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Resumo 

Considerando as características próprias das pequenas empresas e a representatividade que têm para a economia 
do Estado do Ceará, a proposta deste artigo é 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. O levantamento de dados, aliado a pesquisa bibliográfica de natureza 
exploratória e descritiva, permitiu constatar que a gestão da inovação como processo continuado é um fator de 
grande importância para que uma empresa cresça e reforce sua posição competitiva; sendo necessário, no 
entanto, um modelo estratégico, integrado e gerenciável para abordar com eficácia a inovação nas empresas. O 
artigo apresenta as seis dimensões da gestão da inovação utilizadas pelo SENAI-CE como base de ações 
desenvolvidas junto às indústrias de pequeno porte, preparando-as para o aproveitamento de oportunidades de 
incentivos financeiros tanto do governo como de projetos desenvolvidos pelo próprio Sistema da Federação das 
Indústrias. 

Palavras-chave: Gestão da Inovação. Competitividade. Estratégias. Pequena Empresa. Processos  

1. Introdução 

As necessidades e expectativas dos clientes crescem e se modificam de maneira rápida e a capacidade 
das empresas em satisfazer essas demandas precisa ter o mesmo dinamismo ou estará fadada ao 
declínio. Diante deste mercado competitivo onde todos têm acesso às informações e aos mercados 
globais, organizações de todos os tipos têm se apresentado de modo muito mais flexível e dinâmico. 
Sendo assim, é fundamental o nível de qualidade, criatividade e agilidade que a empresa impõe em 
seu negócio, pois embora altamente exigente, o mercado é aberto a novas marcas e novos produtos e 
a pequena empresa poderá se beneficiar se estiver preparada para enfrentar a concorrência de 
maneira inovadora. 

Um fator importante para a pequena empresa nesse processo de preparação para enfrentamento à 
concorrência é identificar as oportunidades existentes que podem viabilizar o crescimento do seu 
negócio, tais como novas demandas, novos meios de gerar um atendimento mais ágil, além de 
incentivos financeiros oriundos de projetos, prêmios e leis que visam estimular o empreendedorismo e 
a inovação. 
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Os estudos realizados e apresentados demonstram que a gestão da inovação tem papel fundamental 
para a competitividade das empresas; no entanto, para a implantação da gestão da inovação é 
necessário estebelecer um modelo estratégico, integrado e gerenciável capaz de abordar a inovação 
nas empresas em seu sentido mais abrangente, que engloba as diversas áreas organizacionais. 

2. Métodos 

Este artigo apresenta o resultado de um diagnóstico realizado junto a três indústrias de pequeno porte 
do Estado do Ceará. Com foco na gestão da inovação, o diagnóstico apresenta a situação das 
empresas no que se refere aos investimentos em inovação realizados no período de 2008 a 2011, o 
grau de importância atribuído pelos empresários à inovação e as principais dificuldades destas 
empresas no processo de pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos inovadores. 

Também são apresentados os resultados de uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória a 
partir da qual foi possível conceituar inovação e seus tipos de aplicação, e os resultados de um 
levantamento feito junto às instituições de apoio à indústria visando identificar as ações de incentivo e 
amparo à inovação em pequenas empresas do estado do Ceará. 

3. A necessidade de gestão da inovação nas pequenas empresas 

3.1. O que é Inovação? 

Muitas são as definições atribuídas à palavra inovação e muitos também são os equívocos ocasionados 
por essa diversidade de aplicação do termo.  

Para Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006, p.76), a inovação é “a criação de um valor novo consistente 
tanto para o consumidor, como para a companhia, por meio da alteração criativa de uma ou mais 
dimensões do sistema”. Ainda sobre a inovação, estes autores reforçam que: 

a) Envolve criação de valor antes da criação de novos produtos; a inovação só é importante quando 
cria valor para os clientes e, portanto, para a empresa, sendo que a criação de “novos produtos” 
não basta por si só; 

b) Existem outras formas, sendo que pode ocorrer nos produtos, nos processos, na experiência do 
cliente, entre outras; e 

c) É sistêmica, exigindo a cuidadosa avaliação e revisão de todos os aspectos da empresa ao longo 
da cadeia de valor. 

Desta forma, a inovação, entendida como um processo sistêmico de criação de valor emerge a partir 
de um conjunto de fatores, sendo o conhecimento um dos seus principais insumos.  

Reforçando este entendimento, os membros do Fórum de Inovação da FGV-EAESP- Escola de 
Administradores de Empresas de São Paulo que estuda as organizações inovadoras e a inovação nas 
organizações há mais de dez anos estabeleceram consenso, relatado em entrevista concedida por seu 
coordenador, Marcos Augusto de Vasconcellos à FNQ Revista, edição de 10/2012. De acordo com relato 
de Marcos Augusto, o Fórum define a inovação como: “a união da ideia com a ação que gera resultado, 
sendo que os resultados devem ser positivos para fundadores, investidores e demais partes 
interessadas”.  

Com base nesses conceitos fica fácil de identificar a diferença entre invenção e inovação. Sendo 
invenção a criação de algo inédito, mas que não encontrou ainda posição no mercado, e inovação a 
função que relaciona ideia, aplicação e resultado comercial. 

Entendendo desta forma o conceito de inovação, é possível considerar que a organização inovadora é 
aquela que pratica a inovação sistemática e é permeada por um processo contínuo e permanente de 
produção de inovações de qualquer natureza e de qualquer magnitude. Se a inovação deve ser 
sistematizada, é necessário então gerenciar este processo para que traga os resultados esperados.  
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3.2. Gestão da Inovação 

De acordo com Marcos Augusto de Vasconcellos (FNQ em Revista, edição de 10/2012), “a gestão da 
inovação consiste na criação de condições para que ocorra o processo contínuo e permanente de 
produção de inovações”. Parte-se então do pressuposto de que as organizações mais inovadoras são as 
que criam melhores condições, tanto para o desenvolvimento das áreas de competência, como para a 
sistematização dos processos de inovação.  

O repentino surgimento de uma nova ideia que seja realmente capaz de gerar frutos não é a melhor 
forma de gerenciar a inovação. Assim como outros conceitos e sistemas de gestão já consolidados no 
meio empresarial, como a gestão da qualidade, planejamento estratégico, gestão de recursos humanos 
e tantos outros, a inovação deve ser um processo gerenciado que objetiva aumentar a produtividade. 

As inovações têm diferentes tipos e intensidades, podendo ser radicais - aquelas que transformam 
mercados, criam novas categorias e mudam a base de competição de indústrias existentes - ou 
incrementais - com menor grau de novidade e menor impacto nos resultados, partindo do incremento 
de soluções e resultados novos sobre algo que já existe. 

A inovação é classificada em doze tipos que as empresas podem aproveitar para melhorar seu 
desempenho. O Radar da Inovação, criado pelo Prof. Mohan Sawhney (Sawhney, Wolcott et al., 2006) 
apresenta isso de forma clara (Fig. 1). 

Fig. 1: Radar da Inovação 

 

Fonte:Sahwney et AL (2006) 

No quadro 1 estão definições dos doze tipos de inovação, além de exemplos que ilustram cada tipo de 
inovação. 
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Quadro 1: Tipos de inovação 

TIPO DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Oferta Desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços 

Viagra 

Plataforma Utilizar a mesma plataforma tecnológica ou 
componentes para criar novos produtos. 
Utilizar a modulariedade como estratégia. 

Tela multitoque Apple 

Soluções Através da combinação de produtos, serviços 
e informaçãao, criam-se soluções integradas 
às necessidades do público. 

Nespresso Nestlé 

Clientes Identificar públicos ou segmentos não 
atendidos 

Cartão de celular pre-
pago 

Experiência do 
consumidor 

Repensar a interação da empresa com o 
público. Criar novas experiências e 
sensações.  

Tok Stok 

Captura de 
valor 

Redefinir como a empresa é remunerada por 
seus produtos e serviços 

Peixe Urbano 

Processo Redesenhar os processos para aumentar a 
eficiência 

Hospital Sírio Libanês 

Organização Mudanças na estrutura de funcionamento da 
empresa. Pode envolver a alteração do 
escopo de atuação ou da aforma como está 
organizada. 

Google 

Cadeia de 
fornecimento 

Diferenciais no fornecimento, movimentação 
e entrega de produtos e serviços 

Embraer  

Presença Criar novos canais de distribuição ou locais 
em que os produtos ou serviços podem ser 
oferecidos 

Avon 

Fonte: Innoscience, adaptado de Sahwney et al (2006) 

O uso do Radar da Inovação sugere a identificação do perfil de inovação atual da empresa, a fim de 
comparar com o perfil setorial e dos concorrentes e, a partir daí, desenhar uma estratégia futura 
explicitando onde a empresa quer inovar. Esta proposta gera uma ampliação na visão de inovação na 
medida em que leva os executivos a perceberem a potencialidade de inovação em áreas que, 
anteriormente, não eram consideradas no processo de inovação. Com essa nova percepção, a 
tendência esperada é a de que as empresas não se restrinjam às inovações de produto. 

A grande vantagem competitiva da combinação de tipos de inovação está no fato de que quanto maior 
a capacidade de capturar valor das inovações maior também a dificuldade de imitação. Quando a 
diferenciação da empresa não é apenas uma inovação, mas uma seqüência de inovações de diferentes 
tipos e intensidades surge um modelo de negócios inovador que garante maior vantagem competitiva. 
Não basta copiar uma parte, mas o modelo inteiro, algo muito mais difícil. 

Mas como conseguir atingir este grau de inovação? A resposta para essa questão está na gestão da 
inovação. O modo como a inovação é tratada na empresa é o que fará toda a diferença. Imagine por 
exemplo uma organizaação com um setor específico responsável pela geração de ideias, mas que não 
envolva as diversas áreas da empresa. Provavelmente você terá inovações de produtos, dificilmente 
terá diversos tipos de inovação. 

Para atingir elevado grau de inovação no Radar, é necessário alto envolvimento das diversas áreas da 
empresa e de seus interlocutores.  

A relação positiva entre inovação e vantagem competitiva pode ser confirmada na pesquisa feita 
por Damanpour e Gopalakrishnan (2001) em 101 bancos comerciais nos Estados Unidos. 
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A pesquisa concluiu que os bancos de maior destaque adotam inovações nos produtos e processos com 
maior frequência e consistência que os bancos com menor sucesso. A pesquisa também revela que as 
adoções de inovação nos produtos estão positivamente associadas às adoções de inovação nos 
processos.  

Dentro das organizações, a inovação está caracterizada de diversas formas. Diferente da classificação 
de Sahwney, Damanpour (1991) afirma que uma inovação pode ser um novo bem ou serviço, um novo 
processo de produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo, ou um novo plano ou programa 
adotado pela organização. Assim, a inovação implica a geração, desenvolvimento e implementação de 
novas ideias e comportamentos, prestando especial atenção na sua utilidade (Damanpour, 
1991; Camisón-Zornoza, 2004).  

Damanpour (1991) caracteriza o ambiente como detonante do processo inovador, ao afirmar que a 
organização adota inovações para responder às mudanças nos seus ambientes internos e externos. 
Assim, identificaram-se os seguintes determinantes da inovação: 

a) Determinantes positivos - especialização, diferenciação funcional, profissionalismo, atitude 
gerencial frente às mudanças, maturidade gerencial, recursos técnicos e intensivos em 
conhecimento, intensidade administrativa, recursos ociosos, comunicação interna e externa; e 

b) Determinantes negativos - formalização, centralização, diferenciação vertical. 

3.3. Inovação e competitividade das pequenas empresas cearenses 

Visando ter uma amostra de como as pequenas empresas no estado do Ceará tratam a gestão da 
inovação, identificando se a inovação tem sido gerenciada em toda sua gama de possibilidades e o 
quanto isso tem representado em ganhos de competitividade, foi realizada uma pesquisa em três 
pequenas indústrias com histórico de inovação nos últimos quatro anos.  

No Estatuto da Micro e Pequena Empresa, de 1999, o critério adotado para conceituar micro e pequena 
empresa é a receita bruta anual, cujos valores foram atualizados pelo Decreto nº 5.028/2004, de 31 
de março de 2004. É classificada como empresa de pequeno porte aquela com receita bruta anual 
superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, 
duzentos e vinte e dois reais). 

No estado do Ceará as micro e pequenas empresas são responsáveis pelo emprego de 378.821 
pessoas, sendo 151.970 delas no comércio, 98.990 na indústria, 88.924 em serviços e 38.937 no setor 
da construção. O Estado ocupa o 10º lugar no ranking das unidades da federação com maior número 
de postos de trabalho em micro e pequenas empresas (MPE) formalizadas. Os dados são do Anuário do 
Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2010/2011, publicado pelo Sebrae em parceria com o 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

A economia do estado do Ceará depende em grande parte do desempenho das micro e pequenas 
empresas. Isso, aliado à necessidade da inovação para geração de competitividade, tem levado o 
governo a desenvolver programas de incentivo à inovação como meio de expansão dos negócios e 
elevação da economia do Estado. 

Como forma de identificar neste trabalho a situação de pequenas empresas do estado do Ceará no que 
se refere à gestão da inovação e seus resultados nos últimos 4 anos, foram aplicados questionários 
junto aos empresários de três pequenas indústrias de diferentes ramos de atuação (alimentos, 
metalurgia, construção civil), cujos resultados estão apresentados a seguir: 

• Das três empresas pesquisadas, duas têm faturamento anual entre R$ 240 mil e R$ 1,2 milhão e 
uma tem faturamento anual entre R$ 1,2 e 2,4 milhões, portanto estão classificadas como 
pequenas empresas. 

• Nenhuma realiza exportações. 
• Cada uma dessas três empresas introduziu pelo menos dois e no máximo três produtos (ou linha 

de produtos) inovadores no mercado no período de 2008 a 2011. 
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• Nenhuma das inovações de produtos foi fruto de pesquisas científicas, mas originados a partir de 
ideias dos próprios empresários ou outros membros da direção da empresa. 

Os impactos das inovações implementadas por estas empresas sob a ótica de seus empresários estão 
apresentados na Tabela 1 e representados nos gráficos 1, 2 e 3 a seguir: 

Tabela 1 – Impactos das inovações 

DIMENSÃO 
IMPACTO DAS INOVAÇÕES NA EMPRESA 

Alto Médio Baixo Irrelevante 

PR
O

D
U

T
O

 

Melhorou a qualidade 
dos bens e serviços 

67% 33% 0% 0% 

Ampliou a gama de bens 
e serviços ofertados 

67% 33% 0% 0% 

M
E
R
C
A
D

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
E
S
S
O

 

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% 

Fonte: Questionário aplicado com os empresários das empresas avaliadas 

Gráfico 1: Impacto das Inovações em Produtos 

 

Fonte: Questionário aplicado com os empresários das empresas avaliadas 
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Gráfico 2: Impacto das inovações no mercado 

 

Fonte: Questionário aplicado com os empresários das empresas avaliadas 

Gráfico 3: Impacto das Inovações nos Processos 

 

Fonte: Questionário aplicado com os empresários das empresas avaliadas 

Outras informações obtidas através do diagnóstico foram as seguintes: 

• Duas empresas afirmaram que as inovações na empresa ocorrem de maneira ocasional e sempre 
direcionadas a produtos, a terceira empresa considerou que possui inovações de produtos 
contínuas.  

• Nenhuma das empresas pesquisadas teve inovações de processos ou fez mudanças significativas 
em seus métodos de gestão nos últimos quatro anos. 

• Os principais fatores que dificultam o investimento em pesquisa e desenvolvimento são: capital 
financeiro reduzido, quadro de pessoal insuficiente para a condução e desenvolvimento das 
atividades, baixo nível de qualificação do pessoal. 

 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

8

3.4. Incentivos à Inovação nas Pequenas e Médias Empresas do Estado do Ceará 

Objetivando conscientizar e mobilizar os empresários brasileiros para a importância da inovação na 
sobrevivência e prosperidade de seus empreendimentos, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
lançou em fins de 2008 a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), que a partir da observação e 
da análise de experiências bem sucedidas em empresas que gerenciam a inovação como processo, 
estabeleceu 6 (seis) dimensões da gestão da inovação: Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia, 
Liderança e Resultados (José Fernando Mattos, Hiparcio Rafael Stoffel, Rodrigo de Araújo Teixeira, 
2010, CNI). 

Método: as organizações voltadas à inovação precisam desenvolver e implantar métodos e ferramentas 
capazes de criar um sistema voltado para inovar de maneira sistemática, além de criar um clima 
organizacional capaz de estimular inovações nos mais diversos setores e atividades.  

Ambiente: ambientes mais abertos e flexíveis, onde amplas possibilidades de acesso a novas fontes de 
conhecimento e maior tolerância a diversidade sejam possíveis, atraem pessoas criativas e talentosas, 
funcionando como um impulsionador dos talentos individuais e como um agente potencializador de 
interações geradoras de inovações. 

Pessoas: os sistemas das organizações devem ser capazes de identificar, recrutar, manter, capacitar, 
reconhecer e recompensar as pessoas responsáveis pela geração de resultados galgados pelas 
inovações. 

Estratégia: Nos negócios, qualquer plano ou iniciativa voltada para inovar deve estar devidamente 
alinhado com a visão de futuro da empresa e com a estratégia do negócio. 

Liderança: a liderança é um fator fundamental para fortalecer e promover uma cultura voltada para a 
inovação, construindo um ambiente adequado, disponibilizando os recursos necessários, 
institucionalizando processos, estabelecendo parcerias, reconhecendo e recompensando as pessoas em 
função dos resultados obtidos. 

Resultados: é fundamental identificar se os resultados obtidos são decorrentes dos sistemas e métodos 
implantados. É preciso encontrar a relação de causa e efeito entre os resultados obtidos e os métodos 
e ferramentas utilizados na gestão da inovação da empresa.  

Considerando a necessidade de aplicação dessas 6 (seis) dimensões, o SENAI-CE tem desenvolvido 
ações junto a indústrias de micro, pequeno e médio porte, preparando-as para o aproveitamento de 
oportunidades de incentivos tanto do governo como de projetos desenvolvidos pelo próprio Sistema da 
Federação das Indústrias, como é o caso do Inova SENAI, que tem como um de seus objetivos 
proporcionar maior integração entre o SENAI, a indústria e a comunidade. 

Como desdobramento do MEI, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/CE), Serviço Social da Indústria (SESI/CE) e 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/CE), criou o Núcleo Empresarial de 
Inovação (NEI/CE), coordenado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE). 

O Programa de Inovação instituído no Ceará através do NEI/CE tem o objetivo de promover a cultura 
da inovação nas micro e pequenas empresas, somando investimentos financeiros oriundos do Sebrae 
Nacional e de contrapartida (econômica e financeira) do Sistema Indústria, empresas e parceiros 
locais. 

As empresas que aderem ao Programa têm acesso ao aporte de conhecimento e também financeiro. 
Para isso, foi desenvolvida uma metodologia que valoriza a clara definição de estratégias, avaliação de 
idéias, experimentação, gestão de projetos e monitoramento de resultados, utilizando ferramentas e 
métodos específicos que facilitam a implantação em empresas que não têm grande infraestrutura nem 
recursos abundantes.  
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Contando com a ativa participação dos empresários, líderes e representantes das diversas áreas da 
empresa, o trabalho se inicia pela sensibilização e geração de ideias relativas à inovação nos diversos 
âmbitos, quais sejam: processo, produto, mercado. Essas ideias são então analisadas por todos, 
considerando viabilidade, grau de ineditismo e possibilidade de geração de resultados financeiros, 
diretos ou indiretos. Após esse filtro, passam a serem elaborados os planos de ação que poderão ser 
transformados em projetos, de acordo com o desenvolvimento da ideia e potencialidade de inovação. 

Um dos indicadores adotados para avaliação do desempenho deste trabalho é o número de projetos 
submetidos e aceitos em Programas de incentivo à inovação, sejam programas do governo ou o 
próprio Inova Senai. 

De acordo com informações do portal da indústria, página da web, o Ceará submeteu três projetos em 
2010 e dois em 2012. A expectativa é de que esse número tenha umm significativo aumento já na 
edição de 2013 a partir da preparação das indústrias do Estado, com base na gestão da inovação. 

As empresas que foram pesquisadas neste trabalho já aderiram ao programa de inovação do SENAI e 
estão com a expectativa de que a gestão da inovação e os investimentos financeiros do governo 
promovam o crescimento de qualidade, de mercado e de faturamento de seus negócios. 

4. Resultados 

As empresas precisam estar preparadas para o crescimento, buscando soluções inovadoras para seus 
problemas e suas necessidades de expansão e competitividade e mesmo as pequenas empresas, que 
muitas vezes não têm capital suficiente para investir no desenvolvimento do negócio ou gerarem seus 
produtos com a qualidade e agilidade requerida, podem conseguir realizar seus planos de crescimento 
e expansão. Para isso devem ter a organização e o tipo de gestão necessária para contarem com os 
recursos disponíveis através de programas disponibilizados pelo Governo e Confederação das 
Indústrias. 

A Confederação Nacional da Indústria tem desenvolvido ações de abrangência nacional, desdobrada no 
Estado do Ceará através do Núcleo Empresarial de Inovação (NEI/CE), que tem o objetivo de promover 
a cultura da inovação nas micro e pequenas empresas.  

Com base no Programa de Gestão da Inovação do NEI/CE, as micro e pequenas empresas podem 
contar com investimentos financeiros oriundos do Sebrae Nacional e de contrapartida (econômica e 
financeira) do Sistema Indústria, empresas e parceiros locais.  

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. 

Pode-se supor que a implantação do Programa de Gestão da Inovação leve as empresas cearenses a 
desenvolverem projetos de inovação, gerando expansão dos negócios e representando cada vez mais 
importante seu papel na economia do Estado. Como sugestão de pesquisas futuras, considera-se 
acompanhar cada etapa de aplicação deste Programa, bem como analisar o desempenho de 
participação das empresas cearenses no Inova SENAI e outros Programas de Inovação similares. 
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