado. Em relação às fontes mais utilizadas pelas MPEs, nota-se ainda uma visão 

superficial da capacidade de se buscar indícios antecipativos advindos do mercado, haja vista 

que são fontes com vieses basicamente comerciais e que não exploram todo o potencial 

informacional dos fatores que constituem o mercado segundo a definição feita por Sharp 

(2009). Por exemplo, as fontes mais mencionadas pelos entrevistados foram os seus próprios 

clientes, fornecedores e as notícias em geral: 

 

E1: “[...] algumas coisas também pego com arquitetos, clientes, que pedem e veem 

alguma coisa nova e procuro entender alguma coisa mais para outros clientes, mas 

basicamente a internet é o caminho mais fácil para entender mais do negócio”  

 

E3: “É no visual, vamos dizer que quando você vai passear no shopping, há fachadas 

que te chamam a atenção e as outras que não te chamam atenção. Então, o que chama 

a atenção na comunicação visual é o visual, mesmo. Logo, daí que tiro as minhas 

inspirações e saber o que há de melhor no momento”  

 

E5: “A própria mídia, o noticiário de vendas, de apartamentos, da construção em 

geral” 

 

Sharp (2009), realmente, afirma que os clientes e os fornecedores são fontes que 

devam ser monitoradas, porém ainda há outras fontes que deveriam ser monitoradas, tais 

como os fatores demográficos, culturais, governamentais, entre outros. 

Outro ponto destacado pelos entrevistados e também citado por Sharp (2009) se deu 

pela busca de sinais antecipativos nos concorrentes e nas empresas de outros segmentos, mais 

característico nas buscas de empresas de maior porte, e mencionada por E2, E3 e E4, a qual 

rendeu inovações importantes em seus produtos: 
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E2: “Do mercado, vejo outros sites de e-commerce, são coisas simples e baratas assim 

de se fazer. Mas, como é um mercado muito restrito, só eu estou fazendo porque os 

concorrentes têm 50 anos e eles não tem essa visão, podem até ter, mas não conhecem 

tão bem” 

 

E4: “Têm empresas que eu sempre visito pelo menos uma vez por mês, eu fico de olho 

nelas como a Casa Belém em Curitiba, tem a Todo Chique em Curitiba, em São Paulo 

também têm, são todas voltadas para artesanato” 

 

A categoria C2 - Fatores Chave na Captura de Sinais Antecipativos trata das 

características da Captura de Sinais Antecipativos nas MPEs e objetiva compreender a 

existência da busca e captura de sinais antecipativos, ou seja, se há um processo sistematizado 

para fazê-lo, qual a periodicidade da captura de sinais, quais são e quantos são os participantes 

e outras características emergentes. 

Assim como constata Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004), notou-se uma dificuldade 

mencionada pelos entrevistados, sobretudo por E3 e E4, em encontrar sinais antecipativos no 

mercado. O que se encontra, geralmente, são informações consolidadas e públicas:  

 

E4: “Não, normalmente quando já vemos é uma coisa consolidada [...]” 

 

E3: “Infelizmente, não” (acerca da disponibilidade de informações de caráter 

antecipativo em seu setor). 

 

Um fator que dificulta, adicionalmente, a captura de sinais antecipativos é o tempo 

disponível pelos entrevistados para fazê-lo. Nesse contexto, Freitas e Janissek-Muniz (2006) 

afirmam que a estrutura presente na empresa, bem como a disponibilidade do empresário é 

crucial para a captura de sinais antecipativos. Vale ressaltar que as MPEs são empresas com 

recursos quantitativamente limitados e que contam com pessoas que têm diversas funções, 

nem sempre de caráter intelectual: 

 

E1: “O dono da empresa é o cara da tecnologia, é o cara do financeiro, é o cara que 

vende muitas das vezes, ele quem vai botar a mão na massa para fazer acontecer, que 

vai passar vassoura no chão da empresa” 

 

E3: “Acho que falta no meu caso é tempo, se eu tivesse um pouco mais de tempo para 

poder me capacitar, hoje existem vários cursos que me engrandeceriam, mas o 

problema é o tempo porque se eu entrar num curso, não posso faltar, tenho que 

estudar, mas não posso deixar de trabalhar, então complica porque eu pego muito 

serviço noturno e eu acompanho as obras” 
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 Outra característica importante que emergiu durante a pesquisa foi a inovação por 

necessidade do cliente. Isso quer dizer que as MPEs pesquisadas têm por característica 

esperar que o seu cliente dite o produto que necessita, deixando por muitas vezes a 

oportunidade de desenvolver um novo produto e que lhe coloque em melhores condições no 

mercado. Segundo Afuah (1998) e Tidd e Bessant (2015), a inovação do produto está 

relacionada com a busca por fatores que desenvolvam o produto que está em voga. Diante 

disso, todas os entrevistados disseram buscar por sinais antecipativos ou informações no 

mercado, mesmo após o cliente já ter informado acerca do produto que estava precisando, 

logo, a captura se torna reativa: 

 

E1: “Sim, mas o produto novo quem me dita é o meu cliente, esse é meu produto 

novo” 

 

E2: “Até que uma empresa química, pois tem várias situações diferentes, o dono de 

uma empresa química nos ligou e pediu para mudarmos o tecido de nosso produto, o 

nosso era bom, mas já que é produto químico e fica do lado daqueles gigantescos 

containers de produtos químicos que tem vazamento, tem de tudo, ele pediu uma coisa 

mais resistente, ficou mais caro, mas ele levou sem problemas” 

 

E5: “Um dos nossos clientes relatou um problema de vazamento, ele passou o caso 

para mim e me prontifiquei a desenvolver um produto para ele que solucionasse o 

problema” 

 

 Diferentemente do que sugerem Day e Schoemaker (2006), não se encontrou um 

processo sistematizado para captura de sinais antecipativos, nem mesmo de caráter reativo nas 

MPEs pesquisadas. Nesse contexto, De Almeida, Machado Neto e Lesca (2014) afirmam que 

as empresas possuem por natureza uma motivação intrínseca em buscar por sinais 

antecipativos no mercado. Ademais, destacaram-se os hábitos dos entrevistados em procurar 

por indícios do mercado ou informações públicas motivados quase sempre pela necessidade 

de seus clientes. Contudo, percebeu-se também a preferência em utilizar os sites de busca 

como o Google e em demais sites como o Facebook, Youtube, Pinterest etc., como afirmam 

Pereira, Carvalho e Martins (2010). Pode-se dizer que não há um processo sistematizado, mas 

há, no mínimo, um senso comum entre os entrevistados da utilidade desses recursos: 

 

E3: “[...] vou direto no Google porque como estou com muita dúvida, eu consigo 

achar lá” 

 

E4: [...]funciona muito com base na internet e as redes sociais, procurando no 

Youtube, no Facebook [...]” 
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 A busca por essas informações e indícios do mercado é centralizada nas pessoas 

responsáveis pelo desenvolvimento de produtos. Em todas as MPEs pesquisadas em que há 

uma pessoa responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, somente essa pessoa é 

quem busca e realiza as capturas por indícios do mercado. Quanto à periodicidade dessa 

busca, não se encontrou um padrão nas respostas dos entrevistados. Ademais, viu-se pessoas 

motivadas e conscientes da importância da busca da informação. A periodicidade variou entre 

todos os dias até duas vezes por ano. 

 A categoria C3 - Recursos Usados na Captura de Sinais Antecipativos trata dos 

recursos encontrados mais recorrentes da captura de sinais antecipativos pelas MPEs e busca 

identificar quais são os recursos mais recorrentes para a captura dessas informações pelas 

MPEs pesquisadas. Todos os entrevistados destacaram a importância da internet como o 

principal recurso utilizado na captura de sinais antecipativos assim como afirmam Freitas e 

Janissek-Muniz (2006) e Vidigal e Nassif (2012). A internet é um recurso barato e se bem 

utilizado por ser extremamente valioso para quem utiliza, inclusive na captura de sinais 

antecipativos: 

 

E1: “Tudo pela internet. Todas as buscas são pela internet, algumas coisas também 

pego com arquitetos, clientes, que pedem e veem alguma coisa nova e procuro 

entender alguma coisa mais para outros clientes, mas basicamente a internet é o 

caminho mais fácil para entender mais do negócio” 

 

E4: “Faço, procuro sempre na internet, você vê o lançamento de coisas novas, o 

artesanato é muito rico, você tem opções inúmeras, coisas para se fazer, sejam 

pessoais e para casa” 

 

Além da internet, Freitas e Janissek-Muniz (2006) e Vidigal e Nassif (2012) também 

destacam outros recursos como bases de dados internas ou externas, publicações científicas, 

registros de marcas e patentes etc. Apesar de todos os entrevistados terem exaltado o uso da 

internet na captura de sinais, segundo o E3, ela não é o melhor recurso para capturar as 

informações de caráter antecipativo: 

 

E3: “Eu diria que a busca que eu faço é mais visual. Porque, pelo meio da internet, 

não estou vendo uma perspectiva de trazer algum tipo de benefício no momento. No 

momento que me encontro, não vejo benefício” 

  

Um outro recurso utilizado pelas MPEs, e igualmente destacado por Freitas e Janissek-

Muniz (2006) e Vidigal e Nassif (2012), são as revistas especializadas para os setores das 
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empresas. Segundo E1 e E5, as revistas especializadas são um recurso usualmente utilizado 

por eles para capturar sinais antecipativos:  

 

E1: “Eu recebo uma revista também, recebo a revista do vidraceiro, é uma ótima fonte 

de conhecimento” 

 

E5: “Nós temos revistas direcionadas ao ramo de metais, são duas as principais, temos 

também a internet e o noticiário em geral” 

 

Os demais entrevistados disseram desconhecer se há revistas especializadas ou 

recursos similares de conteúdos direcionados para suas áreas, mas esses entrevistados 

concordaram em dizer que se houvesse, certamente o consultariam.  

A categoria C4 - Utilização dos Sinais Antecipativos trata da finalidade para o uso de 

sinais antecipativos e informações capturadas pelas MPEs. O objetivo dessa categoria é 

identificar de que forma as MPEs utilizam as informações e os sinais antecipativos capturados 

no mercado. Segundo E1, E2 e E5, os sinais antecipativos capturados foram utilizados em 

suas empresas para identificar novas tecnologias de máquinas e visavam à otimização do 

tempo e a melhor utilização da matéria-prima:  

 

E1: “Mais a parte de tecnologia, mesmo. Qual é a tendência do mercado para oferecer 

ao cliente, como o vidro é um produto que tem várias aplicações, então dá para 

abranger uma gama muito grande, um leque muito grande para oferecer aos clientes” 

 

E5: “Sempre acompanho feiras de máquinas e equipamentos que possam trazer 

alguma novidade e que possamos utilizar na fábrica, então acompanho bastante disso 

também” 

 

Dessa forma, notou-se uma intenção relacionada ao processo produtivo e à tecnologia 

empregada para a sua produção, característicos da inovação de processos conforme afirmam 

Tidd e Bessant (2015). Percebeu-se igualmente que as MPEs pesquisadas utilizam os sinais 

antecipativos e informações advindas do mercado para direcionar a produção de seus 

produtos, bem como para acompanhar a criação de novos impostos que eventualmente podem 

incidir nos seus produtos, e pesquisas sobre as tendências mercadológicas conforme 

relacionam Souza e Bruno-Faria (2013), Calof (1999), Popa, Preda e Boldea (2010), Madrid-

Guijarro, García-Pérez-de-Lema e Van Auken (2013). 

Como já mencionado, identificou-se uma maior preocupação quanto à forma de 

otimização dos processos, à melhoria na qualidade e, se possível, à diminuição dos custos 

voltados à fabricação dos produtos. Dessa forma, E2, E3 e E5 disseram utilizar as 

informações do mercado com essa finalidade: 
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E2: “Tentamos ver quanto podemos baixar o custo e manter a qualidade ou até 

melhorar” 

 

E3: “Eu vi que o material, daí eu tive a ideia de usar esse material, visando baratear 

porque o custo de uma placa hoje é 65% até 70% mais barato” 

 

Outra utilização pelas MPEs consiste na identificação de mercados emergentes assim 

como relacionam Freitas e Lesca (1992) às habilidades das pessoas em compreender o 

mercado e buscar por oportunidades estratégicas. O E2 afirmou que usou de informações 

advindas do mercado para direcionar a sua atuação no mercado: 

 

E2: “O que está muito bem é a aviação agrícola por causa da exportação, a 

pulverização está muito bem” 

 

No mesmo contexto, E1, E2, E3 e E5 relacionaram a utilização de sinais antecipativos 

com a sua sobrevivência no mercado e a possibilidade de crescimento. Bruno-Faria e Fonseca 

(2014) definem a inovação como uma meta para todas as empresas, pois se trata de uma 

questão de sobrevivência para as empresas. Os entrevistados relacionaram, igualmente, com a 

capacidade de inovar em seus produtos, mesmo que de forma inconsciente e reativa. O E3, 

por exemplo, afirma que a inovação é constante em sua empresa: 

 

E3: “Eu não posso ficar na mesmice [...] então, já estou tentando lançar outro tipo de 

produto, fazendo uns testes, para ver se dá certo” 

  

A categoria C5 - Barreiras para o Uso dos Sinais Antecipativos trata dos fatores 

encontrados que dificultam ou inibem a utilização dos sinais antecipativos relativos à captura 

e sua utilização no que tange à inovação de produtos nas MPEs. Nesse sentido, notou-se que 

há uma barreira, por parte dos entrevistados, que inibe a leitura do mercado e a captura dos 

sinais antecipativos que vão contra a definição de Freitas e Lesca (1992), os quais sugerem 

que as empresas devam aprimorar a sua capacidade de identificar oportunidades no mercado. 

Exemplo disso é que E1, E2, E3 e E5 desconhecem a necessidade em inovar seus produtos 

pela própria intenção: 

 

E1: “Eu já tenho um conhecimento muito grande, porque é muito tempo trabalhando 

no mercado com isso então tem muita coisa que eu não preciso pesquisar” 

 

E2: “Inovar? Não tenho tanto que inovar” 

 

E3: “Não, infelizmente, no meu ramo não tem muita coisa que podemos fazer para 

inovar” 
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Uma outra barreira encontrada nas MPEs é o entendimento da captura de sinais 

antecipativos para benefício do próprio empresário, pois não é costumeiramente vista como 

uma fonte de inovação de seus produtos. Nesse sentido, percebe-se uma ausência na difusão 

do conhecimento adquirido como determina Lesca (2003). Os entrevistados E1, E2, E4 e E5 

afirmaram que a busca por sinais antecipativos é uma forma de estar antenado ao mercado: 

 

E1: “Ele tem que estar antenado, tem que passar confiança e hoje em dia o povo 

procura muito o preço, mas também procura confiança” 

    

   E4: “Porque tem que estar atualizado com o mercado” 

 

E5: “Precisa estar antenado nas notícias, na política, na economia e a experiência vai 

nos mostrando os caminhos” 

 

Por último, outro fator que pode ser encarado como uma barreira para a utilização dos 

sinais antecipativos é a falta de relacionamento com o principal órgão de apoio às MPEs: o 

SEBRAE. De todos os entrevistados, somente o E1 e o E5 afirmaram que já tiveram algum 

relacionamento com o SEBRAE, porém não o tem mais. O SEBRAE disponibiliza 

ferramentas para a captura de sinais antecipativos como o radar da inovação, o qual é uma 

ferramenta desenvolvida por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) que relaciona as dimensões 

pelas quais uma empresa pode procurar caminhos para inovar. A mesma ferramenta foi 

utilizada por Vammem et al. (2012) em MPEs e obteve resultados positivos. Para E2, E3 e 

E4, o relacionamento com o SEBRAE poderia ser uma boa chance de crescimento de seus 

negócios. 

A categoria C6 – Ocorrência de Sinais Antecipativos no Processo da Inovação de 

Produtos trata da influência dos sinais antecipativos no processo da inovação de produtos nas 

MPEs e relata de que forma a inovação de produtos é influenciada pela leitura dos indícios 

antecipativos advindos do mercado. Cabe ressaltar que, ao perguntar do processo da inovação 

aos entrevistados, o entrevistador explicava a teoria de um processo da inovação convencional 

para facilitar o entendimento. Para tal, utilizou-se dos conceitos definidos por Popa, Preda e 

Boldea (2010) e por Tidd e Bessant (2015).  

Por se tratar de um processo geralmente reativo, em que os clientes quase sempre 

ditam os produtos que precisam, todos os entrevistados afirmaram que a captura de sinais 

antecipativos em suas empresas está relacionada à busca e à seleção de informações no 

mercado, de modo que as permitam encontrar soluções para a solicitação de seus clientes. 

Dessa forma, percebe-se uma similaridade com o processo em voga nas MPEs com as etapas 
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de coleta do conhecimento de Popa, Preda e Boldea (2010) e com a busca e seleção das 

informações do processo definido por Tidd e Bessant (2015). Outrossim, há exemplos em que 

os entrevistados conseguiram utilizar informações advindas do mercado e inovaram em 

produtos sem a solicitação de seus clientes, como relatam E2 e E3: 

 

E2: “Fizemos um protótipo de biruta com energia solar e um gerador próprio e está 

começando a vir cotação disso porque o cliente sabe que o produto é autossuficiente. 

 

E3: “Os sites de Las Vegas, as lojas, os casinos que me trouxeram grandes ideias e 

que me ajudou a conseguir a franquia que trabalho hoje” 

 

Apesar da característica reativa por parte dos entrevistados, assim como constatam 

Chapus, Lesca e Raymond (1998) e Du Toit e Sewdass (2014), todos concordaram da 

importância e o valor da utilização de sinais antecipativos e informações advindas do mercado 

e que podem ser utilizados como fontes para a inovação de produtos: 

 

E4: Sim, sim [...] ainda mais no momento que o país está vivendo no âmbito social, 

econômico e político” 

 

E5: Isso ajuda muito, estar antenado e sempre buscando o aperfeiçoamento do produto 

e da fabricação e conhecendo [...] impacta diretamente no desenvolvimento do 

produto” 
 

A categoria C7 - Fatores Chave do Processo da Inovação em Produtos trata das 

características do processo da inovação de produtos nas MPEs e identifica as características 

de um processo da inovação, relacionando com a captura dos sinais antecipativos advindos do 

mercado. Assim como sugerem Chapus, Lesca e Raymond (1998), Popa, Preda e Boldea 

(2010) e Tidd e Bessant (2015), todos os entrevistados afirmaram que utilizam ou já 

utilizaram fontes externas para a inovação de seus produtos, relacionando com a etapa de 

busca por informações externas no processo da inovação. Os entrevistados também 

enalteceram a seleção das informações como um fator chave do processo da inovação devido 

à grande variedade de informações disponíveis no mercado: 

 

E1: “Se eu ainda não fiz, eu procuro a informação se alguém já fez, se ninguém fez, eu 

procuro o que seja parecido” 

 

E2: “[...]vejo outros sites de e-commerce, são coisas simples e baratas assim de se 

fazer” 

 

E3: “Eu vi uma pessoa mexendo com a matéria-prima, mas para outro determinado 

setor e eu estou tentando trazer para o meu” 
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E4: “[...] eu vejo o pessoal inovando, mas muito pela internet, funciona muito com 

base na internet e as redes sociais, procurando no Youtube e no Facebook” 

 

E5: “Sempre acompanho feiras de máquinas e equipamentos que possam trazer 

alguma novidade e que possamos utilizar na fábrica” 
 

Diferentemente do que sugere Afuah (1998), o processo da inovação de produtos nas 

MPEs caracterizou-se como um processo reativo que visava buscar por informações, 

geralmente sem um caráter antecipativo, que auxiliassem na geração de um novo produto ou 

na modificação de um produto solicitado por um cliente. Notou-se a intenção de buscar, por 

livre iniciativa dos entrevistados, informações do mercado que possibilitem inovar no 

processo de fabricação do produto, diminuindo os seus custos e fazendo um produto de 

melhor qualidade. Ademais, quando houve a mesma iniciativa de se capturar informações no 

mercado para se criar novos produtos, o resultado foi igualmente satisfatório. 

Ao final da análise e interpretação dos resultados, propôs-se um esquema relacionando 

as categorias identificadas, que pode ser visto na Figura 10. Nesse esquema, apresenta-se um 

detalhado relacionamento entre as fontes mais utilizadas para a captura de sinais antecipativos 

e informações, os recursos utilizados, a finalidade para o uso e a influência na inovação de 

produtos nas MPEs. 

Observa-se nesse esquema a presença de uma retroalimentação resultante da 

necessidade de se buscar os sinais antecipativos devido às novas solicitações de clientes, bem 

como pela necessidade de se manter atualizado no mercado, que foi confirmado por alguns 

dos entrevistados. Nesse esquema, outros fatores chave são identificados como determinantes 

no processo da inovação de produtos como resultado da leitura do mercado.  

Para fins didáticos, utilizaram-se setas com pontas triangulares para representarem 

uma relação de causa e efeito (dependência) entre os componentes interligados, enquanto as 

setas com pontas arredondadas representam uma relação temporal entre os eventos 

interligados. É importante enfatizar que o esquema proposto na Figura 10 apresenta uma 

possibilidade de relacionamento entre as categorias, que pode ser testado e contestado, ou 

mesmo alterado em futuras pesquisas. 
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Figura 10 – Esquema proposto da análise e interpretação dos resultados 

Fonte: elaborado pelo autor.
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Ao analisar o esquema da Figura 10, é possível identificar dois possíveis caminhos 

para a captura de sinais antecipativos e informações: a necessidade própria do empresário ou 

responsável pelo processo da inovação e a necessidade do cliente em obter um produto 

diferenciado. Normalmente, a busca costuma ser reativa, ou seja, o cliente costuma ditar o 

produto que necessita, e as MPEs procuram encontrar os meios para viabilizá-lo. 

Independentemente de ser reativa ou não, ambos os caminhos seguem as mesmas etapas, que 

é buscar por sinais antecipativos ou por informações consolidadas no mercado, utilizando a 

internet e as revistas especializadas como recursos. 

Essa busca é normalmente centralizada nos responsáveis pelo desenvolvimento do 

produto ou nos empresários e não tem periodicidade definida. As fontes monitoradas 

costumam ser os sites de busca, as redes sociais e o relacionamento com os clientes, 

fornecedores e empresas de demais segmentos. 

Geralmente, os sinais antecipativos ou informações capturadas são utilizadas como 

forma de manter o responsável pela inovação do produto atualizado no mercado, porém isso 

não significa que ele utilizará efetivamente a informação absorvida para criar novos produtos 

e essa acaba sendo uma das barreiras para a captura de sinais antecipativos. Ademais, as 

finalidades variam de acordo com as necessidades.  

Nos casos em que a necessidade é do cliente, ou seja, no momento em que o cliente 

dita o produto que precisa, a inovação ocorre em torno do produto. No entanto, quando a 

busca é de iniciativa do empresário ou responsável pelo desenvolvimento do produto, a 

inovação ocorre em torno dos processos produtivos, ou seja, em formas de tornar a fabricação 

do produto mais ágil, com menos perdas, mais eficiente, com menores custos diretos e melhor 

qualidade do produto já existente. Apesar de pouco comum, também há casos em que o 

empresário ou responsável pelo desenvolvimento de produtos realiza buscas por informações 

no mercado e os utiliza para inovar em seus produtos.  

O esquema recorrente também ilustra a perspectiva, por parte dos empresários e 

responsáveis pelo desenvolvimento de produtos, em buscar por novas tecnologias e 

tendências do mercado que corroboram com o interesse em inovar em seus processos 

produtivos. 
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Por fim, relacionam-se as categorias supracitadas com os objetivos específicos da 

pesquisa. Nota-se que as categorias foram organizadas de modo a permitir um melhor 

entendimento por parte do leitor. O Quadro 8 retrata o alinhamento entre os objetivos 

específicos e as categorias correspondentes que foram criadas na análise de conteúdo. 

 

Quadro 8 – Objetivos Específicos e Categorias Correspondentes  

Objetivos Específicos Categorias 

 

Verificar se as Micro e Pequenas 

Empresas capturam os sinais 

antecipativos para inovar produtos. 

 

 

C1 - Fontes para Captura de Sinais Antecipativos. 

C2 - Fatores Chave na Captura de Sinais Antecipativos. 

C3 - Recursos Usados na Captura de Sinais Antecipativos. 

 

 

Verificar se as Micro e Pequenas 

Empresas utilizam de sinais 

antecipativos para a inovação de 

seus produtos. 

 

C4 - Utilização dos Sinais Antecipativos. 

C5 - Barreiras para o Uso dos Sinais Antecipativos. 

 

Identificar etapas do processo da 

inovação em produto influenciadas 

pela captura de sinais antecipativos 

nas Micro e Pequenas Empresas. 

 

C6 – Ocorrência de Sinais Antecipativos no Processo da Inovação 

de Produtos.  

C7 - Fatores Chave do Processo da Inovação em Produtos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi desenvolvido tendo como principal meta responder ao seguinte 

problema de pesquisa: As Micro e Pequenas Empresas capturam sinais antecipativos 

para inovar em produtos? Para responder a essa indagação, realizou-se uma abordagem de 

natureza qualitativa, do tipo exploratório e de natureza interpretativa da captura de sinais 

antecipativos e a sua utilização no processo de inovação de produtos nas Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs).  

Os resultados obtidos pela pesquisa não indicaram efetivamente a existência de um 

processo para a captura de sinais antecipativos para a inovação de produtos nas MPEs, porém 

evidenciaram uma intenção em se obter informações de caráter antecipativos, bem como 

indicaram uma característica reativa em relação à busca por informações consolidadas no que 

diz respeito a sua utilização no processo da inovação de produtos. Ademais, no que tange à 

vontade das MPEs, essas demonstraram maior interesse em buscar por sinais antecipativos ou 

por informações já consolidadas no mercado acerca de inovações em seus processos 

produtivos, objetivando principalmente maior produtividade de sua linha, melhor qualidade 

de seus produtos e diminuição de seus custos diretos.  

A busca por informações consolidadas ou por eventuais sinais antecipativos era 

direcionada à inovação de um produto quando um cliente solicitava um produto novo, dessa 

forma, ocorrendo a caraterística reativa supracitada. Vale ressaltar que foram identificadas 

oportunidades em que o mercado auxiliou a inovação de produtos por iniciativa das empresas 

e foram bem aceitos. No entanto, os responsáveis pelo processo da inovação nas MPEs são 

mais suscetíveis a buscar e, consequentemente, capturar por sinais antecipativos ou por 

informações já consolidadas e relativas aos seus processos produtivos.  

Quanto ao primeiro objetivo específico, o qual consistia em verificar se as MPEs 

capturam os sinais antecipativos para inovar produtos, foi cumprido por meio da constatação 

das principais fontes utilizadas para o monitoramento do mercado, dando maior destaque para 

o relacionamento com os clientes. É igualmente importante destacar os fatores chave na busca 

por informações ou sinais antecipativos que apresentaram como características a inovação por 

necessidade do cliente, a ausência de um processo sistematizado e de uma periodicidade 

padrão, a centralização em uma ou duas pessoas com autoridade para tomar decisões e a falta 

de tempo para capturar por sinais antecipativos no mercado. Em relação aos recursos mais 

utilizados, verificou-se que a internet é o principal meio para a busca por informações, 
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sobretudo mecanismos de busca e redes sociais. No entanto, as MPEs ainda anseiam por 

mecanismos que disponibilizem maiores informações do mercado e gerem maior inteligência.  

O segundo objetivo específico, que consistia em verificar se as MPEs utilizam de 

sinais antecipativos para a inovação de seus produtos, foi cumprido por meio da análise da 

utilização dos sinais antecipativos capturados. Apesar do anseio pelos sinais antecipativos, as 

MPEs geralmente utilizam, como fonte de inovações, as informações consolidadas capturadas 

no ambiente para identificar novas tecnologias produtivas e para baratear o produto existente, 

mas, também, houve casos em que foram utilizados para a inovação de produtos, que foram 

bem aceitos no mercado, porém com menor incidência. Notaram-se ocorrências de barreiras 

ao uso dos sinais antecipativos capturados, tais como interpretar que as ideias baseadas na 

subjetividade ou em experiências anteriores seriam mais relevantes do que os sinais 

antecipativos, a falta de relacionamento com o órgão de apoio às MPEs, e a não replicação 

dos sinais antecipativos capturados como insights para a inovação em produtos. 

O terceiro objetivo específico, que visava identificar etapas do processo da inovação 

em produto influenciadas pela captura de sinais antecipativos nas MPEs, foi cumprido pela 

constatação de que os sinais antecipativos não foram utilizados na inovação de produtos, mas 

para os processos produtivos e com o auxílio de informações já conhecidas no mercado. Vale 

ressaltar, também, o relacionamento da etapa de busca por informações externas do processo 

da inovação definido por Tidd e Bessant (2015) com a captura de sinais antecipativos no 

mercado. Porém, outra etapa do processo de inovação presente nos resultados da pesquisa foi 

a etapa de seleção, também pertencente ao processo da inovação de Tidd e Bessant (2015), ou 

seja, os responsáveis pela captura que utilizam os mecanismos de busca pela Internet como 

principal recurso, selecionam o que é relevante, de forma que o assunto procurado dependa 

somente deles. 

No que tange à lacuna de conhecimento preenchida, destaca-se a escassez de 

pesquisas sobre as MPEs no Brasil, principalmente em teorias não totalmente difundidas. As 

pesquisas sobre a Inteligência Competitiva geralmente são realizadas no contexto de grandes 

e consolidadas empresas, as quais possuem processos legitimados, áreas especializadas com 

profissionais experientes e capacitados no assunto e que fornecem cursos e treinamentos aos 

seus profissionais do tema. A ascensão de temas como a Internet das Coisas, o Big Data, a 

difusão de bancos de dados não relacionais e de dados não estruturados são outros fatores que 

corroboram com a importância de se realizar a pesquisa. 

Com relação à contribuição prática, a pesquisa pode ser utilizada como referência 

para outros pesquisadores e órgãos de apoio às MPEs dos temas estudados e as práticas 
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adotadas. Não foi possível localizar a existência de um processo de efetivo de captura de 

sinais antecipativos nessas empresas, bem como sua utilização como fonte para as inovações 

de produtos. A inovação de processos acabou emergindo durante a análise e interpretação dos 

resultados. 

Com respeito à contribuição metodológica, destaca-se a realização da entrevista 

piloto para o roteiro de perguntas e para avaliar a receptividade do entrevistado ante temas 

não totalmente conhecidos pela comunidade não especializada. Durante a entrevista piloto 

notou-se que o termo sinais antecipativos não era bem compreendido pelo entrevistado, de 

forma que foi preciso adaptá-lo para informações de caráter antecipativo, a qual acabou sendo 

mais bem compreendida e não desviou dos objetivos da pesquisa.  

Outro ponto importante foi um breve relato teórico acerca dos temas que estavam 

sendo perguntados, permitindo elevar o nível de entendimento dos entrevistados a respeito 

dos assuntos. Vale destacar também, como contribuição metodológica, a utilização da 

pergunta adicional do roteiro de entrevistas que permitiu identificar características que não 

eram esperadas, pois não havia referencial teórico a respeito do assunto. 

No que se refere à contribuição teórica, que é fundamentação para uma pesquisa 

científica, buscou-se identificar autores com atuação destacada em suas áreas de pesquisa. 

Tomou-se base nos estudos dos componentes do ambiente competitivo (SHARP, 2009); na 

geração de processos sistematizados para a captura de sinais antecipativos (LESCA, 2003); na 

utilização desses processos em MPEs Brasileiras (CARON-FASAN; JANISSEK-MUNIZ, 

2004); na motivação intrínseca em buscar por indícios (DE ALMEIDA; MACHADO NETO; 

LESCA, 2014); na prática da Inteligência Competitiva em grandes empresas (BUZZERIO; 

MARCONDES, 2014) e no processo da inovação (POPA; PREDA; BOLDEA, 2010; TIDD; 

BESSANT, 2015).  

Essa pesquisa pode ser utilizada pela academia, pois trata de temas não difundidos 

completamente no Brasil e que estão em ascensão como exemplificado na lacuna de 

conhecimento preenchida. Pode ser utilizada pelo mercado como fonte para pessoas que 

desejem empreender para a criação de plataformas de informação e geração de inteligência, 

ou por empresas já consolidadas que desejam constituir um processo de geração de 

inteligência e se tornarem mais inovadoras. Também pode ser utilizada pela sociedade, haja 

vista que as MPEs tendem a obter melhores resultados e com menores taxas de mortalidade. 

Os resultados e fatos aqui relatados dizem respeito às MPEs estudadas nesta pesquisa 

e, portanto, não podem ser generalizados e estendidos para outras empresas ou áreas. A 

despeito dessa ressalva, tais resultados podem servir como base para outras MPEs que estão 
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pensando em inovar produtos ou que desejem criar um processo de geração de inteligência 

que comece com a captura de sinais antecipativos.  

Dessa forma, considera-se que esta pesquisa foi realizada a contento, já que seu 

problema de pesquisa foi respondido de forma satisfatória e o objetivo geral, juntamente com 

os objetivos específicos, foi atingido.  

Ao final deste estudo, recomenda-se que ele seja continuado, por meio de novas 

pesquisas contemplando empresas de maior porte para comparar as diferenças e semelhanças 

aqui encontradas; a identificação de outros tipos de inovação, além de produtos e processos, 

beneficiados com a captura de sinais antecipativos; as relações entre as demais facetas da 

Inteligência Competitiva e suas evoluções; o surgimento de novas áreas da Inteligência 

Competitiva relacionadas a tendências do mercado; o surgimento de novos meios para a 

captura de sinais antecipativos do mercado, bem como a memória organizacional no contexto 

dos sinais antecipativos.  

Recomenda-se, também, a elaboração de estudos quantitativos para avaliar o esquema 

decorrente da análise e interpretação dos resultados (Figura 10), com ênfase na utilização dos 

sinais antecipativos capturados pelas empresas. 
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APÊNDICE I – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 
 

Problema da pesquisa:  As Micro e Pequenas Empresas capturam sinais antecipativos para inovar em produtos? 

Objetivos da pesquisa Fundamentação  

teórica 

Pontos de investigação 
(Questões da Pesquisa) 

 Informações necessárias 

Técnicas de 

coleta dos dados 

Técnicas de 

análise dos dados geral Específicos 

Verificar 

como ocorre a 

captura de 

sinais 

antecipativos 

nas Micro e 

Pequenas 

Empresas com 

a finalidade de 

inovar o 

produto. 

Verificar se as 

Micro e 

Pequenas 

Empresas 

capturam os 

sinais 

antecipativos 

para inovar 

produtos. 

Amaral (2006), Ansoff (1975), Araújo Jr., Perucchi e 

Lopes (2013), Armario, Ruiz e Armario (2008), Brody 

(2008), Calof (1999), Canongia et al. (2004), Caron-

Fasan (2001), Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004), 

Choo (1998), Choo (1999), Choo (2001), De Almeida, 

Machado Neto e Lesca (2014), Dishman e Calof (2007), 

Du Toit e Sewdass, (2014), Emery e Trist (1965), 

Fleisher e Blenkhorn (2001), FNQ (2015), Freitas e 

Janissek-Muniz (2006), Fuld (1995), Herring (1999), 

Janissek-Muniz et al. (2005), Juhari e Stephens (2006), 

Lesca (2001), Lesca (2003), Lesca e Lesca (2014), Lodi 

(2006), Miller (2002), Pereira, Carvalho e Martins 

(2010), Qingjiu e Prescot (2000), Rios et al. (2011), 

SEBRAE (2008), Schindehutte, Morris e Kocak (2008), 

Sharp (2009), Subhash e Carter (2015), Tarapanoff, 

Araujo Jr. e Cormier (2000), Tidd e Bessant (2015), 

Turban et al. (2009), Vidigal e Nassif (2012), West 

(2001). 

Sua empresa faz buscas por informações no 

mercado? Quais informações você considera 

serem mais importantes? Comente a respeito. 

De que forma é realizado esse processo de busca 

e captura de informações do mercado em sua 

empresa? O processo é sistematizado? 

Qual a periodicidade desse processo? Vocês têm 

tido sucesso desta forma? 

Quantas pessoas são envolvidas nesse processo? 

Comente o papel dos principais envolvidos.  

Quais, e como os recursos disponíveis são 

utilizados? Quais você considera mais 

importantes. 

Quais fontes são geralmente monitoradas por sua 

empresa para buscar as informações do mercado? 

Por que a sua empresa busca essas informações 

no mercado? Comente a respeito. 

Utilizou-se de 

entrevistas com 

roteiro 

estruturado. 

O tratamento e a 

análise dos dados 

foram conduzidos 

por meio da análise 

de conteúdo 

conforme 

determina Bardin 

(2006). 
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Verificar se as 

Micro e 

Pequenas 

Empresas 

utilizam de sinais 

antecipativos 

para a inovação 

de seus produtos. 

 

 

Afuah (1998), Bisson (2010), Bowonder et al. (2010), 

Brunswicker e Vanhaverbeke (2014), Chaffey et al. 

(2009), Dahlin e Behrens (2005), Du Toit e Sewdass 

(2014), Hobday (2005), Hoonsopon e Ruenrom (2012), 

IPEA (2005), Kavcioglu (2009), Lasagni (2012), 

Manual de Oslo (2005), Kato, Okamuro e Honjo (2015), 

Madrid-Guijarro, García-Pérez-de-Lema e Van Auken 

(2013), Maes e Sels, (2014), Marvel (2012), Néto e 

Teixeira (2014), Parida, Westerberg e Frishammar 

(2012), Pavitt (1984), Petter e de Andrade Júnior 

(2011), Popa, Preda e Boldea (2010), Rothwell e 

Gardiner (1985), SEBRAE (2008), Salles (2006), 

Schumpeter (1997), Tidd e Bessant (2015), VERBANO; 

Crema e Venturini (2013), Vermeulen (2005), Wright et 

al. (2013), Zilber et al. (2008). 

 

 

Como é o processo de inovação de produtos em 

sua empresa? Comente os pontos mais 

importantes deste processo. 

 

De que forma sua empresa utiliza as informações 

do mercado para inovar em produtos? 

 

Cite algum(ns) exemplo(s) de situação(ões) em 

que as informações do mercado auxiliaram ou 

inibiram o desenvolvimento de um novo produto. 

Explique. 

 

Como sua empresa as obteve? Utilizou-se algum 

processo formal para isto? 

 

Quando e como sua empresa decide que é o 

momento certo para inovar em seus produtos?  

Utilizou-se de 

entrevistas com 

roteiro 

estruturado. 

O tratamento e a 

análise dos dados 

foram conduzidos 

por meio da análise 

de conteúdo 

conforme 

determina Bardin 

(2006). 
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Identificar etapas 

do processo da 

inovação em 

produto 

influenciadas 

pela captura de 

sinais 

antecipativos nas 

Micro e 

Pequenas 

Empresas. 

 

 

Afuah (1998), Bachmann e Destefani (2008), Bruno-

Faria e Fonseca (2014), Calof (1999), Canongia et al., 

(2004), Caron-Fasan e Janissek-Muniz (2004), Carvalho 

et al. (2015), Emery e Trist (1965), Herring (1999), 

Lesca (2001), Lesca e Lesca (2014), Madrid-Guijarro, 

García-Pérez-de-Lema e Van Auken (2013), Manual de 

Oslo (2005), Oliveira et al. (2011), Paim e Barbosa 

(2003), Petter e de Andrade Júnior (2011), Popa, Preda 

e Boldea (2010), Rios et al. (2011), Sawhney, Wolcott e 

Arroniz (2006), SEBRAE (2008), Souza e Bruno-Faria 

(2013), Tidd e Bessant (2015), Vammem et al. (2012). 

 

 

Sua empresa adota sempre a mesma estratégia 

para criar um produto novo? Explique. 

 

Sua empresa adota algum processo formal ou 

modelo para a inovação? Comente a respeito. 

 

Você considera que existe relação entre a captura 

de informações do mercado com o seu processo 

de inovação em produto? Dê exemplos de 

informações advindas do mercado que foram 

utilizadas. 

 

Algumas das etapas do processo de inovação são 

influenciadas pelas informações obtidas no 

mercado? Comente a respeito. 

 

Gostaria de acrescentar mais alguma observação 

adicional relativa ao tema da pesquisa? 

 

Utilizou-se de 

entrevistas com 

roteiro 

estruturado. 

O tratamento e a 

análise dos dados 

foram conduzidos 

por meio da análise 

de conteúdo 

conforme 

determina Bardin 

(2006). 

Fonte: adaptado de Telles (2001)
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Dissertação de mestrado: A captura de sinais antecipativos para a inovação de produto em 

Micro e Pequenas Empresas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

 

Mestrando: Carlos Eduardo Pereira 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Verificar como ocorre a captura de sinais antecipativos nas Micro e Pequenas Empresas com 

a finalidade de inovar o produto. 

Como objetivos específicos, foram estabelecidos: 

 Verificar se as Micro e Pequenas Empresas capturam os sinais antecipativos para 

inovar produtos; 

 Verificar se as Micro e Pequenas Empresas utilizam de sinais antecipativos para a 

inovação de seus produtos; 

 Identificar etapas do processo da inovação em produto influenciadas pela captura de 

sinais antecipativos nas Micro e Pequenas Empresas. 

 

I – CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

1) Ramo de atuação da empresa: 

2) Localização (cidade e estado): 

3) Número de funcionários: 

4) Tempo de existência da empresa: 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

1) Cargo: 

2) Formação Profissional: 

3) Formação Acadêmica: 

4) Tempo trabalhado na empresa: 
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III – PERGUNTAS 

 

1) Sua empresa faz buscas por informações no mercado? Quais informações você 

considera serem mais importantes? Comente a respeito. 

 

2) De que forma é realizado esse processo de busca e captura de informações do mercado 

em sua empresa? O processo é sistematizado? 

 

3) Qual a periodicidade desse processo? Vocês têm tido sucesso desta forma? 

 

4) Quantas pessoas são envolvidas nesse processo? Comente o papel dos principais 

envolvidos. 

 

5) Quais, e como os recursos disponíveis são utilizados? Quais você considera mais 

importantes. 

 

6) Quais fontes são geralmente monitoradas por sua empresa para buscar as informações 

do mercado? 

 

7) Por que a sua empresa busca essas informações no mercado? Comente a respeito. 

 

8) Como é o processo de inovação de produtos em sua empresa? Comente os pontos mais 

importantes deste processo. 

 

9) De que forma sua empresa utiliza as informações do mercado para inovar em 

produtos? 

 

10)  Cite algum(ns) exemplo(s) de situação(ões) em que as informações do mercado 

auxiliaram ou inibiram o desenvolvimento de um novo produto. Explique. 

 

11)  Como sua empresa as obteve? Utilizou-se algum processo formal para isto?  

 

12)  Quando e como sua empresa decide que é o momento certo para inovar em seus 

produtos?  

 

13)  Sua empresa adota sempre a mesma estratégia para criar um produto novo? Explique. 

 

14) Sua empresa adota algum processo formal ou modelo para a inovação? Comente a 

respeito. 
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15)  Você considera que existe relação entre a captura de informações do mercado com o 

seu processo de inovação em produto? Dê exemplos de informações advindas do 

mercado que foram utilizadas. 

 

16)  Algumas das etapas do processo de inovação são influenciadas pelas informações 

obtidas no mercado? Comente a respeito. 

 

17)  Gostaria de acrescentar mais alguma observação adicional relativa ao tema da 

pesquisa? 
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APÊNDICE III – MATRIZ DE PONTOS CHAVE VERSUS PERGUNTAS 

Matriz de pontos chave obtida a partir das transcrições das entrevistas realizadas. 

Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

1) Sua empresa faz buscas 

por informações no 

mercado? Quais informações 

você considera serem mais 

importantes? Comente a 

respeito. 

“Não faço tanto quanto 

deveria” 

 

“que está o mercado, 

quais as novas tendências, 

novas tecnologias” 

 

“preciso fazer mais” 

 

“Mais a parte de 

tecnologia, mesmo. Qual 

é a tendência do mercado 

para oferecer ao cliente” 

 

“saber as tendências, 

saber o que o cliente está 

procurando” 

 

“o que mais se aplica são 

materiais de qualidade 

cada vez maior ao cliente 

e tecnologias” 

 

“pessoas buscam por 

inovações, por coisas 

novas do mercado, mas 

depende do porte, se 

estiver limitado ao 

mercado pequeno, não vai 

estar antenado nas 

tendências, nas novas 

tecnologias etc.” 

“fazemos uma pesquisa 

de que está faltando no 

mercado. Pegamos as 

cotações no mês e vemos 

o que tem e o que não tem 

e quando não temos a 

peça, procuramos no 

mercado e quando o 

mercado não tem, 

importamos para 

estoque.” 

 

“Eu acompanho nas 

fábricas, as vezes, algum 

imposto a mais nas 

fábricas, algum imposto a 

mais na importação para 

ver se tem alguma 

diferença de preço e é 

isso.” 

 

“Porque, já que tudo é em 

dólar, a importação é em 

dólar e eu tenho que saber 

o preço porque eu tenho 

peças em estoque em 

dólar, então, se eu 

comprar na semana 

passada e acontecer o que 

aconteceu essa semana e 

vender essa peça, eu 

perco dinheiro. Logo, eu 

preciso saber ou tentar 

saber o que vai acontecer 

“Eu diria que a busca que 

eu faço é mais visual. 

Porque, pelo meio da 

internet, não estou vendo 

uma perspectiva de trazer 

algum tipo de benefício 

no momento. No 

momento que me 

encontro, não vejo 

benefício.” 

 

 “Sim, mas na rua é o que 

eu vejo mesmo a 

progressão do negócio.” 

 

“Eu vejo novidades, 

estava conversando com 

os funcionários outro dia 

e estava em sites 

americanos para ver o que 

tem de novidade” 

 

“se for fazer galvanizado 

e pintado, barateia a letra 

acrílica e é muito mais 

moderna. Busquei num 

site de fora.” 

“Faço, procuro sempre na 

internet, você vê o 

lançamento de coisas 

novas, o artesanato é 

muito rico, você tem 

opções inúmeras, coisas 

para se fazer, sejam 

pessoais e para casa. 

Então, eu tenho os dois 

segmentos aqui. Eu 

procuro na internet, em 

feiras especializadas, 

agora em abril vai ter uma 

feira e eu vou nessa feira 

porque eu vejo o 

lançamento de coisas 

novas, tecidos novos, 

novos produtos etc.” 

“baseio é a minha própria 

pesquisa de mercado, 

relacionada à construção 

civil e isso estava bem em 

alta há uns 3, 4 anos atrás, 

então achei interessante 

partir para esse segmento 

e desenvolvimento o 

produto, eu conhecia a 

forma de fabricação dos 

componentes e umas 

partes que não atendiam o 

consumidor e então, 

aperfeiçoei isso, 

desenvolvi o produto e o 

nosso produto é 

diferenciado e visto que o 

mercado da construção 

civil estava em alta e isso 

é ligado à construção 

civil, achei que daria um 

bom resultado final.” 

 

“Ideia própria.” 

 

“Nos próprios clientes 

que compravam as peças 

para fazer a montagem.” 
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com uns 2 meses, 3 meses 

de antecedência.” 

2) De que forma é realizado 

esse processo de busca e 

captura de informações do 

mercado em sua empresa? O 

processo é sistematizado? 

 “mas basicamente a 

internet é o caminho mais 

fácil para entender mais 

do negócio.” 

 

“eu capturo a informação, 

eu mesmo tento procurar 

os caminhos para chegar 

nela” 

“não tenho tanto tempo 

para colocar em prática o 

que eu peguei de 

informação nova” 

 

“de acordo com o tema, 

procuro nos sites de busca 

e acho o que estou 

procurando.” 

 

“também com amigos, 

conhecidos, com a minha 

irmã também que é 

arquiteta.” 

“Usamos vários sites, tem 

sites da América que 

consultamos e também 

empresas do ramo que 

pedimos cotações para ver 

quais são os preços deles 

e temos uma conversa 

com os donos” 

“Nada, na aviação, é bem 

primitivo.” 

 

“o público fala para nós 

que já procurou em todo 

Brasil e em outras 

empresas” 

 

“Não, não tenho. Eu 

começo pelos sites 

americanos para saber se 

eles estão cobrando muito 

caro ou não.” 

 

“Sempre vemos o cenário 

político, trocamos essa 

ideia, sempre. Sobre as 

coisas em geral, sobre o 

que aconteceu, como 

estão as eleições dos 

Estados Unidos.” 

“Porque a internet, no 

meio da comunicação 

visual, tudo que você 

procura, eu já sei. Se você 

busca, no meio, conversar 

sobre, o pessoal desvia o 

assunto e não te falam 

sobre as novidades que 

estão acontecendo. Então, 

eu tento me precaver, 

correr atrás porque a 

comunicação visual é 

muito na rua e por isso 

não tenho como ficar na 

internet porque é no 

escuro. A internet é boa 

para eu saber o que está 

acontecendo.” 

 

“Não, Google direto.” 

 

“Tenho, a artesã a Estela 

Junqueira que é da TV 

Paraná, coisas dela, tem a 

Ana Consentino, vejo as 

coisas dela, no Elo 7, 

vemos também, inclusive, 

procuramos nos basear na 

peça” 

 

“Tem também o Pinterest, 

tenho ideias.” 

 

“Vejo em outras lojas 

também, mesmo que não 

sejam do mesmo ramo e 

que tenham alguma peça, 

de outro segmento” 

 

“É um costume meu, eu 

também compro de outros 

artesãos.” 

“Não, é mais na intuição 

mesmo de mercado.” 

 

“Não, mais a situação do 

mercado em si.” 

 

“Conhecemos uns 6 

fabricantes e analisamos o 

produto deles” 

 

 

3) Qual a periodicidade 

desse processo? Vocês têm 

tido sucesso desta forma? 

“É de acordo com o que 

ocorre eventualmente” 

“A cada dois meses, 

vemos o que está faltando 

no mercado brasileiro.” 

 

“Todo dia.” 

“Não, já está automático 

porque, inclusive, até a 

minha esposa já fica de 

olho no mercado, me 

ajudando. Passamos nas 

obras, nos lugares e ela 

fica de olho.” 

“Olha, nesse um mês, 

nem estou buscando nada 

porque estou repondo o 

que eu faço e está sendo 

vendido e preciso repor” 

“De uma a duas vezes por 

ano.” 

4) Quantas pessoas são “Depende de mim. Então, “Duas pessoas.” Está só em mim “As demais meninas “Não, é uma iniciativa 
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envolvidas nesse processo? 

Comente o papel dos 

principais envolvidos. 

por isso que eu não 

consigo agora fazer essa 

parte.” 

 

“Sim, centralizado em 

mim.” 

 

“os outros funcionários 

não participam.” 

 

“Já que nós somos uma 

MPE, tentamos sempre 

complementar o outro, 

então sempre tentamos 

ver o mais importante e 

depois conversamos.” 

infelizmente. também e até a minha 

família.” 

minha, mesmo.” 

5) Quais, e como os recursos 

disponíveis são utilizados? 

Quais você considera mais 

importantes. 

“Eu recebo uma revista 

também, recebo a revista 

do vidraceiro, é uma 

ótima fonte de 

conhecimento.” 

 

“Raras vezes, mas eu leio, 

sim.” 

 

“Fora os sites dos Estados 

Unidos, no Google, não 

dá. Procuramos mais nos 

sites dos Estados Unidos, 

temos que ligar nas 

empresas e ver o que tem 

e não tem.” 

 

“Telefone e por e-mail.” 

 

“Por e-mail. Tudo por e-

mail.” 

“trabalhar com pessoas de 

obra é complicado, são 

meio mal-educados, é 

complicado porque você 

lida muito, não 

desmerecendo, mas muito 

“peão de obra” e eles não 

gostam muito de ficar 

falando e, por isso eu 

estou buscando pela 

internet, para tentar achar 

direto o contato da usina, 

direto da usina.” 

 

“Entro no Google, coloco 

lá a matéria-prima que 

estou procurando, o 

plástico e no Google está 

difícil para achar o que eu 

preciso, está realmente 

difícil.” 

“então não fui buscar 

inspiração no momento, 

mas normalmente eu 

tenho elas no Facebook” 

 

“Internet.” 

“A própria mídia, o 

noticiário de vendas, de 

apartamentos, da 

construção em geral.” 

 

“Não faço, mas 

acompanho as revistas 

direcionadas do setor.” 

6) Quais fontes são 

geralmente monitoradas por 

sua empresa para buscar as 

informações do mercado? 

“Tudo pela internet. 

Todas as buscas são pela 

internet, algumas coisas 

também pego com 

arquitetos, clientes que 

pedem” 

 

“a tecnologia aplicada no 

vidro, o mercado, como o 

“Acompanho pelas 

notícias para ver se tem 

alguma situação política 

forte do Brasil e pela 

cotação normal do valor 

do dia porque cobramos 

sempre no fechamento.” 

 

“eu pergunto para a 

“Não, já está automático 

porque, inclusive, até a 

minha esposa já fica de 

olho no mercado, me 

ajudando.” 

 

“É a rua.” 

 

“Não, Google direto.” 

“Não, normalmente 

quando já vemos é uma 

coisa consolidada” 

 

 

“Já estava percebendo que 

o mercado daria uma 

queda grande, mesmo 

porque há dois ou três 

anos atrás não tinha esse 

produto e resolvi 

desenvolve-lo para 

agregar ao nosso trabalho 

e que comporte as dobras 
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mercado está reagindo, 

ainda mais nas épocas de 

crise, mas não leio com 

tanta frequência quanto 

procuro informação pela 

internet.” 

 

“Gerais, não tenho um 

específico.” 

 

“Por amigos 

comerciantes, muitos 

vidraceiros, fui pesquisar 

no mercado como seria o 

melhor jeito de fazer o 

projeto e ai fiquei 

sabendo que o projeto de 

um vidraceiro deu errado 

e fui procurar saber o que 

deu errado, ai eu descobri 

o que deu errado dele.” 

fábrica”  

“É no visual, vamos dizer 

que quando você vai 

passear no shopping, há 

fachadas que te chamam a 

atenção e as outras que 

não te chamam atenção. 

Então, o que chama a 

atenção na comunicação 

visual é o visual, mesmo.” 

 

“Não, se tivesse ajudaria 

muito, mas também não 

fui atrás, estou falando e 

posso estar errado. Se 

existe, não está muito 

claro” 

das chapas que já fazemos 

e para agregar mais um 

pouco de mão-de-obra ao 

produto, e estava 

percebendo de uns anos 

para cá, percebi que daria 

essa caída grande.” 

 

“Nós temos revistas 

direcionadas ao ramo de 

metais, são duas as 

principais, temos também 

a internet e o noticiário 

em geral.” 

 

“Notícias em geral.” 

 

“Comentários de venda, 

ações para o próximo ano, 

comparações com o ano 

anterior, essas coisas.” 

7) Por que a sua empresa 

busca essas informações no 

mercado? Comente a 

respeito. 

“Por sobrevivência 

mesmo, se eu parar no 

tempo o meu concorrente 

me ultrapassa e eu não 

estou no mercado pra 

isso, o mercado exige que 

você tenha cada vez mais 

conhecimento para 

conseguir vender, esse é o 

conceito básico” 

“sempre depois que 

aconteceu porque, às 

vezes, tem ajuste em 

algumas determinadas 

peças, não é generalizado, 

assim tem que perguntar, 

mesmo. Não tem como.” 

“Muito da minha 

necessidade de crescer, eu 

procuro prestar muita 

atenção em serviços de 

concorrentes meus, 

sobretudo em shopping, 

procuro prestar muita 

atenção nos serviços dos 

concorrentes porque o 

crescimento é... Eu não 

posso ficar na mesmice, o 

acrílico para mim é uma 

novidade, mas já estou 

pensando em fazer de um 

jeito que chame a atenção 

e deixa-lo colorido, com 

uma fonte própria, para a 

fachada terem outras 

“Porque tem que estar 

atualizado com o 

mercado” 

 

“então estou por fora do 

que é moda, então ela 

trouxe isso e vou fazer a 

dela e vou aproveitar e 

confeccionar outras para 

loja porque é uma 

tendência” 

“Precisa estar antenado 

nas notícias, na política, 

na economia e a 

experiência vai nos 

mostrando os caminhos.” 
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corem, não ficarem só 

numa cor e para eu buscar 

isso no mercado, eu 

procuro conversar com 

outros tipos de 

empresários.” 

 

“Eu estou lutando 

bastante sobre 

crescimento, dessa busca” 

8) Como é o processo de 

inovação de produtos em sua 

empresa? Comente os pontos 

mais importantes deste 

processo. 

“o cliente vem com uma 

ideia e tenho que fazer 

essa ideia acontecer” 

 

“se eu ainda não fiz, eu 

procuro a informação se 

alguém já fez, se ninguém 

fez, eu procuro o que seja 

parecido” 

“Quando tem o conteúdo 

suficiente, pois não é todo 

dia que acontece alguma 

coisa. E quando tem 

alguma coisa diferente, 

reunimos e 

conversamos.” 

 

“Ele foi se 

desenvolvendo, ele era 

fabricado em aço, depois 

aço inoxidável, agora em 

alumínio porque é mais 

leve e o custo é menor e 

mais fácil de montar” 

“Do carro, eu tento ver o 

que eles estão 

necessitando, porque está 

mudando muito, ainda 

mais na comunicação 

visual porque se você 

ficar naquilo, você vai 

perder, vai perder. Então, 

já estou tentando lançar 

outro tipo de produto, 

fazendo uns testes, para 

ver se dá certo. Por 

enquanto, estou pagando 

porque estou errando, mas 

se eu acertar o negócio 

que estou tentando, eu te 

chamo para ver o 

resultado.” 

“e o que eu não sei 

também vou procurar 

saber.” 

 

“Procuro na internet o 

curso” 

 

“então fui procurar e 

encontrei tinha um site 

que me ajudou, então é 

conforme a procura 

também.” 

 

“Não, primeiro eu compro 

uma peça que me 

agradou” 

“Sempre acompanho 

feiras de máquinas e 

equipamentos que possam 

trazer alguma novidade e 

que possamos utilizar na 

fábrica” 

9) De que forma sua empresa 

utiliza as informações do 

mercado para inovar em 

produtos? 

“eu faço um teste na loja 

se é uma coisa muito 

diferente, como eu fiz um 

elevador panorâmico todo 

de vidro, só que eu não 

sabia qual o tipo de vidro 

que ia usar, o quanto 

elevador vibra pro tipo de 

vidro, então tive que fazer 

um laboratório pra fazer o 

teste do vidro e quais os 

“Ele foi se 

desenvolvendo, ele era 

fabricado em aço, depois 

aço inoxidável, agora em 

alumínio porque é mais 

leve e o custo é menor e 

mais fácil de montar” 

“Sim, principalmente por 

exigências do mercado, 

novas tecnologias.” 

 

“se eu conseguir usar, 

praticamente não vou ter 

um concorrente no 

mercado, eu busco esses 

sinais por isso.” 

 

“De outros porque eu 

começo a fazer um 

comparativo. Eu começo 

a olhar como está sendo 

entregue os meus 

“nunca consigo fazer 

igual o dela, são fontes de 

inspiração.” 

 

“Comentavam, davam 

ideias, inclusive, um deles 

tinha uma falha grande e 

tem até hoje de 

vazamento de água no 

teto, então eu desenvolvi 

um teto que não vazava 

água, eu desenvolvi o teto 

e forneci ao cliente” 
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tipos de ferragem que 

teria que usar, então eu 

procurei informação na 

internet com os 

fabricantes de vidro, 

resistência do vidro, 

resistência de vibração, 

resistência do ar também, 

parte da haste e a 

resistência das ferragens.” 

“O cliente liga e pergunta 

se é possível fazer e 

corremos atrás.” 

trabalhos e comparando 

com os trabalhos de 

outras empresas.” 

 

“Pela própria condição 

que o nosso país está 

vivendo. Se eu conseguir 

baratear um produto, uma 

letra custa R$ 350,00 para 

R$ 100,00 eu vendo isso 

para qualquer um” 

10) Cite algum(ns) 

exemplo(s) de situação(ões) 

em que as informações do 

mercado auxiliaram ou 

inibiram o desenvolvimento 

de um novo produto. 

Explique. 

“tem várias coisas que eu 

peguei do mercado e que 

eu aplico agora e que 

melhorou o meu processo 

de trabalho ou a qualidade 

do trabalho também.” 

 

“Sim, foi a necessidade 

do cliente.” 

 

“eu fiz um guarda-corpo 

em um hospital que era de 

frente para a avenida e foi 

também a questão da 

pesquisa, eu fiquei 

sabendo que um 

concorrente fez um tipo 

de guarda-corpo, no qual 

o guarda-corpo dele caiu 

e eu fui procurar porque o 

guarda-corpo dele caiu, ai 

foi a questão de ferragem, 

a questão de tubo que ele 

usou, usou alumínio, e um 

vidro que ele usou 

errado.” 

 

“Já apliquei, apliquei de 

“a questão do material foi 

ideia nossa devido ao 

custo e durabilidade.” 

 

“dono de uma empresa 

química nos ligou e pediu 

para mudarmos o tecido 

de nosso produto, o nosso 

era bom, mas já que é 

produto químico e fica do 

lado daqueles gigantescos 

containers de produtos 

químicos que tem 

vazamento, tem de tudo, 

ele pediu uma coisa mais 

resistente, ficou mais 

caro, mas ele levou sem 

problemas.” 

 

“vou fazer um aplicativo 

integrado e por qualquer 

Wi-Fi ele pode comprar 

peça e hoje em dia, o meu 

público alvo é de 50 anos 

para mais, mas como eu 

vejo no Facebook, onde 

tenho vários retornos pelo 

Facebook é do pessoal 

“Tirei daqueles sites 

americanos, eu vi e não 

sabia que era LED e como 

tem em Las Vegas a parte 

dos casinos, eu vi que as 

letras acendiam e 

piscavam e eu quis 

colocar isso aqui” 

 

“É a matéria-prima, para 

baratear e eu tentar 

oferecer porque a letra 

acrílica hoje é muito 

cara.” 

 

“Infelizmente, não.” 

 

“Não, infelizmente, no 

meu ramo não tem muita 

coisa que podemos fazer 

para inovar, exceto 

procurar baratear.” 

“Comprando o material, 

indo nas lojas, eles tinham 

inúmeras estampas desses 

personagens e perguntei o 

que estava acontecendo? 

Daí me falaram que 

estava na moda” 

 

 “Não, inclusive, eu não 

tenho esse produto no 

mercado, ele está em fase 

de experiência, tenho três 

unidades em teste ainda.” 

 

“Sim, mas é mais no meu 

processo. Nós temos uma 

máquina que faz furos e 

essa máquina barata e 

com ela conseguimos 

fazer um grande número 

de furos nas chapas que é 

um grande produto” 
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vidro também, tipos de 

vidro pra se aplicar em 

determinado local de 

obra, a revista já me 

assessorou nisso, já.” 

que compra e tem 25-26 

anos e compram bem e já 

que está comprando pelo 

Facebook, porque não 

pelo site?” 

11) Como sua empresa as 

obteve? Utilizou-se algum 

processo formal para isto? 

“É a necessidade extrema 

do meu cliente, é o que o 

meu cliente está 

precisando, então a partir 

disso, eu faço acontecer 

pra ele.” 

“Tenta ver com um 

fornecedor bom de 

alumínio, tentamos ver 

qual o formato do 

alumínio, conversamos 

com ele” 

 

“Do mercado, vejo outros 

sites de e-commerce, são 

coisas simples e baratas 

assim de se fazer.” 

 

“Do cliente informar onde 

rasgava mais, 

perguntamos ao nosso 

cliente aonde rasgou.” 

 

“Não, ele quem liga. O 

nosso produto é bom, não 

tem reclamação, então se 

não tem reclamação é 

porque está dando certo e 

também recebemos 

muitos elogios, até em tal 

lugar durou seis meses e a 

sua dura um ano, mas 

quando rasga, algo errado 

aconteceu e buscamos 

entender aonde deu 

errado.” 

 

“Porque perdemos 

cliente.” 

 

“Eu vi uma pessoa 

mexendo com a matéria-

prima, mas para outro 

determinado setor e eu 

estou tentando trazer para 

o meu para ver se eu 

consigo fazer com que 

essa matéria-prima” 

“São ideias, eu vi e gostei, 

clientes passam aqui e 

coisas que não fazia mais 

como hoje que veio uma 

moça e perguntou se eu 

poderia fazer um porta 

escova de dentes, eu não 

fazia há muito tempo, mas 

já fiz, então é conforme a 

procura também” 

 

“Nesse caso específico, 

um dos nossos clientes 

relatou um problema de 

vazamento, ele passou o 

caso para mim e me 

prontifiquei a desenvolver 

um produto para ele que 

solucionasse o problema.” 

 

“Sim, esse problema era 

comum em São Paulo. 

Então, já tinha ouvido 

reclamações de 

consumidores desse 

produto antes” 
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12) Quando e como sua 

empresa decide que é o 

momento certo para inovar 

em seus produtos? 

“Até porque o meu ramo 

não tem muito disso de o 

meu concorrente fez 

aquilo, é bem criativo, 

mesmo.” 

 

“como também eu já 

tenho um conhecimento 

muito grande, porque é 

muito tempo trabalhando 

no mercado com isso 

então tem muita coisa que 

eu não preciso pesquisar” 

 

“Na minha área de 

atuação, não tem muito 

disso porque eu não tenho 

um produto específico” 

“Inovar? Não tenho tanto 

que inovar, tanto em 

peças aeronáuticas e em 

birutas, não tem tanto o 

que inovar, tentamos ver 

quanto podemos baixar o 

custo e manter a 

qualidade ou até 

melhorar. É mais na 

questão de abaixar o 

custo, mesmo.” 

 

“Porque o meu pai 

trabalha há mais de 50 

anos com isso e ele 

conhece os donos e 

trabalhou com eles. Tem 

muita experiência no 

ramo.” 

 

“Não tem, muito que 

fazer, acabo dando mais 

prazo de pagamento, mas 

nessa crise já tem muita 

inadimplência. Até que 

tem uma empresa que 

vende pneus para 

montadoras e que não 

estão nos pagando. Pois, 

eles não estão mais 

vendendo direito, mas 

agora com esse mercado 

automobilístico, fica 

difícil. Não vende mais 

carro. Tem muitas 

indústrias também, está 

difícil demais.” 

“Sim, de outro segmento 

e foi durante a montagem 

de uma loja no shopping e 

eu vi que o material, daí 

eu tive a ideia de usar 

esse material, visando 

baratear porque o custo de 

uma placa hoje é 65% até 

70% mais barato.” 

“Na minha inspiração, 

cada dia é um dia.” 

“esse produto será 

colocado em linha com 

esse tipo de teto, então 

para vendas e locação 

também.” 

 

 

13) Sua empresa adota 

sempre a mesma estratégia 

“São muitas informações 

de vários locais, então se 

“Sim, mas são poucos. 

Não tem tantos.” 

“Agora, estou oferecendo 

para todos os meus 

“Sim, nunca conseguimos 

fazer uma peça igual, 

“então praticamente é 

sempre o mesmo e a 
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para criar um produto novo? 

Explique. 

eu buscar uma 

informação, o site vai me 

dar várias opções, eu não 

posso me atentar a um 

único portal porque esse 

portal vai me dar uma 

informação ali, mas pode 

ter um outro local que vai 

me dar um outro tipo de 

informação e eu vou ter 

que casar as duas para 

chegar em algo melhor, 

então, são vários lugares.” 

 

“Sim, mas o produto novo 

quem me dita é o meu 

cliente, esse é meu 

produto novo.” 

 

“eliminar um bom custo 

porque o cliente pode 

entrar lá e tem de tudo” 

 

“o que está muito bem é a 

aviação agrícola por causa 

da exportação, a 

pulverização está muito 

bem. Até que estamos 

vendendo mais para eles 

do que para qualquer 

outro.” 

 

“Mas, como todos estão 

focando agrícola, a 

margem de lucro é bem 

baixa, muito concorrido.” 

clientes e está sendo 

muito bem aceito, pois é 

uma letra que não dá 

prejuízo, é um custo-

benefício bem maior. 

Existem uns detalhes 

mais técnicos que 

garantem maior 

longevidade do material.” 

 

“Cada um é um. Não tem 

jeito. Porque tem loja que 

é um pouco mais 

sofisticada, vario de 

acordo com o local, com 

o ambiente e pelos 

próprios clientes que 

frequentam a loja, é 

planejado de acordo com 

o setor porque não adianta 

eu aplicar uma fachada de 

luxo em um bairro de 

classe média baixa” 

posso fazer um produto 

vinte vezes, nunca fica 

igual, não estarão do 

mesmo tamanho porque 

têm diversas variáveis 

relacionadas ao produto, 

por isso eu acho que não 

tem concorrência no 

artesanato” 

 

“Sempre mudamos, 

estamos abertos a ideias, 

essa área do artesanato te 

dá um milhão de ideias, 

então você acaba 

modificando mesmo 

aquilo que você aprendeu, 

você acaba modificando, 

você acaba colocando um 

pouco do seu, então já 

inovei em peças 

procurando, vi trabalho de 

outros e não concordei, 

achei que não era a 

melhor maneira de se 

fazer, o meu método era 

melhor, mais fácil, 

chegaria ao ponto final 

mais ideal, então 

mudamos sim.” 

nossa linha de trabalho foi 

sempre a prestação de 

serviços sob medida dos 

clientes.” 

 

“podemos até conversar 

com o cliente sobre a 

fabricação da peça, 

podemos até melhorar 

alguma coisa” 

14) Sua empresa adota 

algum processo formal ou 

modelo para a inovação? 

Comente a respeito. 

“isso foi da minha 

formação, também, do 

meu conhecimento de 

muito tempo também” 

“Redes sociais, Google, 

boca-boca, temos 

parcerias com oficinas 

que nos indica” 

 

“Sempre conversamos 

com quem fabrica, 

sempre procuramos saber 

quanto tempo levou, o 

“Fazemos uma 

programação de visita” 

 

“Não, montamos o layout 

na empresa, por meio 

dele, eu tiro as medidas, 

faço o processo da 

estrutura, a montagem de 

toda estrutura, como a 

“Têm empresas que eu 

sempre visito pelo menos 

uma vez por mês, eu fico 

de olho nelas” 

“Eu baseio na minha 

experiência e na análise 

do que já existe no 

mercado.” 
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que pode ser feito para 

diminuir o tempo, ver se o 

material é bom ou não, 

procuramos opinião de 

todos, sempre procuramos 

e vemos o que pode 

fazer.” 

serralheria, e nessa 

serralheria instalo as 

placas” 

15) Você considera que 

existe relação entre a captura 

de informações do mercado 

com o seu processo de 

inovação em produto? Dê 

exemplos de informações 

advindas do mercado que 

foram utilizadas. 

“Eu acho que a busca de 

informação é para você 

mostrar confiança para o 

seu cliente, isso dita 

muito, a empresa... Você 

ter um espaço físico, o 

cliente quer ele procura 

isso, segurança, ele quer a 

segurança da empresa e a 

segurança de quem ela 

está fechando, então a 

procura de informação é 

para você saber fazer o 

trabalho do cliente, 

entendeu?” 

 

“ele tem que ter o 

máximo de informação 

possível, ele tem que 

procurar informação, ele 

tem que ter essa 

informação porque ele 

tem que saber conversar 

com o arquiteto, com o 

engenheiro, com o 

cliente” 

 

“ele tem que estar 

antenado, tem que passar 

confiança e hoje em dia o 

povo procura muito preço 

mas também procura 

“Qualquer sugestão, 

opinião vale e você 

pesquisa, estuda se é 

viável ou não, assim cria 

conforme a necessidade 

do mercado também.” 

 

“Sim, informação nunca é 

demais. Fizemos um 

protótipo de biruta com 

energia solar e um 

gerador próprio e está 

começando a vir cotação 

disso porque o cliente 

sabe que o produto é 

autossuficiente, não tem 

manutenção, nada. Não 

tem dor de cabeça. Não 

tem que pagar energia, é 

mais caro, mas vale a 

pena e o cliente sabe 

disso. Uma informação 

que usamos, por exemplo: 

a chuva mexe muito com 

o nosso negócio de 

indicadores de vento, 

como no Sul, estamos 

vendendo muito porque 

rasga, tem desgaste, e nos 

concentramos para lá, vira 

a nossa prioridade, em 

vez de ligarmos para um 

“Certamente, sem 

informação não chegamos 

a lugar nenhum. Não 

existe, não tem como. Do 

jeito que estou vendo 

hoje, a rua está sendo 

muito importante para 

mim porque sou novo no 

mercado, a rua está sendo 

muito importante para 

mim, mas sem 

informação, sem estudos, 

sem buscas de 

informações, não dá. 

Conversando com as 

pessoas, também é 

possível, mas se você 

conciliar o visual no meu 

caso com a informação 

antecipativa da internet, 

nos sites, não cresce. O 

crescimento é um 

conjunto disso.” 

“Vemos que as pessoas, 

ainda mais no momento 

que o país está vivendo no 

âmbito social, econômico 

e político, as pessoas 

estão procurando 

sobreviver de alguma 

forma” 

“Sem dúvida! Isso ajuda 

muito, estar antenado e 

sempre buscando o 

aperfeiçoamento do 

produto e da fabricação e 

conhecendo novas 

tecnologias, problemas 

dos clientes, tentando 

solucionar, vamos chegar 

num produto que atenda a 

quase 100% do meu 

mercado.” 
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confiança, não está 

procurando só preço, hoje 

em dia eu ganho de 

orçamentos mais baratos 

por conta da confiança, 

pela estrutura que eu 

tenho hoje, pela confiança 

que o cliente sente nos 

funcionários, no porte da 

empresa” 

cliente do Norte, ligamos 

para um cliente do Sul, 

muda o nosso foco graças 

essas informações. Outro 

exemplo, onde rasgou? 

Conseguimos saber aonde 

rasgou o produto para 

vermos o que podemos 

fazer, até que a nossa 

biruta tem áreas de atrito, 

partes em camurça, para 

não rasgar. São inovações 

que fazemos com base 

nessa captura de 

informações de caráter 

antecipativo.” 

16) Algumas das etapas do 

processo de inovação são 

influenciadas pelas 

informações obtidas no 

mercado? Comente a 

respeito. 

“Não, é coisa minha. 

Coisa minha mesmo. 

Nenhum outro 

funcionário faz esse tipo 

de aplicação.” 

 

“Acho que não porque o 

preço ainda é, não está 

sendo tanto como 

antigamente, mas o preço 

ainda dita muita coisa” 

“Já pedi cotações nos 

Estados Unidos, estou 

vendo também e o nosso 

preço se fizermos para 

exportar sai bem mais 

barato do que eles e uma 

qualidade bem melhor, 

precisamos correr atrás 

disso!” 

“Isso, tanto que o meu 

visual não me trouxe o 

que a internet me trouxe, 

sobre os sites de Las 

Vegas, as lojas, os casinos 

que me trouxeram 

grandes ideias e que me 

ajudou a conseguir a 

franquia que trabalho 

hoje. Mas, preciso 

acompanhar as obras todo 

o tempo e buscar novos 

clientes, então é difícil 

ficar na internet por muito 

tempo.” 

“então eu vejo o pessoal 

inovando, mas muito pela 

internet, funciona muito 

com base na internet e as 

redes sociais, procurando 

no Youtube, no Facebook, 

até hoje veio uma senhora 

pedindo para tirar uma 

foto de um produto para 

mostrar a uma amiga, por 

mim OK, se a amiga dela 

for copiar, não me 

incomodo porque nunca 

fica igual. As meninas 

também trazem ideias, a 

minha família, minhas 

funcionárias, se eles 

olham alguma coisa, me 

mandam por mensagem, 

então tenho muitas fontes 

de ideias para nós e, então 

tenho que definir o 

público que se quer 

“A questão da montagem, 

é mais específico da peça, 

mesmo. Como num caso 

de coluna de sustentação, 

os chassis que é a base do 

produto. É algo mais 

técnico.” 

 

“Quando detectamos que 

o cliente está colocando 

um material mais grosso, 

sem a necessidade, 

orientamos sobre a 

espessura e que isso vai 

impactar no custo final do 

produto pronto.” 

 

“Sem dúvida, sim. 

Impacta diretamente no 

desenvolvimento do 

produto.” 
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atingir” 

17) Gostaria de acrescentar 

mais alguma observação 

adicional relativa ao tema da 

pesquisa? 

“Com certeza, captaria 

mais informações.” 

 

“Sim, do meu cliente, 

sempre.” 

 

“Não, nenhum tipo de 

informação.” 

 

“um funcionário bem 

qualificado é caro e as 

MPEs não têm condições 

de bancar um funcionário 

desse, outra coisa são os 

maquinários, quanto mais 

máquinas você tiver, mais 

rápido é seu processo e 

melhor o seu produto” 

 

“O dono da empresa é o 

cara da tecnologia, é o 

cara do financeiro, é o 

cara que vende muitas das 

vezes, ele quem vai botar 

a mão na massa pra fazer 

acontecer, que vai passar 

vassoura no chão da 

empresa” 

 

“É a transição que 

acompanho do meu pai 

para quem sou eu, ele 

trabalha lá comigo e eu 

vejo o quanto ele tende a 

trabalhar o processo da 

maneira que era 

antigamente e eu mostro 

para ele que o processo 

“Ainda mais com esse 

dólar instável que está” 

 

“É o principal. Por causa 

do dólar.” 

 

“vimos que o dólar ficaria 

mais baixo, 

aproximadamente 30 

centavos, e pagamos 

todas essas peças de uma 

vez e só nisso ganhamos 

mais de 15%. Isso é muito 

bom, 15% é muita coisa, 

só por causa de variação 

de dólar, tentamos sempre 

ver o dólar, pois giramos 

em torno dele.” 

 

“Eles não têm interesse, 

acho. Não correm atrás 

porque não tem tempo. 

Deve ser isso.” 

“Isso, tanto que o meu 

visual não me trouxe o 

que a internet me trouxe, 

sobre os sites de Las 

Vegas, as lojas, os casinos 

que me trouxeram 

grandes ideias e que me 

ajudou a conseguir a 

franquia que trabalho 

hoje. Mas, preciso 

acompanhar as obras todo 

o tempo e buscar novos 

clientes, então é difícil 

ficar na internet por muito 

tempo.” 

 

“Acho que falta no meu 

caso é tempo, se eu 

tivesse um pouco mais de 

tempo para poder me 

capacitar, hoje existem 

vários cursos que me 

engrandeceriam, mas o 

problema é o tempo 

porque se eu entrar num 

curso, não posso faltar, 

tenho que estudar, mas 

não posso deixar de 

trabalhar, então complica 

porque eu pego muito 

serviço noturno e eu 

acompanho as obras.” 

 

“Não, nem me 

procuraram também, mas 

é o que eu gostaria porque 

eu sei que conseguindo 

um estudo, consigo 

“Eu preciso me esforçar, 

eu venho à loja às 8h30 e 

saio às 19h e das 21h até 

0h eu trabalho, então é 

uma carga pesada, mas no 

meu caso, eu me 

machuquei recentemente 

e atrasou a produção de 

muitas coisas, então eu 

ainda estou recuperando 

um tempo que perdi, 

ficamos na loja por 10 – 

12 horas por dia, assim 

que eu conseguir fazer o 

meu estoque, vai ser bom 

e ainda temos as datas 

comemorativas e 

precisamos nos preparar” 

 

“O tempo está difícil. 

Trabalho 14 horas por 

dia.” 

 

“ai eu procurei no Sebrae 

sobre o investimento, os 

pontos fracos e fortes, 

mas eu vim muito com a 

coragem, trabalho isso há 

muitos anos” 

“Não, cada um no seu 

quadrado.” 

 

“eu tive uma passagem de 

uns 3 anos atrás com o 

desenvolvimento de uma 

peça para transporte de 

latarias de uma grande 

montadora e como era 

uma quantidade muito 

grande de peças, estava 

com dificuldade de chegar 

no custo final do meu 

produto, eu pedi um 

auxílio ao Sebrae e foi 

muito bom” 

 

“Recebemos diariamente 

comunicados deles de 

palestras, de cursos e 

outras coisas que ajudam 

muito para quem está 

começando.” 

 

“Também, mas devido a 

minha experiência de 

mercado, acredito que o 

Sebrae esteja voltado 

mais ao iniciante das 

empresas, independente 

do setor.” 
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novo é o melhor para 

acontecer.” 

 

“Eles foram na minha 

empresa, deram apostila, 

parceria e tudo mais, mas 

eu não sei até onde... Não 

tinha tempo para isso, 

filho pequeno e tinha que 

ir para os cursos de noite. 

Quem sabe o ano que 

vem.” 

crescer bem mais.” 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE IV – MATRIZ DE UNIDADES DE SIGNIFICADO 

Matriz de Unidades de Significado Identificadas nas entrevistas.  

Unidade de Significado Pontos Chave Entrevista, Pergunta 

US1 - A rua como fonte de Sinais 

Antecipativos 
É a rua. 

O que chama a atenção na comunicação visual é o visual, mesmo. 

E3, P6 

E3, P6 

US2 - Clientes e conhecidos como fonte de 

Sinais Antecipativos  
Nos próprios clientes que compravam as peças para fazer a montagem. 

Também com amigos, conhecidos, com a minha irmã também que é arquiteta. 

Algumas coisas também pego com arquitetos, clientes que pedem 

O público fala para nós que já procurou em todo Brasil e em outras empresas. 

E5, P1 

E1, P2 

E1, P6 

E2, P2 

US3 - Concorrentes, fornecedores e 

demais segmentos como fonte de Sinais 

Antecipativos  

Eu pergunto para a fábrica. 

Tenta ver com um fornecedor bom de alumínio, tentamos ver qual o formato do alumínio, conversamos 

com ele. 

Procuro prestar muita atenção em serviços de concorrentes meus. 

Vejo em outras lojas também, mesmo que não sejam do mesmo ramo e que tenham alguma peça, de outro 

segmento. 

Conhecemos uns 6 fabricantes e analisamos o produto deles. 

Têm empresas que eu sempre visito pelo menos uma vez por mês, eu fico de olho nelas. 

E2, P6 

E2, P11 

 

E3, P7 

E4, P2 

 

E5, P2 

E4, 14 

US4 - Dificuldade de capturar Sinais 

Antecipativos 
Não, normalmente quando já vemos é uma coisa consolidada. E4, P6 

US5 - Falta de tempo do empresário Não tenho tanto tempo para colocar em prática o que eu peguei de informação nova. 

Raras vezes, mas eu leio, sim. 

O dono da empresa é o cara da tecnologia, é o cara do financeiro, é o cara que vende muitas das vezes, ele 

quem vai botar a mão na massa para fazer acontecer, que vai passar vassoura no chão da empresa. 

Eles não têm interesse, acho. Não correm atrás porque não tem tempo. Deve ser isso. 

Acho que falta no meu caso é tempo, se eu tivesse um pouco mais de tempo para poder me capacitar, hoje 

existem vários cursos que me engrandeceriam. 

O tempo está difícil. Trabalho 14 horas por dia. 

E1, P2 

E1, P5 

E1, P17 

 

E2, P17 

E3, P17 

 

E4, P17 

US6 - Identificar novas tecnologias e 

tendências do mercado 
Que está o mercado, quais as novas tendências, novas tecnologias. 

Mais a parte de tecnologia, mesmo. Qual é a tendência do mercado para oferecer ao cliente. 

Saber as tendências, saber o que o cliente está procurando. 

O que mais se aplica são materiais de qualidade cada vez maior ao cliente e tecnologias. 

A tecnologia aplicada no vidro, o mercado. 

Fazemos uma pesquisa de que está faltando no mercado. Pegamos as cotações no mês e vemos o que tem e 

o que não tem e quando não temos a peça, procuramos no mercado e quando o mercado não tem, 

importamos para estoque. 

Eu acompanho nas fábricas, às vezes, algum imposto a mais nas fábricas, algum imposto a mais na 

E1, P1 

E1, P1 

E1, P1 

E1, P1 

E1, P1 

E2, P1 

 

 

E2, P1 
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importação para ver se tem alguma diferença de preço e é isso. 

Não, mais a situação do mercado em si. 

Comentários de venda, ações para o próximo ano, comparações com o ano anterior. 

 

E5, P2 

E5, P2 

US7 - Inovação por necessidade do cliente Foi a necessidade do cliente. 

É a necessidade extrema do meu cliente, é o que o meu cliente está precisando. 

Sim, mas o produto novo quem me dita é o meu cliente, esse é meu produto novo. 

O cliente liga e pergunta se é possível fazer e corremos atrás. 

Dono de uma empresa química nos ligou e pediu para mudarmos o tecido de nosso produto. 

Do cliente informar onde rasgava mais. 

Não, ele quem liga. 

Porque perdemos cliente. 

São ideias, eu vi e gostei, clientes passam aqui. 

Comentavam, davam ideias, inclusive, um deles tinha uma falha grande. 

Um dos nossos clientes relatou um problema de vazamento, ele passou o caso para mim e me prontifiquei 

a desenvolver um produto para ele que solucionasse o problema. 

Podemos até conversar com o cliente sobre a fabricação da peça, podemos até melhorar alguma coisa. 

E1, P10 

E1, P11 

E1, P13 

E2, P9 

E2, P10 

E2, P11 

E2, P11 

E2, P11 

E4, P11 

E5, P9 

E5, P11 

 

E5, P13 

US8 - Internet como recurso Mas basicamente a internet é o caminho mais fácil para entender mais do negócio. 

Tudo pela internet. Todas as buscas são pela internet. 

Telefone e por e-mail. 

Eu diria que a busca que eu faço é mais visual. Porque, pelo meio da internet, não estou vendo uma 

perspectiva de trazer algum tipo de benefício no momento. No momento que me encontro, não vejo 

benefício. 

Eu vejo novidades, estava conversando com os funcionários outro dia e estava em sites americanos para 

ver o que tem de novidade. 

Se for fazer galvanizado e pintado, barateia a letra acrílica e é muito mais moderna. Busquei num site de 

fora. 

Estou buscando pela internet, para tentar achar direto o contato da usina, direto da usina. 

Entro no Google, coloco lá a matéria-prima que estou procurando. 

Faço, procuro sempre na internet, você vê o lançamento de coisas novas, o artesanato é muito rico, você 

tem opções inúmeras, coisas para se fazer, sejam pessoais e para casa. Então, eu tenho os dois segmentos 

aqui. 

Internet. 

E1, P2 

E1, P6 

E2, P5 

E3, P1 

 

 

E3, P1 

 

E3, P1 

 

E3, P5 

E3, P5 

E4, P1 

 

 

E4, P5 

US9 - Não há processo sistematizado Nada, na aviação, é bem primitivo. E2, P2 

US10 - Notícias como fonte de Sinais 

Antecipativos 
Acompanho pelas notícias para ver se tem alguma situação política forte do Brasil. 

A própria mídia, o noticiário de vendas, de apartamentos, da construção em geral. 

Nós temos revistas direcionadas ao ramo de metais, são duas as principais, temos também a internet e o 

noticiário em geral. 

E2, P6 

E5, P5 

E6, P6 
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US11 - Participantes da Captura de Sinais 

Antecipativos 
Depende de mim. Então, por isso que eu não consigo agora fazer essa parte. 

Duas pessoas. 

Está só em mim infelizmente. 

As demais meninas também e até a minha família. 

Não, é uma iniciativa minha, mesmo. 

E1, P4 

E2, P4 

E3, P4 

E4, P4 

E5, P4 

US12 - Periodicidade da Captura de Sinais 

Antecipativos 
É de acordo com o que ocorre eventualmente. 

Todo dia. 

Já está automático porque, inclusive, até a minha esposa já fica de olho no mercado, me ajudando. 

Olha, nesse um mês, nem estou buscando nada porque estou repondo o que eu faço e está sendo vendido e 

preciso repor. 

De uma a duas vezes por ano. 

E1, P3 

E2, P3 

E3, P3 

E4, P3 

 

E5, P3 

US13 - Processo de Captura de Sinais 

Antecipativos 
De acordo com o tema, procuro nos sites de busca e acho o que estou procurando. 

Usamos vários sites, tem sites da América que consultamos e também empresas do ramo que pedimos 

cotações para ver quais são os preços deles e temos uma conversa com os donos. 

Eu começo pelos sites americanos para saber se eles estão cobrando muito caro ou não. 

Google direto. 

Tem também o Pinterest, tenho ideias. 

E1, P2 

E2, P2 

 

E2, P2 

E3, P2 

E4, P2 

US14 - Revistas como fonte de Sinais 

Antecipativos 
Eu recebo uma revista também, recebo a revista do vidraceiro, é uma ótima fonte de conhecimento. 

Não faço, mas acompanho as revistas direcionadas do setor. 

E1, P5 

E5, P5 

US15 - Baratear o produto existente A questão do material foi ideia nossa devido ao custo e durabilidade. 

Tentamos ver quanto podemos baixar o custo e manter a qualidade ou até melhorar. 

Pela própria condição que o nosso país está vivendo. 

É a matéria-prima, para baratear e eu tentar oferecer porque a letra acrílica hoje é muito cara. 

Eu vi que o material, daí eu tive a ideia de usar esse material, visando baratear porque o custo de uma 

placa hoje é 65% até 70% mais barato. 

Nós temos uma máquina que faz furos e essa máquina barata e com ela conseguimos fazer um grande 

número de furos nas chapas que é um grande produto. 

E2, P10 

E2, P12 

E3, P9 

E3, P10 

E3, P12 

 

E5, P10 

US16 - Baseado em ideias próprias e na 

experiência 
Eu capturo a informação, eu mesmo tento procurar os caminhos para chegar nela. 

Baseio é a minha própria pesquisa de mercado, relacionada à construção civil e isso estava bem em alta há 

uns 3, 4 anos atrás, então achei interessante partir para esse segmento e desenvolvimento. 

Ideia própria. 

É mais na intuição mesmo de mercado. 

E1, P2 

E5, P1 

 

E5, P1 

E5, P2 

US17 - Críticas às buscas pela internet 

como fonte de inovação 
Porque a internet, no meio da comunicação visual, tudo que você procura, eu já sei. 

A internet é boa para eu saber o que está acontecendo. 

No Google está difícil para achar o que eu preciso, está realmente difícil. 

E3, P2 

E3, P2 

E3, P5 

US18 - Exemplos da utilização de Sinais 

Antecipativos na inovação de produtos 
Fizemos um protótipo de biruta com energia solar e um gerador próprio e está começando a vir cotação 

disso porque o cliente sabe que o produto é autossuficiente. 

E2, P15 
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Uma informação que usamos, por exemplo: a chuva mexe muito com o nosso negócio de indicadores de 

vento, como no Sul, estamos vendendo muito porque rasga, tem desgaste, e nos concentramos para lá. 

Os sites de Las Vegas, as lojas, os casinos que me trouxeram grandes ideias e que me ajudou a conseguir a 

franquia que trabalho hoje. 

E2, P15 

 

E3, P16 

US19 - Fontes externas para a inovação de 

produtos 
Se eu ainda não fiz, eu procuro a informação se alguém já fez, se ninguém fez, eu procuro o que seja 

parecido. 

Isso foi da minha formação, também, do meu conhecimento. 

Do mercado, vejo outros sites de e-commerce, são coisas simples e baratas assim de se fazer. 

Redes sociais, Google, boca-boca, temos parcerias com oficinas que nos indica. 

Eu vi uma pessoa mexendo com a matéria-prima, mas para outro determinado setor e eu estou tentando 

trazer para o meu. 

Eu procuro na internet, em feiras especializadas, agora em abril vai ter uma feira e eu vou nessa feira 

porque eu vejo o lançamento de coisas novas, tecidos novos, novos produtos etc. 

Procuro na internet o curso. 

Primeiro eu compro uma peça que me agradou. 

Comprando o material, indo nas lojas. 

Na minha inspiração, cada dia é um dia. 

Então eu vejo o pessoal inovando, mas muito pela internet, funciona muito com base na internet e as redes 

sociais, procurando no Youtube, no Facebook. 

Sempre acompanho feiras de máquinas e equipamentos que possam trazer alguma novidade e que 

possamos utilizar na fábrica. 

E1, P8 

 

E1, P14 

E2, P11 

E2, P14 

E3, P11 

 

E4, P1 

 

E4, P8 

E4, P8 

E4, P10 

E4, P12 

 

E4, P16 

 

E5, P8 

US20 - Identificação de mercados 

emergentes 
O que está muito bem é a aviação agrícola por causa da exportação, a pulverização está muito bem. E2, P13 

US21 - Manutenção do status quo Até porque o meu ramo não tem muito disso de o meu concorrente fez aquilo, é bem criativo, mesmo. 

Eu já tenho um conhecimento muito grande, porque é muito tempo trabalhando no mercado com isso 

então tem muita coisa que eu não preciso pesquisar. 

Inovar? Não tenho tanto que inovar. 

Porque o meu pai trabalha há mais de 50 anos com isso e ele conhece os donos e trabalhou com eles. Tem 

muita experiência no ramo. 

Não, infelizmente, no meu ramo não tem muita coisa que podemos fazer para inovar. 

E1, P12 

E1, P12 

 

E2, P12 

E2, P12 

 

E3, P10 

US22 - Necessidade de capturar Sinais 

Antecipativos 
Não faço tanto quanto deveria. 

Preciso fazer mais. 

Por sobrevivência mesmo. 

Porque, já que tudo é em dólar, a importação é em dólar e eu tenho que saber o preço porque eu tenho 

peças em estoque em dólar, então, se eu comprar na semana passada e acontecer o que aconteceu essa 

semana e vender essa peça, eu perco dinheiro. Logo, eu preciso saber ou tentar saber o que vai acontecer 

com uns 2 meses, 3 meses de antecedência. 

E1, P1 

E1, P1 

E1, P7 

E2, P1 
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Tem ajuste em algumas determinadas peças. 

Muito da minha necessidade de crescer. 

Baseio é a minha própria pesquisa de mercado, relacionada à construção civil. 

E2, P7 

E3, P7 

E5, P1 

US23 - Necessidade de estar antenado ao 

mercado 
Pessoas buscam por inovações, por coisas novas do mercado, mas depende do porte, se estiver limitado ao 

mercado pequeno, não vai estar antenado nas tendências, nas novas tecnologias etc. 

O mercado exige que você tenha cada vez mais conhecimento para conseguir vender, esse é o conceito 

básico. 

Ele tem que estar antenado, tem que passar confiança e hoje em dia o povo procura muito o preço, mas 

também procura confiança. 

Sempre vemos o cenário político, trocamos essa ideia, sempre. Sobre as coisas em geral, sobre o que 

aconteceu, como estão as eleições dos Estados Unidos. 

Porque tem que estar atualizado com o mercado. 

Precisa estar antenado nas notícias, na política, na economia e a experiência vai nos mostrando os 

caminhos. 

E1, P1 

 

E1, P7 

 

E1, P15 

 

E2, P2 

 

E4, P7  

E5, P7 

 

US24 - Utiliza para a inovação de produtos Procurei informação na internet com os fabricantes de vidro, resistência do vidro, resistência de vibração, 

resistência do ar também, parte da haste e a resistência das ferragens. 

Ele foi se desenvolvendo, ele era fabricado em aço, depois aço inoxidável, agora em alumínio porque é 

mais leve e o custo é menor e mais fácil de montar. 

Comparando com os trabalhos de outras empresas. 

Tirei daqueles sites americanos, eu vi e não sabia que era LED e como tem em Las Vegas. 

E1, P9 

 

E2, P9 

 

E3, P9 

E3, P10 

US25 - Etapas do Processo da Inovação O cliente vem com uma ideia e tenho que fazer essa ideia acontecer. 

Ele foi se desenvolvendo, ele era fabricado em aço, depois aço inoxidável, agora em alumínio porque é 

mais leve e o custo é menor e mais fácil de montar. 

Não, montamos o layout na empresa, por meio dele, eu tiro as medidas, faço o processo da estrutura, a 

montagem de toda estrutura, como a serralheria, e nessa serralheria instalo as placas. 

Nunca conseguimos fazer uma peça igual, posso fazer um produto vinte vezes, nunca fica igual. 

Sempre mudamos, estamos abertos a ideias. 

Eu baseio na minha experiência e na análise do que já existe no mercado. 

E1, P8 

E2, P8 

 

E3, P14 

 

E4, P13 

E4, P13 

E5, P14 

US26 - Falta de relacionamento com o 

órgão de apoio 
Eles foram na minha empresa, deram apostila, parceria e tudo mais, mas eu não sei até onde. Não tinha 

tempo para isso, filho pequeno e tinha que ir para os cursos de noite. Quem sabe o ano que vem. 

Não, nem me procuraram também, mas é o que eu gostaria porque eu sei que conseguindo um estudo, 

consigo crescer bem mais. 

Eu procurei no Sebrae sobre o investimento, os pontos fracos e fortes, mas eu vim muito com a coragem. 

E1, P17 

 

E3, P17 

 

E4, P17 

US27 - Necessidade de inovar Eu não posso ficar na mesmice. 

Então, já estou tentando lançar outro tipo de produto, fazendo uns testes, para ver se dá certo. 

E3, P7 

E3, P8 

US28 - Relação entre a captura de sinais e 

a inovação de produtos 
É para você mostrar confiança para o seu cliente, isso dita muito, a empresa. 

Qualquer sugestão, opinião vale e você pesquisa. 

E1, P15 

E2, P15 
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Sim, informação nunca é demais. 

Certamente, sem informação não chegamos a lugar nenhum. 

Sem dúvida! Isso ajuda muito, estar antenado e sempre buscando o aperfeiçoamento do produto e da 

fabricação e conhecendo. 

Sem dúvida, sim. Impacta diretamente no desenvolvimento do produto. 

E2, P15 

E3, P15 

E5, P15 

 

E5, P16 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE V – TELA DE UTILIZAÇÃO DO QSR NVIVO VERSÃO 10 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 


