
GESTÃO DA INOVAÇÃO COMO 
FATOR DE COMPETITIVIDADE 

NA PEQUENA EMPRESA 
 



Apresentar a situação de gestão da inovação em 
três indústrias de pequeno porte, além de aspectos 
relevantes na gestão, capazes de impulsionar o 
crescimento através da dinâmica de melhorias dos 
processos e produtos 

Objetivos 



• Sawhney, Wolcott, Arroniz:  
Conhecimento ⇒ Criação de valor (processo sistêmico) 
 
• EAESP – FGV:  
Ideia+Ação ⇒ Resultado 
 
• Damanpour, Camisón-Zornoza 
Ambiente ⇒ processo inovador 
Inovações de produtos e processos: maior sucesso (pesquisa 
em bancos comerciais  - EUA) 

Revisão de Literatura 



• Pesquisa Bibliográfica 

• Pesquisa de campo (três pequenas indústrias do 
Estado do Ceará) 

Procedimentos Metodológicos 



Resultados e Discussões 

Damanpour e Gopalakrishnan (2001): pesquisa 
feita em 101 bancos comerciais nos EUA 
 
Os bancos de maior destaque adotam 
inovações nos produtos e processos com maior 
frequência e consistência que os bancos com 
menor sucesso.  
As adoções de inovação nos produtos estão 
positivamente associadas às adoções de 
inovação nos processos. 

http://www.dgz.org.br/jun08/Art_05.htm
http://www.dgz.org.br/jun08/Art_05.htm


Resultados e Discussões 

DIMENSÃO IMPACTO DAS INOVAÇÕES NA EMPRESA 
Alto Médio Baixo Irrelevante 

PR
O

D
U

TO
 

Melhorou a qualidade dos bens e serviços 67% 33% 0% 0% 

Ampliou a gama de bens e serviços 
ofertados 

67% 33% 0% 0% 

M
ER

C
AD

O
 

Permitiu manter a participação da empresa 
no mercado 

67% 33% 0% 0% 

Ampliou a participação da empresa no 
mercado 33% 67% 0% 0% 

Permitiu abrir novos mercados 33% 67% 0% 0% 

Aumentou a capacidade de produção ou 
prestação de serviços 

0% 100% 0% 0% 

PR
O

C
ES

SO
 

Reduziu os custos do trabalho 0% 33% 67% 0% 

Reduziu o consumo de matéria-prima 0% 33% 67% 0% 

Reduziu o consumo de energia 0% 33% 67% 0% 

Reduziu o consumo de água 0% 67% 33% 0% 

3 Pequenas indústrias do Estado do Ceará 



O estudo demonstrou que a gestão da inovação é 
fator relevante no desenvolvimento da economia do 
Estado na medida em que gera competitividade da 
pequena empresa, que é responsável por mais de 
trezentos e setenta mil empregos; no entanto, faz-se 
necessário um trabalho de gestão para que a 
inovação seja tratada no ambiente empresarial 
como um processo sistêmico. 

Resultados e Discussões 



A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio 
da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), 
estabeleceu 6 dimensões da gestão da inovação: 
Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia, Liderança e 
Resultados. 
Visando aplicar essas 6 dimensões no ambiente 
empresarial, o SENAI tem desenvolvido consultorias  
preparando as empresas para o aproveitamento de 
oportunidades de crescimento geradas a partir da 
gestão da inovação. 

Resultados e Discussões 



• A inovação é fator de competitividade por gerar 
alto impacto na melhoria da qualidade e 
aumento da oferta de bens e serviços.  

• A gestão da inovação tem grande potencial para 
aumentar a competitividade da pequena 
empresa, desenvolvendo as dimensões da 
inovação nas empresas.  

Conclusões 



Conclusões 

Representatividade da Pequena Empresa na economia  
(CE: 10º lugar em nº de postos de trabalho) 

Melhoria de Processos e Produtos 

Inovação 

Metodologia (Gestão) 

Competitividade 

Incentivos Financeiros 
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