
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO SÉRGIO SOUTO FILHO 

 

 

 

 

 

 

RADAR DA INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE EM STARTUPS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ/RN 

2019 



ANTÔNIO SÉRGIO SOUTO FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADAR DA INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE EM STARTUPS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido – UFERSA, Campus 

Mossoró para a obtenção do título de Bacharel 

em Administração. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Judson da Cruz Gurgel 

 

Coorientadora: Prof. Dra. Ana Maria Magalhães         

Correia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ/RN 

2019 



 

F478r Filho, Antônio Sérgio Souto. 

Radar da inovação: Uma análise em startups do 

Rio Grande do Norte / Antônio Sérgio Souto Filho. - 

2019. 

95 f. : il. 

 

Orientador: Judson da Cruz . 

Coorientadora: Ana Maria . 

Monografia (graduação) - Universidade Federal 

Rural do Semi-árido, Curso de Administração, 

2019. 

 

1. Inovação. 2. Radar da inovação. 3. Startups. 

I. da Cruz , Judson , orient. II. Maria , Ana , 

co-orient. III. Título. 

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira 
responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as 
leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n° 
9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva 
ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor 
(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido pelo 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de 
Bibliotecas 
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos 
dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da Universidade. 
 



 



AGRADECIMENTOS 

 

Inicialmente quero agradecer a Deus por permitir que eu pudesse vivenciar este momento 

muito importante, por meio dele tudo isto foi possível ser realizado, pois ele é a maior fonte 

de inspiração.  

 

Quero agradecer muito a minha família que foi essencialmente contribuinte diária para 

realização deste trabalho, estando sempre ao meu lado em todos os momentos. A Juliana 

Joyce que contribuiu para esta realização, me ajudando, dando estímulo e encorajamento. 

 

Meus agradecimentos ao meu orientador Judson da Cruz e minha coorientadora Ana Maria 

Magalhães que foi essencialmente a condutora e grande auxiliadora ao longo de todo o 

período de realização deste trabalho, desempenhando muito bem seu importante papel 

profissional. 

 

Os agradecimentos a contribuição da banca examinadora formada pela professora Jéssica 

Danielle e pelo Professor Antônio Edson, como também agradecimento a todos os professores 

que compõem o Curso de Administração da UFERSA.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

As startups surgem e se desenvolvem com base em diversas incertezas onde a busca 

pelo rápido crescimento inovador e lucrativo são essenciais, o que as colocam frente a grandes 

riscos. A aplicação de ferramentas para analisar as inovações desenvolvidas nas startups é 

muito importante para compreensão de seu desempenho inovador. Este presente estudo tem 

como objetivo analisar o grau de inovação organizacional de startups localizadas no Rio 

Grande do Norte. Para isso é discorrido os principais referenciais teóricos, seguida da 

classificação metodológica de uma pesquisa aplicada, em uma abordagem quali-quantitativa, 

caracterizada como exploratória e descritiva. Os procedimentos técnicos foram realizados por 

meio da pesquisa bibliográfica e por estudo de múltiplos casos, sendo a coleta de dados 

realizada por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado composto de perguntas 

abertas, aplicadas a proprietários ou sócios das seis empresas estudadas. Os resultados 

permitiram identificar, analisar e destacar que entre as seis startups, a startup B foi a que 

apresentou o melhor resultado, ou seja, possui uma maior pontuação média em ações 

inovadoras, apesar de que em nenhuma dimensão se obteve uma pontuação máxima. 

Enquanto que a startup C é a tem resultado inferior, ou seja, possui uma menor pontuação 

média em ações inovadoras, tendo a atribuição da pontuação mínima em 6 dimensões dentre 

as treze pesquisadas, demonstrando claramente a startup com maiores dificuldades para 

inovar. A dimensão em que se tem a maior ausência de atividades inovadoras em todas as 

startups é a cadeia de fornecimento. Ainda levando em comparação todas as startups, tem-se a 

dimensão organização que atingiu uma pontuação média ou acima da média, onde se 

observou que as empresas reorganizaram de alguma forma as suas atividades, aumentaram 

sua visão externa, realizaram parcerias ou até mesmo modificaram sua estratégia competitiva. 

As conclusões indicam que é possível verificar o quanto as startups estão aplicando algumas 

ações necessárias para se manterem competitivas no mercado, promovendo seu desempenho 

inovador. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nesta seção inicial expõe-se o tema a ser abordado por meio de quatro itens 

fundamentais. O primeiro item é a delimitação do tema que contém os principais conteúdos 

que levaram a idealização da temática, o segundo item trata-se dos objetivos da pesquisa que 

possui uma subdivisão em objetivos gerais específicos, o terceiro item consiste na justificativa 

teórico prática, no intuito de relatar a relevância da pesquisa a ser tratada e por fim, o quarto 

item é a estrutura do trabalho que o abrange como está organizado.   

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

A busca da humanidade por inovação é constante, o que a torna continuamente mais 

presente e necessária. Ela envolve um conjunto de aspectos como a especificidade, 

flexibilidade, clareza e outros demais que a torna importante nos diversos meios em que a 

mesma é desenvolvida. A transformação de ideias em ações inovadoras faz da mesma, ser 

essencial para o crescimento cientifico e tecnológico. Para o Manual de Oslo, “por meio da 

inovação, novos conhecimentos são criados e difundidos, expandindo o potencial econômico 

para o desenvolvimento de novos produtos e de novos métodos produtivos de operação” 

(OCDE, 2006, p. 27). 

Com os efeitos positivos da globalização, tanto a disseminação do conhecimento 

quanto os avanços tecnológicos se tornaram bem mais intensos gerando impactos na 

economia, nas necessidades do mercado, ajustando o ambiente coletivo dos negócios, 

viabilizando a geração do processo inovador. Desta forma, resultando na permutação de 

processos e tecnologias por outras favoráveis às novas realidades do mercado e 

proporcionando novos progressos.  

No âmbito organizacional essa demanda por inovar também persiste, onde torna-se a 

cada dia mais incorporada e materializada por inúmeras empresas em sua estrutura 

institucional que as fazem criar novos modelos de negócios. O mundo globalizado contribui 

diretamente para a difusão da inovação pressionando as empresas a aumentar sua eficiência 

em produtos e serviços. Ela acaba surgindo como um elemento de grande contribuição, 

trazendo consigo uma soma de mudanças com finalidades traçadas para se obter um 
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diferencial que seja favorável principalmente economicamente, podendo também gerar um 

impacto significativo de médio ou a longo prazo. De acordo com Cordeiro (2011) a 

importância da inovação é crescente em resultado do aumento da competitividade global, 

redução do ciclo de vida dos produtos, aumento da capacidade tecnológica das empresas e 

rápida alteração dos desejos dos consumidores.  

A adoção deste caráter inovador propõe que as empresas tenham um posicionamento 

frente ao mercado de forma a transformar esta característica, em um processo de ações 

contínuas e eficientes para não ocorrer à perda de espaço no mercado. O conjunto de ações 

proporcionados por esta adesão dão base para o surgimento de empresas com novas formas de 

execução de suas atividades tangíveis. As organizações que não inovam em algum momento 

sentirão os impactos desta ausência, pois este fator atualmente se tornou um quesito para 

sobrevivência.  

Inovar é uma atitude importante, pois permite que as organizações produzam novos 

conhecimentos, estejam disponíveis para novos mercados, efetivem novas parcerias, tenham 

um acréscimo em suas receitas e cresçam em termos de marca. É claro que as benesses da 

inovação não se restringem as empresas. Os países e regiões em que elas estão também se 

beneficiam grandemente com isso, por meio do crescimento do nível de emprego e renda e do 

acesso ao mundo globalizado (POSSOLLI, 2012, p. 62). 

Diversos agentes no que se refere à organização influenciam na sua potencialidade 

inovadora. Os empreendedores são um destes principais agentes que tem seu papel 

relacionado na transformação das ideias em produtos e serviços, e sob sua responsabilidade 

está o investimento realizado neste processo como também em P&D - Pesquisa e 

Desenvolvimento. O capital humano se torna outro agente imprescindível para aplicação, 

fluxo e desenvolvimento de inovação dentro da organização, pois os mesmos estão presentes 

em todos os processos. Cerqueira (2016) menciona que sabe-se que o capital humano é um 

forte catalisador da inovação. Há uma relação entre a capacidade de indução da inovação e do 

estoque de capital humano. A prática de inovação pode implicar melhores conhecimentos, 

formação e um apoio ao processo contínuo de preparação da inovação. 

Consequentemente, as inovações estão reduzindo o tempo, modificando o 

processamento e sua capacidade, agilizando os fluxos de informação e a forma de acesso às 

informações, alterando a organização e reorganizando os postos de trabalho, impondo o 

desenvolvimento de novas capacidades do trabalhador e modificando o seu comportamento 

no tocante aos aspectos sociais do trabalho, bem como suas relações profissionais (KLING, 

2000). 
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As fontes de demanda muitas vezes forçam a melhoria dos processos produtivos como 

também ditam as evoluções de tecnologias e de produção, ou seja, a demanda tem que ser 

suficiente para que se possa ser tomada a decisão de inovar ou não. Os produtos e serviços 

devem ser conduzidos a caminho das exigências de seus respectivos consumidores, tendo em 

consideração que os resultados provenientes da demanda estão diretamente relacionados aos 

originários das ofertas. Gurgel (2006) diz que é óbvio que as empresas precisam 

continuamente atender a demanda cada vez mais exigente dos clientes, e para isso, precisam 

apresentar produtos e serviços cada vez melhores. Caso contrário, seus potenciais 

compradores migram para a concorrência em uma velocidade nunca antes vista.    

No final do século XX por meio da inovação, surgiu um tipo de organização 

empresarial, as startups, que nos últimos anos teve um número de crescimento elevado. 

Possuindo uma forma estrutural e características bem diferentes das empresas tradicionais, 

elas estão sempre à procura de um rápido crescimento, de ações mais inovadoras e prática 

mais flexíveis que possa se adaptar facilmente ao mercado, sendo todos proporcionados na 

melhor eficácia possível em meio ao mercado. Gruber (2002) afirma que são três 

características comuns às startups e ao seu ambiente: (i) novidade – organização com pouco 

tempo de vida; (ii) pequena dimensão da organização; e (iii) incerteza e turbulência, que 

resultam das características anteriores e do mercado em que atuam, que “são muitas vezes 

caracterizados pelo elevado crescimento e turbulência” (GRUBER, 2002, p. 166).   

A realidade em que as startups se situam é muito diferente das demais empresas, pois 

elas criam oportunidades de crescimento nos mais diversos ambientes e momentos, mesmo 

nas mais difíceis situações em que a economia se encontra. A busca por despertar o interesse 

de grandes investidores e parceiros pode ser um bom elemento de apoio para alavancar seu 

desenvolvimento, já que muitas das ações inovadoras principalmente as que possuem base 

tecnológica necessitam de maiores investimentos. Sarmento (2016) apresenta que justamente 

por essas condições, o investimento em uma startup é considerado de alto risco, levando em 

consideração a imprevisibilidade da aceitação do produto ou serviço no mercado e sua 

viabilidade comercial.  

As startups se sustentam em meio a inúmeras incertezas, as falhas são comuns, mas 

elas tentam se esquivar ao máximo, pois a sua busca por um retorno rentável e lucrativo é 

bem mais intensa do que para os demais tipos empresariais. Por meio de um projeto inovador 

que é colocado em campo, elas tentam encontrar um modelo de negócios que seja ideal, sendo 

desta forma mais expostas aos erros. Elas são inicialmente uma “empresa em aprendizagem”, 

caminhando para ter seu foco na execução e trabalhando sempre para alcançar seus objetivos. 
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O que diferencia uma startup de uma empresa comum é que empresas comuns tem como 

núcleo central a execução de um plano de negócios conhecido, enquanto startups estão, na 

realidade, à procura de um modelo de negócios (LEITE; BARRETO JUNIOR, 2013). 

Conforme os dados coletados pela ABStartups – Associação Brasileira de Startups 

(2018), pode-se constatar que das startups brasileiras em operação 41% estão buscando 

escalar o seu negócio, 46% tem até dois anos de constituição, 44% operam com o modelo de 

serviços e 60% delas tem o faturamento anual abaixo de cinquenta mil reais. O principal 

problema do cliente atendido por uma startup é a inovação em produtos e serviços com 

20,53%. Com relação à densidade por estado, tem-se com um índice base = 1,00 (média 

Brasil) que Santa Catarina possui a maior concentração com 5,95, na eficiência na geração de 

startups (estado) com um índice base = 1,00 (média Brasil) o Rio de Janeiro possui 1,63. 

Atualmente a idade média das startups brasileiras, em situação de atividade, gira em torno de 

2,7 anos.            

Pinto (2015) exprime que o cenário das startups é marcado pelo risco e incerteza 

aliado a alta competitividade o que exige foco constante na inovação e rapidez no 

desenvolvimento dos produtos e serviços. Nesse sentido, para se sobressair no mercado, às 

organizações necessitam definir um modelo de negócios de acordo com a sua realidade e, 

adaptá-lo constantemente mediante as respostas dadas pelo mercado com o intuito de 

gerenciar as incertezas. 

O sucesso ou fracasso de uma empresa é determinado pelo bom desempenho e aceite 

do seu produto ou serviço no mercado. Para uma startup, isso pode significar a perda total do 

negócio, em caso de fracasso, ou um grande impulso no mercado, em caso de sucesso. Um 

resultado positivo pode levá-la a optar por inovações mais radicais, caso almejem aumentar 

sua participação no mercado; ou inovações incrementais ou melhoradas, caso tenham a 

pretensão de obter maior segurança no seu processo de crescimento.  

As inovações radicais podem gerar uma grande mudança tecnológica, estrutural e 

muitas vezes operacional, o que resulta também em uma modificação do tipo de negócio 

existente, enquanto que as inovações incrementais têm um foco em pequenas melhorias em 

produtos, serviços ou até em processos, mesmo tendo impacto menor para a empresa ela pode 

gerar um aumento da qualidade. Ambas oferecem transformações, mas notadamente com 

níveis de riscos diferenciados. Dávila, Epstein e Shelton (2007) ressaltam que inovação 

incremental leva a melhorias moderadas nos produtos e processos de negócios em vigor. Pode 

ser pensada como um exercício de resolução de problemas em que é clara a meta, mas não a 
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maneira de chegar até ela – e precisa ser resolvida. No outro extremo, a inovação radical é o 

conjunto de novos produtos e/ou serviços fornecidos de maneiras inteiramente novas.  

Dentre as ferramentas que tratam da análise de inovação de uma empresa tem se o 

radar da inovação que apresenta treze dimensões que são envolvidas no processo de inovação 

de um sistema empresarial. Por meio destas dimensões, as organizações podem definir em 

quais delas a empresa requer ou necessita inovar. Segundo Scherer e Carlomagno (2009, p. 

16-17), “uma inovação em determinada dimensão que seja completa por outras inovações de 

maior ou menor intensidade em outras dimensões de negócio pode ampliar seu potencial de 

geração de vantagem e resultados superiores por mais longo tempo”.  

O radar da inovação é uma opção de mecanismo que além possibilitar a verificação do 

nível em que se encontram as inovações desenvolvidas na empresa, elas podem adotá-lo para 

auxiliar na reprodução do aprimoramento das ações desempenhadas e de melhorias na 

competitividade da organização, auxiliando-a a traçar o caminho ideal para o alcance de seus 

objetivos. Para Paredes, Santana e Fell (2014), o radar da inovação é capaz de mensurar a 

inovação das organizações por possuir uma visão abrangente do processo de inovação. Além 

disso, o estudo de Carvalho et al. (2015) afirmam que o radar pode ser aplicado em empresas 

de qualquer setor, porém, segundo os autores, cada setor difere na intensidade do uso da 

inovação, mas tem semelhanças no que diz respeito às dimensões em que a inovação ocorre. 

Nesse sentido, esta ferramenta pode facilitar a análise do aperfeiçoamento proporcionado 

pelas startups. 

Diante das considerações realizadas, da atualidade do tema tratado e considerando a 

inovação como uma capacidade substancial para sobrevivência das empresas e principalmente 

de startups, consideradas como empresas novas, de caráter inovador e que apostam na criação 

de projetos promissores para a transformação de ideias em processos, produtos e serviços essa 

pesquisa busca responder a seguinte questão:  

 

Qual o grau de inovação organizacional de startups localizados no Rio Grande do 

Norte? 
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1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Foram delineados objetivos que propiciem expor a compreensão quanto à 

problemática pesquisada e o alcance das finalidades propostas pela pesquisa. 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Analisar o grau de inovação organizacional de startups localizadas no Rio Grande do 

Norte. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Foram elaborados objetivos específicos para melhor obtenção do objetivo geral, 

elencados da seguinte forma: 

1. Aplicar o radar da inovação nas startups estudadas; 

2. Analisar as startups por meio das dimensões propostas pelo radar da inovação; 

3. Identificar as dimensões de inovação mais ou menos desenvolvidas nas startups 

estudadas. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA TEÓRICO-PRÁTICA 

 

Ao decorrer de um longo período, a inovação proporcionou e ainda propõe para as 

diversas organizações empresariais, inúmeros avanços desde conceituais, científicos, 

tecnológicos e entre outros. O processo de inovação é uma necessidade para muitas áreas e 

que ainda está em fase de crescimento; para as empresas, por exemplo, tem sido de grande 

importância à medida que torna seu funcionamento mais eficiente. Conforme o Manual de 

Oslo, “as empresas engajam-se em inovações em virtude de inúmeras razões. Seus objetivos 

podem envolver produtos, mercados, eficiência, qualidade ou capacidade de aprendizado e de 

implementação de mudanças” (OCDE, 2006, p. 27). Assim, seguindo recomendações 
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internacionais, a inovação é reconhecida pela implementação de produtos (bens ou serviços) 

ou processos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados. A implementação da 

inovação ocorre quando o produto é colocado no mercado ou o processo passa a ser 

incorporado e operado pela empresa (IBGE, 2002).  

Pode se observar que o desenvolvimento de inovação nas empresas pode gerar grandes 

impactos internos e externos. A mesma percorre por todos os processos e agentes da 

organização, desde a demanda, capital humano, capital financeiro e etc. A contribuição e 

retorno de cada um destes elementos para com o desenvolver de um processo de inovação é 

fundamental para obter o sucesso dos objetivos almejados com sua aplicação.  

Naturalmente, novos tipos de negócios tendem a surgir ao longo do tempo. Mas, o que 

se pode observar é que nos últimos anos muitas empresas, com perfil inovador e diferente das 

empresas tradicionais, ingressaram e ganharam espaço no mercado rapidamente. As chamadas 

startups, possuem particularidades que têm chamado a atenção dos empreendedores 

modernos, sobretudo, daqueles que buscam empreender em mercados altamente incertos e 

que demandam maior flexibilidade de gestão.      

 Com esta nova forma de fazer negócio criada como uma estratégia de inserir novas 

empresas no mercado com base na inovação, os números de startups só tendem a crescer e se 

tornarem mais eficazes nos papéis que assumem. Pinto (2015), expõe que outro aspecto 

importante se deve ao fato de que o sucesso dessas organizações está associado em grande 

parte ao seu modelo de negócio.  

Nesse sentido, a importância das startups para o mercado atual é notável, elas 

contribuem originando um novo tipo de negócio que consequentemente gera muitos impactos 

como o aumento da movimentação de capital, novos aspectos que interferem no fluxo do 

meio empresarial, criação de métodos de adaptação às novas situações em que o mercado se 

encontra, surgimento de processos para melhor usufruir dos benefícios das tecnologias. Estes 

e entre outros fatores ocasionados por elas, influem de forma direta ou indiretamente o mundo 

dos negócios. Desta maneira, ganham maior relevância as discussões e análises realizadas 

sobre as startups e as inovações que são executadas em sua estrutura empresarial. 

Para realização destas análises em meio a diversas outras ferramentas, existe o radar 

da inovação que por meio de suas dimensões apresenta e avalia as suas relações, como 

também o desempenho individual de cada uma destas com base nas ações inovadoras 

executadas em uma determinada empresa. Assim, com o radar da inovação é possível realizar 

uma análise quanto à competência inovadora, determinando se a empresa é realmente 

inovadora. Scherer e Carlomagno (2009, p 20) afirmam que “a utilização do radar da 
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inovação permite integrar todos os tipos de inovação numa ferramenta única para diagnóstico, 

benchmark e definição de estratégia”. 

Dosi (1998) afirma que as novas ideias, produtos ou processos convertidos em 

atividade inovadora, podem emergir de desafios vindos do ambiente interno ou externo das 

organizações, de forma natural ou provocada e devem ser canalizados adequadamente de tal 

forma a resultarem no aperfeiçoamento de métodos, rotinas e organização, ou seja, a essência 

dos processos de inovação. Nesse sentido, para a OCDE (2006) as pesquisas sobre inovação 

podem disponibilizar informações qualitativas e quantitativas sobre os principais resultados. 

Ademais, os dados provenientes das pesquisas podem ser materiais muito úteis para análises 

experimentais sobre os impactos da inovação. 

Diante dessas considerações, como justificativa teórica os conceitos de inovação e o 

entendimento das startups como negócios que assentam em moldes flexíveis, e que facilmente 

se adaptam às constantes mudanças do mercado, podem ser empregados para oferecer uma 

visão abrangente de toda estrutura e ambiente inovador que as startups se situam. Justifica-se 

também por encontrar-se na literatura pesquisada, poucos trabalhos existentes sobre startups 

no estado do Rio Grande do Norte. E do ponto de vista da justificativa prática, a importância 

da mensuração da inovação para analisar se as startups estão aperfeiçoando seus produtos e 

serviços, além de auxiliar na identificação de suas necessidades e pontos fortes, contribuindo 

para torná-las mais competitivas no mercado atual com o auxílio do radar da inovação, por ser 

uma importante ferramenta com uma abordagem mais completa.  

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está organizado em seções, de forma sequenciada, conforme se 

observa:  

Na primeira seção a introdução apresenta as principais premissas, seguindo-se da 

estruturação e da formulação da problemática da pesquisa, além dos seus objetivos geral e 

específicos, seguidos da justificativa teórico-prática observada para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

Na segunda seção é levada a efeito uma revisão da literatura que trata dos principais 

conceitos relacionados ao tema em estudo, buscando-se suporte ao alcance de respostas à 
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problemática de pesquisa, proporcionando o atendimento aos objetivos anteriormente 

definidos.  

Na terceira seção apresentam-se os procedimentos metodológicos, partindo da 

caracterização da pesquisa; passando pelo ambiente de pesquisa, o universo e a amostra, até 

se chegar à coleta e ao tratamento dos dados.  

Na quarta seção são elucidados os resultados alcançados pela pesquisa, conforme 

abordado quanto ao objeto do estudo.  

E, finalizando, na quinta seção são elencadas as considerações finais, juntamente com 

as recomendações, as limitações à realização do estudo, além da propositura e 

encaminhamento para novos trabalhos de pesquisa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção contém a revisão de literatura para melhor entendimento acerca da temática 

abordada neste estudo. A princípio é feita uma abordagem conceitual sobre inovação, logo 

após é feita uma contextualização acerca de inovação e vantagem competitiva. Em seguida 

são tratadas as ferramentas para mensurar a inovação, dando ênfase ao radar da inovação. Por 

fim, o último tópico trata sobre as startups, objeto de pesquisa do presente estudo. 

 

2.1.   ABORDAGEM CONCEITUAL DA INOVAÇÃO 

 

A inovação se faz cada vez mais presente no meio organizacional situando-se como 

um dos elementos mais importantes dentre os demais. Ela pode ser compreendida como a 

realização tanto de uma otimização como a criação de um novo produto ou serviço. O Manual 

de Oslo define a inovação como: 

 

“A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas” (OCDE, 2006, p. 55). 

 

Mello (2007) salienta que desde então, a visão sobre o que constitui inovação tem 

mudado e, embora não exista definição padrão para inovação, a ideia mais usual é de que 

inovação constitua algo novo, seja uma característica de um produto, um processo, uma 

técnica ou um novo uso de um produto ou serviço. Costa et al. (2016), propõem que inovar é 

fazer diferente, implantar mudanças e melhorias contínuas no intuito de aumentar e garantir 

que as empresas utilizem os seus conhecimentos e recursos da melhor forma para enfrentar 

um mundo a cada dia mais globalizado e dinâmico. 

Diversos autores realizaram grandes contribuições para a conceituação deste termo. 

Schumpeter afirma que inovação pode ser vista como “novas combinações”, pode ser 

separada da invenção como algo trazida ao mercado pelo empreendedor e pode ser 

especificada como novos produtos, novos processos, novas matérias-primas, novas formas de 

organização e novos mercados (LUNDVALL, 2004). Para Freeman (1982 apud Dias, 2012), a 

inovação inclui a técnica, design, fabricação, gestão e atividades comerciais envolvidos na 

comercialização de um novo (ou melhorado) produto ou o primeiro uso comercial de um novo 
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(ou melhorado) processo ou equipamento. “A inovação é um processo multidimensional, que 

abrange desde a concepção inicial do produto pela engenharia simultânea até o início da 

fabricação” (ZARIFIAN, 990 apud PINTO, 2004). E de acordo com o INMETRO – Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2009), que segue a mesma linha de 

raciocínio, define-se a inovação como a implementação de um produto, bem ou serviço novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas. O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Empresas, também define 

a inovação:  

 

“Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou 

social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Nas organizações 

empresariais, a inovação tem três propósitos: criar diferencial, neutralizar a 

concorrência e aumentar a produtividade. Um produto, processo ou método de 

gestão pode ser considerado inovador se é novo para a empresa, ainda que seja lugar 

comum no setor de negócio, na concorrência ou em outros negócios” (SEBRAE, 

2015, p.15). 

 

Costa et al. (2016), entendem que a inovação é o ato de inovar modificando antigos 

costumes, práticas ou até processos, que caracterizam um efeito de renovação ou de criação 

de uma novidade ou produto novo. A concepção da inserção de novos produtos e serviços no 

mercado proporcionando resultados positivos está bem presente nos vários conceitos de 

inovação, como afirma Duarte (2011) que a considera como a capacidade de criação e de 

colocação, no mercado, de novos bens ou serviços de aceitação do consumidor, capazes de 

proporcionar condições de rentabilidade à empresa.      

 A inovação é uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo por um 

indivíduo ou outra unidade de adoção. Pouco importa se uma ideia é ou não objetivamente 

nova, medida pelo período de tempo desde seu primeiro uso ou descoberta. A novidade 

percebida da ideia para o indivíduo determina sua reação a ela. Se a ideia parece nova para o 

indivíduo, pode ser considerada uma inovação (ROGERS, 1982).    

 Saraceni et al. (2013), descrevem que a inovação se caracteriza de uma maneira 

genérica, na introdução de melhorias, métodos e procedimentos, tanto em produtos como em 

processos, organização, marketing, que gerem dentro de um determinado período, um 

resultado comercial positivo para a organização. Conforme seu conceito ela é posta 

claramente por muitas empresas como uma forma de se alcançar melhorias necessárias, 

podendo fazê-la um grande propulsor para dar origem a um novo negócio ou serviço. Como 

Drucker (1985), aborda a inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio 
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pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um 

serviço diferente.  

Dessa forma, a economia se move basicamente através de produção e consumo. Por 

isso as organizações tendem a identificar e/ou analisar as necessidades dos consumidores para 

comercializar produtos ou serviços que os satisfaçam. Dessa forma, o que se produz tem por 

objetivo a comercialização. Sendo assim, é necessário que os consumidores estejam dispostos 

a adquirir esses bens. Por isso a inovação é considerada como alternativa para obtenção de 

lucro. Conforme Schumpeter,  

 

A inovação introduzida pelas empresas é a principal fonte de crescimento 

econômico, tida como resultado de esforços de P&D em que estas empenham 

recursos, motivo pelo qual usuários deveriam pagar um preço suficiente para cobrir 

seu custo de produção e ter o direito de monopólio do uso da inovação 

(SCHUMPETER, 1934 apud CLEMENTE; HIGACHI, 2000, p. 197).   
            

De acordo com o pensamento de Schumpeter, a inovação pode ser entendida como 

uma ferramenta necessária para movimentar a economia. Para Blanco (2015) a teoria da 

“destruição criativa” criada por Schumpeter, explica o efeito que as inovações produzem no 

mercado, ou seja, quando uma tecnologia nova chega para substituir a que antes era 

dominante, começa todo um novo ciclo que vai se renovar mais uma vez no futuro, quando 

esta tecnologia ficar obsoleta e seu monopólio for quebrado. A inovação, portanto, trata-se da 

renovação do consumo, a partir do surgimento de novos produtos no mercado. 

Assim, de acordo com Guedes (2016), o termo inovação possui várias definições, mas 

que dependendo de sua aplicação ela está ligada aos negócios. Podendo assim ser definida 

claramente como o processo de realizar mudanças ou introdução de algo novo em contextos 

tanto sociais com organizacionais. Já Beck e Beuren (2017), relatam que não se encontra na 

literatura uma definição amplamente consolidada para inovação, ao contrário, os autores 

realizam uma mesclagem de aspectos que são relacionados à concepção de uma nova ideia. 

Dentre os inúmeros autores que atribuem um conceito ao termo, alguns classificam a 

inovação como técnica ou administrativa, porém outros estendem essa classificação para o 

tipo de inovação relacionado ao produto, processo, tecnologia ou organizacional. 

 Conforme são propostos pelos inúmeros conceitos, já atribuídos a inovação, pode se 

observar que ela pode ser considerada essencialmente como uma proposta de algo novo ou de 

melhoria que deve ser posta em prática para assim, apresentar resultados positivos para a 

organização, objetivando a obtenção de vantagem competitiva. Para Schumpeter, os 

empresários tendem a buscar a inovação para que possam obter a chamada vantagem 
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competitiva, a qual ele denominou de “lucros de monopólio”. Contudo, essa vantagem 

ocorrerá apenas por um certo período de tempo, já que ideias inovadoras poderão ser 

substituídas ou incrementadas por ideias melhores ao longo do temp (TIDD, BESSANT, 

PAVIT, 2008).  

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996) complementam que a inovação vem sendo um 

dos indicadores mais utilizados para avaliar a competitividade, uma vez que seus resultados se 

encontram vinculados à capacidade de acompanhar as mudanças e o desenvolvimento do 

mercado, bem como a criação e ocupação de novos mercados – processo cada vez mais 

dinâmico. Nesse sentido, a inovação passa a ser vista como uma vantagem competitiva para 

as empresas, assunto que será tratado no próximo tópico. 

 

2.2. INOVAÇÃO E VANTAGEM COMPETITIVA 

 

O mercado mantém-se em constante movimento estimulando as empresas a se 

adaptarem às mudanças provenientes do seu avanço. No intuito de acompanhar este fluxo de 

desenvolvimento, as organizações encontram vantagens competitivas na capacidade de gerar 

maior valor econômico do que as suas concorrentes. O tamanho dela é resultado da diferença 

entre o valor econômico que a mesma consegue criar e o de suas concorrentes (BARNEY; 

HESTERLY, 2011).  Mioranza et al. (2017), descrevem que o direcionamento da inovação 

para empresas pode resultar na diminuição de seus custos, ganhos na qualidade e 

produtividade, aumento das vendas entre outras diversas situações operacionais. Portanto, ela 

pode ser considerada como uma ferramenta que proporciona diferenciação e vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes.        

A relação existente entre a inovação e a vantagem competitiva, está no fato de que a 

empresa deve desenvolver inovações que realmente possam ser introduzidas para se tornar 

uma vantagem competiva. Para ser reconhecida como inovação ela deverá ser constituída por 

uma otimização ou criação e um resultado econômico-financeiro para assim determinar que a 

empresa obtenha uma vantagem competitiva que se tem como caracteristica a diferenciação e 

criação de valor em produtos e serviços (CONTO, et al. 2016).      

Segundo Schumpeter, (1934 apud Lundvall 2007, p.9,) “a inovação é vista como o 

principal mecanismo por trás da dinâmica econômica. O dínamo do sistema é o indivíduo 

empreendedor que introduz inovações nos mercados e cria novas empresas. Depois de 

pioneiros seguem imitadores e, gradualmente, os lucros criados pela onda original de a 
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inovação está corroída”. Assim, a inovação surge como uma ferramenta para as organizações 

buscarem uma possível vantagem competitiva, se sobressaindo quanto às outras.  Uma das 

principais etapas para se dá início a um processo de inovação é o de elaboração de uma 

estratégia de acordo com os propósitos organizacionais, o que irá caracterizar e direcionar os 

passos futuros. É evidente que a estratégia adotada pela organização influencia a 

caracterização do seu sistema interno de inovação e caracteriza os desafios para a 

implementação de sua prática de inovação (STEFANOVITZ, 2011).  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) concluem que a chave para se criar – e manter vantagem 

competitiva tende a pertencer àquelas organizações que inovam continuamente. Assim, os 

autores supracitados indicam no Quadro 1, algumas das formas nas quais as empresas podem 

obter vantagem competitiva pela inovação: 

 

Quadro 1 - Vantagens competitivas pela inovação 

Mecanismo Vantagem Competitiva 

Novidade na oferta de produto ou serviço Oferecer algo que ninguém mais consegue. 

Novidade no processo Oferecer algo de uma forma que os outros não conseguem 

imitar – mais rápido, mais barato, mais personalizado etc. 

Complexidade Oferecer algo que os outros têm dificuldade em dominar. 

Proteção legal de propriedade intelectual Oferecer algo que os outros não conseguem, a menos que 

paguem licença ou taxa. 

Acréscimo/ampliação de alcance de fatores 

competitivos 

Alterar a base de concorrência – por exemplo, de preço do 

produto para preço e qualidade, ou preço, qualidade, 

variedade etc. 

Tempo/oportunidade Vantagem de ser o primeiro a entrar – ser o primeiro pode 

valer a fatia de mercado para produtos novos. Vantagem de 

seguidor rápido – o que torna mais sensata a postura de 

observar alguém que comete erros iniciais e se mover 

rapidamente para um produto mais avançado. 

Desenvolvimento robusto/de plataforma Oferecer um produto que é a base sobre as quais outras 

variações e gerações podem ser construídas. 

Reescritura de regras Oferecer algo que represente um conceito de processo ou 

produto absolutamente novo, uma forma diferente de fazer as 

coisas. 

Reconfiguração de partes do processo Recriar a forma na qual as partes do sistema interagem, por 

exemplo, construir redes de distribuição mais eficientes, 

terceirizando e ampliando as atividades para o meio virtual 

etc.; 

Transferência através de diferentes contextos de 

aplicação 

Recombinar os elementos já conhecidos em mercados 

diferentes; 

Outros A inovação depende em grande parte de nossa capacidade de 

encontrar novas maneiras de fazer as coisas, bem como de 

obter vantagem competitiva. 

Fonte: Adaptado de: Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 
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Assim, inovações tecnológicas geram vantagens competitivas à medida que aumentam 

os benefícios oferecidos pelos produtos ou serviços. Segundo Kotler (1997), as empresas que 

forem incapazes de desenvolver novos produtos estarão se colocando em grandes riscos. 

Desta forma, são necessárias novas características e benefícios que agreguem valor para 

continuar atraindo clientes. O investimento em P&D - Pesquisa e Desenvolvimento de 

produtos, apoiado numa cultura inovadora, assume o importante papel de gerar valor aos 

produtos e serviços da organização e tem se tornado fator determinante do sucesso 

competitivo das empresas.  

Algumas inovações criam vantagem competitiva percebendo uma oportunidade de 

mercado completamente novo ou servindo a um segmento de mercado que outros ignoraram. 

No momento em que são inseridas inovações no mercado muitas organizações ainda se 

encontram despreparadas para competir. O momento no qual os concorrentes estão 

despreparados ou lentos para confrontar, este é o ponto em que tal inovação rende vantagem 

competitiva. A mesma ainda pode ser melhor explorada para se extrair maiores benefícios 

(PORTER, 1990).  

Denizot (2014) corrobora que para as organizações sobreviverem, precisam 

acompanhar atentamente às tendências de mercado, minimizando os efeitos de suas possíveis 

surpresas e aproveitando as oportunidades que se apresentam. Esses aspectos apresentados 

pelo mercado servem de base para a tomada de decisão das organizações que se encontram 

mediante a análise de tendências, suposições e previsões, juntamente com avaliação de 

aspectos internos.  

Assim, a inovação é posta por muitos como elemento necessário para dar continuidade 

ao ritmo competitivo da organização. O MBC - Movimento Brasil Competitivo (2008), 

remete a inovação como essencial para que a empresa continue a ser competitiva nesse 

mercado cada vez mais dinâmico, exigente e globalizado. Mesmo as micro, pequenas e 

médias empresas, que não estão voltadas para o mercado exterior, enfrentam hoje a 

concorrência interna que conta também com as empresas de outros países, cujos produtos e 

serviços invadem o mercado nacional.  

Miniussi et al. (2017), consideram que o sucesso estratégico é dependente da 

capacidade da firma em analisar e reconhecer o momento em que se encontra, sabendo assim 

identificar e neutralizar as ameaças ou aproveitar as oportunidades que o ambiente lhe 

oferece. A vantagem competitiva nada mais é do que a capacidade que se tem de gerar um 

maior valor econômico. Lemos (1998), diz que a vantagem competitiva está na essência de 

qualquer estratégia, porém as empresas precisam fazer uma escolha sobre qual o tipo de 
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vantagem competitiva que se busca obter e sobre a finalidade que irá alcançar.    

 Existem diferentes tipos de estratégias de inovação visando a competitividade 

empresarial, por meio da geração de novas atividades para estas organizações que põem a 

inovação como fator centro para se obter uma vantagem. Gomes (2014) afirma que onde há 

uma estratégia competitiva, tem que ser diferente ou escolher um conjunto de atividades 

diferentes para entregar valor ao cliente. Criar um produto ou fazê-lo melhor através de um 

novo processo, buscar um novo nicho de cliente, são alguns dos exemplos de estratégias de 

inovação para a competitividade.         

 Neste pensamento, Freeman e Soete (1997), apresentam os diferentes tipos de 

estratégias tecnológicas que podem ser consideradas subconjunto de táticas competitivas mais 

gerais, adotadas pelas empresas:  

 

▪ Estratégia ofensiva: A estratégia ofensiva de inovação é adotada por empresas que 

buscam liderança tecnológica em determinados segmentos da indústria. Precisa contar 

com boa capacidade criativa e técnica, seja internamente ou através do acesso 

privilegiado a laboratórios e centros de pesquisa e da relação exclusiva com 

consultores e fornecedores de insumos e serviços críticos; 

▪ Estratégia defensiva: A empresa que adota uma estratégia defensiva não quer correr o 

risco de ser a primeira a inovar, mas também não quer ser deixada para trás em termos 

tecnológicos. Espera aprender com os erros dos pioneiros e aproveitar a abertura de 

um novo mercado para oferecer soluções mais seguras e consistentes; 

▪ Estratégia imitativa: A empresa que adota a estratégia imitativa não inspira ser líder ou 

ter grandes lucros com a introdução da inovação. Pretende apenas, marcar presença no 

mercado, oferecendo um produto semelhante aos existentes; 

▪ Estratégia dependente: As empresas que adotam uma estratégia dependente assumem 

um papel subordinado em relação a outras empresas mais fortes. Não tomam a 

iniciativa de promover mudanças técnicas em seus produtos ou processos a não ser por 

demanda explícita de seus clientes ou controladores e dependem de outras empresas 

para obter as instruções técnicas necessárias para inovar; 

▪ Estratégia tradicional: A empresa que adota uma estratégia tradicional praticamente 

não muda seus produtos, seja porque o mercado não demanda mudanças ou porque a 

concorrência também não inova. Geralmente não conta com capacidade técnica para 

iniciar mudanças, mas pode desenvolver inovações e fazer pequenas alterações no 

design do produto com base na experiência prática de seus colaboradores; 
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▪ Estratégia oportunista: Está associada à exploração de nichos de mercado ou 

oportunidades temporárias. Sempre existe a possibilidade de empreendedores 

identificarem alguma nova oportunidade em mercados em rápida transformação que 

não requeira grandes investimentos em P&D. 

 

Diante do exposto, as empresas podem selecionar uma ou mais estratégias em 

diferentes segmentos de suas atividades e mudá-las ao longo do tempo. Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008), salientam que a capacidade de inovar é um fator essencial de competitividade, mas 

requer o desenvolvimento de um conjunto de habilidades e conhecimentos a nível 

tecnológico, organizacional e gerencial. Para transformar as inovações desenvolvidas em 

vantagens competitivas é essencial saber articular conhecimentos tecnológicos com 

capacidade organizacional interna à visão de mercado além de dispor de uma estrutura de 

gestão que atenda às exigências do processo de inovação ao longo de suas diversas fases. 

Com isso surge à necessidade de identificar o quanto essas estratégias estão sendo efetivas, 

qual o grau de inovação das organizações e em quais aspectos precisam melhorar, sendo 

desenvolvidas para isso, ferramentas de mensuração da inovação. 

 

2.3. FERRAMENTAS DE MENSURAÇÃO DA INOVAÇÃO 

 

A mensuração consiste em medir algo com base em uma referência. O grau de 

inovação de uma organização é medido conforme a escolha de uma ferramenta ideal a 

realidade da organização em meio às diversas ferramentas existentes. Conforme Pinto (2004) 

aborda, a mensuração é um processo de contar ou comparar no qual se busca analisar 

atributos em termos de algumas características comuns, como peso, dimensões etc. Segundo 

Longanezi, Coutinho e Bomtempo (2008) o processo de inovação geralmente é avaliado e 

medido por meio das entradas e saídas do sistema, ou seja, a relação entre os esforços 

aplicados e os resultados obtidos. Porém, referente à inovação, o “como” os resultados são 

obtidos pode ser o diferencial para multiplicação de resultados futuros. 

Farias et al. (2014), consideram que os indicadores para se mensurar as atividades de 

inovação devêm ser escolhidos analisando a realidade organizacional e não apenas 

contemplando outras realidades, desta forma fornece à devida importância a cultura 

organizacional no contexto econômico e social. Com a existência dos diversos tipos de 
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inovação têm-se também a necessidade de conter diferentes métodos de mensuração de 

resultados. O Quadro 2 apresenta uma relação entre as diversas ferramentas de mensuração da 

inovação encontradas na literatura. 

 

Quadro  1 - Relação entre ferramentas de mensuração da inovação e dimensões 

Ferramentas de Mensuração da Inovação 

Ferramenta Dimensões 

Tipologia de Berreyre 1. Domínio tecnológico  

2. Domínio comercial  

3. Domínio organizacional  

4. Domínio institucional 

Tipologia de Schumpeter 1. Produtos  

2. Métodos de produção  

3. Abertura de mercados  

4. Fontes provedoras de matérias-primas    

5. Estruturas de mercado em uma indústria 

Manual Frascati 1. Recursos dedicados a P&D  

2. Estatísticas de patentes 

Manual de Oslo 1. Produtos  

2. Processos  

3. Marketing  

4. Organizacional 

Modelo de Pesquisa PINTEC 1. Produtos  

2. Processos  

3. Organizacional 

Método MAPEL 1. Métodos  

2. Ambiente  

3. Pessoas  

4. Estratégia  

5. Liderança  

6. Resultados 

Octógono da Inovação 1. Estratégia  

2. Cultura  
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3. Liderança  

4. Pessoas  

5. Estrutura  

6. Processos  

7. Funding  

8. Relacionamentos 

Radar da Inovação 1. Ofertas  

2. Clientes  

3. Processos  

4. Presença  

5. Plataforma  

6. Marca  

7. Soluções  

8. Relacionamento  

9. Agregação de valor  

10. Organização  

11. Cadeia de fornecimento  

12. Rede 

Fonte: Ribeiro (2017). 

 

Por meio destas ferramentas pode se observar a importância de se obter conhecimento 

e consideração quanto ao desenvolvimento de ações inovadoras presentes na organização. 

Veiga Neto et al. (2014), abordam que as ferramentas de mensuração demonstram a 

importância estratégica da inovação e representam a preocupação com a sua compreensão e 

com a definição de instrumentos de medição do seu nível. 

 

2.3.1. Tipologia de Berreyre 

 

Para Berreyre (1975), conforme citado por Costa e Garcia (2018), esta tipologia pode 

ser agrupada em quatro grandes categorias de inovação. Estes domínios são considerados 

como forma de identificação das inovações voltadas para o setor de pequenas e médias 

empresas. Os respectivos domínios são: domínio comercial – são as mudanças relativas ao 

desenvolvimento de novos canais de distribuição, exploração de novos mercados, um novo 

uso para um produto tradicional, novas apresentações de um produto para alavancar a 
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participação de mercado ou para acesso de alguns consumidores; domínio institucional – são 

as mudanças nos sistemas e normas que prevalecem na organização; domínio organizacional 

– são as transformações na forma de organização, gestão e processos da empresa, realizadas 

diretas ou indiretamente relacionados à estrutura interna e domínio tecnológico – são as 

modificações relacionadas aos aspectos técnicos de produtos, processos, serviços e de 

métodos de produção.  

 

2.3.2. Tipologia de Schumpeter 

 

Schumpeter (1985, apud Costa e Garcia, 2018) os conceitos atribuídos por Schumpeter 

são os primeiros e mais abrangentes, em termos de possibilidades de 

inovação compreendendo as cinco formas de inovação, ou dimensões da inovação que são 

elas: a introdução de novos produtos; introdução de novos métodos de produção; abertura de 

novos mercados; o desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e 

insumos; criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. Os conceitos propostos 

por Schumpeter foram pioneiros, dando ênfase para a inovação de produtos, de processo e de 

métodos de gestão. Em seguida, tornou-se mais abrangente incluindo as outras quatro formas 

de inovação citadas.  

 

2.3.3. Manual Frascati 

  

 O Manual Frascati da OCDE tem sido o padrão mundial reconhecido para coletar e 

relatar estatísticas comparáveis internacionalmente sobre os recursos financeiros e humanos 

dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento experimental. Os esforços coordenados entre 

diversos países para definir e implementar as recomendações deste manual resultaram em 

uma grande fonte de evidências para os formuladores de políticas científicas, de pesquisa e 

econômicas. As definições propostas foram adotadas e adaptadas por muitos governos e 

servem como uma linguagem comum para discussões relacionadas à política de ciência e 

tecnologia, política de desenvolvimento econômico e política tributária e regulatória, como 
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também o desenvolvimento de orientação sobre contabilidade financeira, estatísticas de 

investimento, comércio e etc (OCDE, 2015).  

 

2.3.4. Manual de Oslo 

 

O Manual de Oslo foi desenvolvido conjuntamente pelo EUROSTAT – Comissão 

Europeia de Estatísticas e a OCDE - Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento, faz parte de uma família de manuais dedicados à mensuração e 

interpretação de dados relacionados a ciência, tecnologia e inovação. Esse material 

compreende um conjunto de manuais, diretrizes e guias sobre P&D (Manual Frascati), 

indicadores de globalização, patentes, a sociedade da informação, recursos humanos em C&T 

(Manual Canberra) e estatísticas de biotecnologia. Este manual oferece diretrizes para a coleta 

e a interpretação de dados sobre inovação de maneira internacionalmente comparável (OCDE, 

2006). 

 

2.3.5. Modelo de Pesquisa PINTEC 

 

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) é uma pesquisa realizada a cada três 

anos, cobrindo os setores da indústria, serviços, eletricidade e gás. Ela realiza um 

levantamento de informações para a construção de indicadores nacionais sobre as atividades 

de inovação empreendidas pelas empresas brasileiras. Ela dispõe de informações sobre o 

esforço empreendido para inovação de produtos e processos; identificação do impacto das 

inovações no desempenho e competitividade das empresas; fontes de informação e relações 

de cooperação estabelecidas com outras organizações; apoio do governo para as atividades 

inovativas; identificação dos problemas e obstáculos para a implementação de inovação; 

inovação organizacional e de marketing, entre outros aspectos (IBGE 2018). 

 

2.3.6. Método MAPEL 
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O MAPEL (Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia e Liderança) é um método 

utilizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esta ferramenta busca avaliar o grau 

de maturação das atividades de inovação na empresa. Ela consiste em avaliar seis dimensões 

que são: métodos, ambiente, pessoas, estratégia, liderança e resultados, sendo cinco voltadas 

para os processos estruturais da organização e apenas uma para os resultados obtidos. A 

aplicação desta metodologia é desenvolvida por meio de um questionário caracterizado por 

quatro perguntas por dimensão, podendo ser fragmentado seis possíveis respostas, que variam 

em uma escala de zero a três pontos, após encontrar a pontuação de cada dimensão é avaliada 

uma última dimensão vinculante das demais que corresponde ao resultado obtido para 

finalmente ser confrontado com o esperado e comparado com outras empresas de mesmo 

porte e atividade (GONÇALVES JUNIOR et al, 2013). 

 

2.3.7. Octógono da Inovação 

 

O octógono da inovação proposto por Scherer e Carlomagno (2009) apresenta oito 

dimensões relacionadas à gestão da inovação: estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, 

estrutura, processo, funding e liderança. Siluk e Marques (2011), afirmam que octógono da 

inovação permite à empresa visualizar em um gráfico o desempenho em relação as oito 

dimensões da inovação, conforme Figura 1. Primeiramente, pontuam-se de 1 a 7 as perguntas 

do questionário. Após obter os resultados correspondentes as respectivas dimensões, realiza-

se o diagnóstico da gestão da Inovação.  
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Figura 1 - Octógono da inovação 

 

Fonte: Innoscience (2018). 

 

De acordo com Oliveira (2012), esta figura expõe todas as etapas para a busca da 

produtividade da inovação. O ciclo se inicia pela estratégia da inovação, o qual busca analisar 

e compreender o que a empresa realiza de iniciativas para a inovação. Em seguida tem-se a 

liderança com o objetivo de por meio das lideranças da organização, reconhecer qual o apoio 

que eles dão para a promoção da inovação. A cultura tem o intuito de conhecer como se dão 

os meios para se criar um ambiente inovador na organização.  

Outra etapa é o relacionamento que procura conhecer como a organização busca 

utilizar os parceiros, fornecedores, clientes e concorrentes na criação da inovação. Em seguida 

tem-se uma estrutura para inovação que busca identificar na empresa onde está situada a 

atividade da inovação e como ela está organizada. A etapa de pessoas para inovação que tem 

por finalidade reconhecer na organização qual é o apoio dado às pessoas para a inovação. O 

processo de inovação tem a preocupação de identificar como as oportunidades de inovação 

são geradas, avaliadas e desenvolvidas. A última dimensão denominada funding busca 

analisar na organização como as inovações podem ser financiadas (OLIVEIRA, 2012). 

 

2.3.8. Radar da Inovação 

 

O radar da inovação é uma ferramenta de mensuração considerada por muitos uma das 

mais abrangentes, a mesma engloba um conjunto de dimensões empresariais por meio do qual 

se propõe obter resultados e possíveis análises contribuintes para a organização. Sawhney, 

Wolcott, Arroniz (2006), afirmam que o modelo do radar da inovação provavelmente possa 
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ser considerado a mais completa em relação de formas de inovação até agora divulgada, 

apontando um conjunto com dimensões/formas diferentes para uma empresa inovar. Para 

Macedo (2015), o radar da inovação consiste em um mapa formado por quatro principais 

dimensões pelo qual uma empresa pode buscar oportunidades para gerar a inovação, são elas: 

oferta (o que é feito); clientes (quem está sendo atendido); processos (como a oferta é 

desenvolvida) e presença (onde a oferta está disponível para os clientes). São integrados mais 

oito elementos empresariais que podem servir como fontes para a inovação que são: 

plataforma, soluções, relacionamento, captura de valor, cadeia de fornecimento, rede e marca 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006). O próximo tópico detalha melhor essa 

ferramenta. 

      

2.4. RADAR DA INOVAÇÃO 

 

A compreensão do comportamento inovador da empresa juntamente com a procura 

continua de melhorias, levam as empresas a recorrerem a ferramentas adequadas para se 

alcançar uma análise sempre mais precisa de suas ações inovadoras. O radar da inovação se 

faz presente como uma destas ferramentas que propõe uma avaliação quanto ao 

desenvolvimento inovador desempenhado pela organização, sendo composta por alguns 

elementos importantes, assim esta ferramenta permite que sejam tiradas conclusões muito 

relevantes.                

 Conforme Carlomagno e Scherer (2009), o radar da inovação dever ser utilizado nas 

três etapas seguintes: identificação do perfil atual de inovação – resume-se em desenhar o 

perfil de inovação atual da empresa por meio da identificação das inovações que são mais 

importantes em sua intensidade, interdependência e dimensão. Ao unir os pontos das 

inovações tem-se a formação de uma figura que retrata o perfil de inovação presente na 

empresa; A análise do perfil de inovação do setor/concorrentes – compreende o desenho do 

perfil de inovação dos mais relevantes concorrentes ou do setor para assim reconhecer as 

oportunidades de diferenciação; por último tem-se a definição da estratégia de inovação – 

restringe-se a determinação dos tipos de inovações intencionados para orientar todas as ideias 

e seleção de experimentos futuros que serão desenvolvidos na empresa.   

 Garcia (2008), afirma que o modelo do radar da inovação aponta para um conjunto 

com doze dimensões/formas diferentes para uma empresa inovar. Por concentrar o conjunto 
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mais amplo das formas possíveis de inovação, será o modelo teórico que suportará a maior 

parte das discussões na confrontação das avaliações do que venham a ser uma empresa 

inovadora e a responsável pela introdução do termo dimensões para diferenciar as formas de 

inovação. Assim, Scherer e Carlomagno (2009), afirmam que o radar é construído a partir de 

raios que partem do centro e representam cada uma das doze dimensões. Cada um dos raios é 

dividido em sete níveis que representam a intensidade da inovação, no qual os dois primeiros 

níveis indicam melhorias, do terceiro ao quinto nível indica-se as inovações incrementais, o 

sexto juntamente com o último nível retrata as inovações radicais. O modelo do radar da 

inovação representado na Figura 2 demonstra como as dimensões se organizam.  

 

Figura 2 - Radar da Inovação 

 

Fonte: Carlomagno e Scherer (2009). 

 

O radar de inovação consiste em quatro dimensões-chave que servem como âncoras de 

negócios: (1) as ofertas empresa cria, (2) os clientes que serve, (3) os processos que emprega 

e (4) os pontos de presença que usa para levar suas ofertas para o mercado. Entre estas quatro 

âncoras, incorporamos outras oito dimensões do sistema de negócios que podem servir como 

vias de perseguição (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006). Além das outras oito 

dimensões inclui-se a ambiência inovadora proposto por Bachmann e Destefani (2008). 

A ambiência inovadora busca identificar a criação de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da inovação. Como na abordagem de Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006) 
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está dimensão passou como despercebida, optou-se por incluir uma dimensão adicional 

referida como ambiência inovadora, por compreender que um clima organizacional favorável 

a inovação é um quesito muito importante para uma empresa inovadora (BACHMANN; 

DESTEFANI, 2008). Desta forma o radar de inovação se torna composto por um total de 13 

dimensões, as mesmas são abordadas no Quadro 3.   

 

Quadro  2 - As dimensões da inovação nos negócios 

Dimensão Definição 

Ofertas  Desenvolver novos serviços ou produtos inovadores. 

Plataformas  

Usar um conjunto de componentes comuns ou métodos de construção 

usados para criar diversas ofertas. 

Soluções 

Criar ofertas integradas e personalizadas de bens, serviços e informações 

que resolvam os problemas do cliente de ponta a ponta.  

Clientes  

Identificar as necessidades não satisfeitas dos clientes ou identificar novos 

segmentos de clientes.   

Experiência do Cliente 

Redesenhar as interações com os clientes em todos os pontos de contato, ou 

seja, considera tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de 

algum modo, ao interagir com a empresa em todos os momentos. 

Captura de Valor  

Redefinir como a empresa capta valor ou cria novos fluxos de receitas 

inovadores.  

Processos 

Redesenhar os principais processos operacionais para melhorar a eficiência 

e a eficácia. 

Organização 

Alterar forma, função ou escopo de atividade da empresa, de maneira geral 

realiza melhorias na estrutura da empresa. 

Cadeia de Mantimentos Pensar em diferentes formas de fornecimento e cumprimento. 

Presença 

Criar novos canais de distribuição ou a utilização dos que já existem de 

forma inovadora. 

Rede 

Criar ofertas inteligentes e integradas, sendo capazes de ampliar o valor das 

ofertas da empresa. 

Marca 

Alavancar a marca da empresa ou tirar proveito para outras oportunidades 

de negócio. 

Ambiência Inovadora 

Refere-se aos profissionais que integram a empresa e que colaboram com a 

cultura da inovação 

Fonte: Sawhney, et al. (2006) e Bachmann e Destefani (2008). 

    

A aplicação desse instrumento permite tanto uma análise como demonstração das 

inovações realizadas pela empresa por volta dos últimos três anos, como contribui para 

identificar em quais pontos de inovação tem se uma maior necessidade de melhorias como 

também quais deles tem uma maior contribuição para com a empresa, além de permitir 

determinar se a empresa tem uma capacidade competitiva ou não. O radar pode ser utilizado 

em diferentes momentos conforme a necessidade de aplicação do mesmo na empresa. Para 

Bachmann e Destefani (2008) a determinação do radar de inovação é um método estruturado 

que pode oferecer as seguintes vantagens: a mensuração quantitativa, pequena subjetividade, 

referências para melhorias e possibilidade de avaliações setoriais, regionais e históricas. 
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 Na mensuração quantitativa, cada dimensão do radar possuirá perguntas que serão 

simplificadas em três situações, visando classificar as respostas em pouco ou nada inovadora, 

inovadora ocasional ou inovadora sistêmica. Cada afirmação possui uma pontuação 

específica, chamada de score (grau de maturidade). A média aritmética dos escores em todas 

as dimensões resulta na mensuração do grau de inovação. Após a avaliação, as dimensões 

terão um escore entre um e cinco, indicado de acordo com a percepção do pesquisador e a 

média aritmética resultará no grau de inovação global das ações empreendedoras avaliadas, 

sendo cinco, o grau de inovação máximo que se pode atingir (SILVA NÉTO, 2011). 

Em relação à validade, evidencia-se que o radar da inovação está alicerçado na 

literatura, especialmente com base em Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) com destaque no 

elevado número de estudos realizados por meio do radar da inovação (CAPELEIRO; 

ARAÚJO, 2013; CARVALHO et al., 2015; DEZINOT, 2014; OLIVEIRA et al., 2011, 2014; 

SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011, 2014). 

O radar da inovação é aplicado em diversas empresas como uma ferramenta de 

mensuração da inovação que pode abordar a capacidade inovadora utilizando-se dimensões 

especificas, visando a melhoria do desempenho da organização. Sua a aplicação nas startups 

também proporciona grandes contribuições quanto a análise do grau de maturidade de 

inovação das mesmas, ainda que elas possuem uma maior velocidade de crescimento, desta 

forma necessitando de análises mais abrangentes e constantes.  

 

2.5. STARTUPS 

 

As diferentes abordagens sobre startups tiveram início, no século passado, em torno 

dos anos setenta, de forma que a partir daí, houve o desenvolvimento de novos conceitos e 

técnicas de desenvolvimento das mesmas. Como citam Leite e Barreto Junior (2013), por 

volta dos anos setenta uma nova teoria foi introduzida com base na associação com os 

organismos vivos. Sob esta concepção as organizações passariam por diferentes fases de 

maturidade com o decorrer do tempo na tentativa de se renovar continuamente para poder 

evitar a morte.  Com o ritmo crescente das empresas no século XXI, deu-se origem a novos 

tipos de negócios, novas ferramentas e técnicas de desenvolvimento e crescimento. As 

startups avançam como um modelo de negócio com propostas inovadoras.  Para a ABStartups 

(2018), o termo é usado para se referir as empresas em fase inicial que desenvolvem produtos 



41 
 

ou serviços inovadores, com um potencial de rápido crescimento, tendo como características 

principais à inovação, escalabilidade, repetibilidade, flexibilidade e rapidez.  

 

    Uma startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de 

constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação 

e desenvolvimento de ideias inovadoras. Por ser jovem e estar implantando uma 

ideia no mercado, outra característica das startups é possuir risco envolvido no 

negócio. Mas, apesar disso, são empreendimentos com baixos custos iniciais e são 

altamente escaláveis, ou seja, possuem uma expectativa de crescimento muito 

grande quando dão certo. (SEBRAE, 2017). 
 

Uma das ferramentas imprescindíveis para o alcance do sucesso de uma startup, 

notavelmente é a inovação, assim como proposto em seus próprios traços característicos. 

Barroca (2012),  aponta que o sucesso das startups se concentra nas mesmas conseguirem 

oferecer algo inovador ao consumidor. São negócios que se encontram em moldes flexíveis e 

facilmente se adaptam às constantes mudanças do mercado. É de grande importância para ela 

que o empreendedor consiga desenvolver uma marca forte, composta por um nível elevado de 

qualidade de serviço. 

 As startups abordam um conjunto de características básicas que as fazem se 

introduzirem no mercado levando consigo um grande potencial inovador. Estas características 

como escalabilidade, repetibilidade e flexibilidade são essenciais para dá sentido à estrutura 

deste tipo de negócio.  Leite e Barreto Junior (2013), apontam que o fator velocidade de 

crescimento e escalabilidade são fundamentais e a startup deve ser capaz de responder a 

ambos. Para crescer rapidamente é preciso que se construa algo que seja vendável para um 

grande mercado e uma grande quantidade de clientes.  

Além disso, as incertezas cercam o ambiente das startups constantemente, resultando 

em um maior risco de inserção no mercado; desta forma, há sempre uma necessidade de alta 

qualidade quanto ao produto ou serviço ofertados pelas mesmas. Como menciona Pinto 

(2015), o cenário das startups é notadamente marcado pelo risco e incerteza aliado com uma 

alta competitividade que faz com que se exija um maior foco contínuo na inovação e agilidade 

no desenvolvimento de produtos e serviços, assim deve se buscar adaptar conforme as 

respostas dadas pelo mercado com o objetivo de gerenciar as incertezas. Alguns fatores que 

relacionam entre si podem contribuir diretamente para conquistar o sucesso empresarial de 

uma startup, conforme demonstrado no processo de idealização de uma startup representado 

na Figura 3.  
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Figura 3 - Idealização de startup 

 

Fonte: Viana (2012, apud Silva, 2017). 

 

Inicialmente é identificado o mercado ao qual se pretende atingir, as tecnologias que 

serão utilizadas no modelo de negócio, buscar em meio ao mercado investimentos, recursos, 

parcerias para que o produto da startup possa se tornar escalável, replicável e de baixo custo, 

com o intuito final de obter a lucratividade (SILVA, 2017). 

O investimento de uma startup também pode ser um fator decisivo para o 

desenvolvimento de um produto ou serviço, pois muitas vezes as fontes de investimentos 

podem não ser suficientes para atender a demanda do negócio. Segundo o SEBRAE (2012), 

nem sempre as ideias têm sucesso e não é sempre que os empreendedores contam com capital 

próprio suficiente para investir no negócio até que ele se torne viável. Assim, faz-se 

necessário escolher o método de investimento que mais se adequa a projeto inovador da 

startup que podem ser:  

 

▪ Capital próprio – corresponde ao capital do próprio empreendedor, de 

familiares ou amigos; 

▪ Investidor-anjo – são os profissionais experientes e capitalizados que optam 

por participar da criação de startups, tornando-se um sócio; 

▪ Capital semente – são inciativas compostas de uma quantidade de dinheiro 

necessária para se dá início a uma empresa; 
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▪ Venture capital – refere-se a um investimento realizado de forma societária em 

contrapartida de uma participação na empresa que já tem seus produtos 

devidamente testados; 

▪ Estágio avançado – é um grande investimento realizado por parte de 

investidores institucionais para grandes expansões; 

▪ Investimento coletivo – é o tipo de investimento onde as pessoas podem 

investir baixas quantias em um projeto de negócio que foi apresentado ao 

público; 

▪ Subvenções, editais e bolsas – são os incentivos que podem ser fiscais ou 

editais públicos.   

 

Outro fator que pode oferecer grandes contribuições para os novos negócios, são os 

agentes facilitadores que dispõem de serviços para auxiliar o desenvolvimento das atividades 

da empresa. As aceleradoras e incubadoras são dois tipos de agentes bem comuns no apoio 

das startups. As incubadoras na maioria dos casos são vinculadas a universidades e oferecem 

serviços como apoio em atividades de marketing, assessoria de imprensa e elaboração no 

plano de negócios. Elas buscam apoiar as pequenas empresas de acordo com alguma diretriz 

governamental ou regional por meio de investimentos públicos. Já, as aceleradoras viram 

sócias das startups, portando o capital em sua maioria privado e recebendo participação da 

empresa. Normalmente as aceleradoras cedem um espaço sem custo para a companhia, 

propiciando uma ampla rede de contatos (BRASSCOM, 2018).  

No Brasil o número de startups que são inseridas no mercado, continua em 

crescimento, conforme mostra-se na Figura 4. Pode-se perceber que os estados que possuem 

maior eficiência na geração de startups, com índices acima da média Brasil, estão localizados 

nas regiões Sul e Sudeste. 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

Figura 4 - Índice e eficiência na geração de startup por estado e por cidade 

Fonte: ABStartups (2018). 

 

Figura 5 - Índice de densidade de startup por estado e por cidade 

Fonte: ABStartups (2018). 

 

Conforme é exposto na Figuras 5, pode se compreender o índice de densidade de 

startups tanto por estado como por cidade, sendo representadas as localidades em que mais 

elas se encontram, podendo assim verificar que as cidades que possuem maiores números de 

startups, estão localizadas nos estados que também se destacam com esse número crescente, 

pode se observar também que as regiões Sul e Sudeste possuem o maior número de 

localidades onde estas empresas são mais presentes.     
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Figura 6 - Características das startups brasileiras 

Fonte: ABStartups (2018). 

 

Na Figura 6 pode ser observada algumas descrições presentes nas startups brasileiras, 

quanto ao momento atual das startups, as fontes de inspiração de ideias, a formalidade, 

modelo de contratação, diversidade de gênero e idade das startups. Com base na Figura 6, 

pode se dar destaque para alguns traços como a maioria se encontra no processo de operação, 

seus projetos baseiam-se em ideias originais, estão formalizadas, a forma mais presente de 

contratação são os sócios. A maior parte possui um número similar da presença tanto de 

homens quanto de mulheres e a idade média das startups na atualidade na maioria dos casos é 

1 a 2 anos. Esses dados ajudam a traçar os principais perfis formados nos dias atuais.  

Verifica-se que o tipo de negócio startup ainda tem um caminho próspero a ser 

percorrido, mas que necessita do desenvolvimento de melhorias que podem ser realizadas 

com a aplicação mais adequada e fiel das ferramentas e propostas que são dispostas por ela, 

mesmo com as dificuldades que estão presentes constantemente e que desafiam as 

organizações a sempre se desenvolver e inovar a fim de alcançar o sucesso empresarial.  

A utilização do radar da inovação nas startups surge como um meio de se compreender 

como determinadas organizações desenvolvem a inovação em meio a sua estrutura, quais os 

pontos que contribuem e interferem este emprego da inovação. Esta ferramenta sempre tem o 

intuito de busca proporcionar um ambiente favorável e consequentemente desenvolver ações 

eficientemente inovadoras em seus diversos aspectos. Desta forma, pode se compreender que 
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o radar da inovação conforme aplicado é proposto como uma ferramenta bastante abrangente 

e eficaz para análise do grau de inovação das startups.   

De acordo com o que foi apresentado, compreende-se o valor dos assuntos abordados, 

desde a inovação em sua origem e importância para o decorrer do desenvolvimento do mundo 

econômico e empresarial, a vantagem competitiva que pode ser desfrutada pelo 

desenvolvimento da inovação, as diversas ferramentas utilizadas para mensurar o grau de 

inovação empresarial, como também o desenvolvimento e estruturação das startups que surge 

como um novo modelo de negócio que possui características e propostas com base na 

inovação, tendo grande expansão no mundo empresarial nos dias atuais. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta seção é constituída pelos procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente apresenta-se a classificação da pesquisa, em 

seguida sua delimitação, as técnicas de pesquisa e instrumentos de coletas de dados, a 

natureza e fonte dos dados, logo mais o ordenamento, tratamento e por último a análise dos 

dados.   

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme Prodanov e Freitas (2013) o método é definido como um caminho para se 

chegar a um determinado fim, já a metodologia consiste em estudar, avaliar e compreender os 

diversos métodos disponíveis para se realizar uma pesquisa, ou seja, ela é a aplicação de 

procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, com o 

propósito de comprovar sua validade e utilidade. Demo (1985) diz que a metodologia é uma 

preocupação instrumental, ela cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos, 

desenvolvendo assim a preocupação de como captar a realidade.    

 Para Gil (2002) a pesquisa pode ser definida como um procedimento racional e 

sistemático que tem por objetivo proporcionar respostas aos devidos problemas apresentados. 

Ela se desenvolve ao decorrer de um processo que envolve várias fases desde a formulação do 

problema até se alcançar a apresentação dos resultados. Dentre as diversas formas de 

classificar as pesquisas, as mais tradicionais são quanto à natureza, a forma de abordagem do 

problema, os objetivos da pesquisa e quanto aos procedimentos técnicos (SILVA; 

MENEZES, 2005). 

 

3.1.1. Quanto à natureza 

 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) quanto a natureza da pesquisa ela pode ser 

determinada como pesquisa básica, a qual tem por objetivo gerar novos conhecimentos que 
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se façam úteis para o avanço da ciência, mas sem a aplicação prática prevista, e pesquisa 

aplicada, que busca gerar conhecimentos para aplicação prática direcionados para solucionar 

problemas específicos. Desta forma, o presente estudo consiste em uma pesquisa aplicada, 

onde na aplicação prática dos conhecimentos teóricos foi utilizada a ferramenta radar da 

inovação para identificar as ações inovadoras presentes nas startups estudadas, como também 

analisar as ações realizáveis de inovação necessárias às empresas, trazendo assim uma visão 

das dimensões de inovação mais ou menos desenvolvidas nas empresas. 

 

3.1.2. Quanto à forma de abordagem do problema 

 

Tratando-se da abordagem do problema a pesquisa, segundo Silva e Menezes (2005), 

ela pode ser quantitativa, no qual se acredita que tudo pode ser quantificado, ou seja, transpor 

as opiniões e informações em números para que as mesmas possam ser classificadas e 

analisadas, ou a pesquisa poder ser qualitativa, onde se acredita que há vínculo inseparável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser reproduzida em 

números, utilizando o ambiente natural como a fonte básica para coleta de dados e o 

pesquisador como o instrumento-chave, desta forma ela não requer o uso de métodos ou 

técnicas estatísticas.   

Um outro tipo de abordagem do problema é a pesquisa mista que considera 

características tanto da pesquisa quantitativa como da pesquisa qualitativa. Como um 

método, ela tem o foco em coletar, analisar e misturar dados qualitativos e quantitativos em 

um único estudo ou em uma série de estudos, para proporcionar uma melhor compreensão 

dos problemas de pesquisa do que cada uma das abordagens isoladamente (CRESWELL, 

2017). Dessa forma, este presente estudo possui característica mista, pois se realizou a 

pesquisa por meio de dados coletados em ambiente natural, partindo de uma abordagem 

qualitativa mais exploratória, seguindo de um método quantitativo para que se possa ser 

realizado uma maior exploração e análise das informações obtidas.    
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3.1.3. Quanto aos objetivos  

 

A pesquisa quanto aos seus objetivos pode ser exploratória que tem por intuito 

promover maiores informações sobre o problema abordado, facilitando a delimitação do tema 

da pesquisa e geralmente atribuem-se as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso, 

podendo ser descritiva, onde propõe-se a descrever as características de uma determinada 

polução, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis e assume a forma de 

levantamento.  

A pesquisa também pode ser explicativa, no qual se busca identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento 

da realidade, normalmente assume a forma de pesquisa experimental (PRODANOV; 

FREITAS, 2013).         

Assim, esta pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva. Exploratória, 

devido a finalidade de se gerar uma maior proximidade com o problema, facilitando os 

demais processos e ela também é descritiva pelo fato de descrever algumas das principais 

caraterísticas das startups. Prodanov e Freitas (2013) afirmam que algumas características 

normalmente presentes nas pesquisas exploratórias são o levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão, já as descritivas são bem comuns à 

observação, registro, análise, classificação e interpretação dos dados sem interferência do 

pesquisador.  

 

3.1.4. Quanto aos procedimentos técnicos 

 

Remetendo-se aos procedimentos técnicos, a pesquisa, conforme Gil (2008), pode ser 

classificada em dois grandes grupos, no primeiro estão a pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental que são aquelas cujo os dados são fornecidos por pessoas; enquanto que o 

segundo grupo envolve a pesquisa experimental, pesquisa ex-post-facto, o levantamento, 

estudo de campo e estudo de caso. Este presente estudo é considerado uma pesquisa 

bibliográfica, visto que por meio do tema de pesquisa determinado, realizou-se o colhimento 

de informações e dados que serviram de embasamento para o desenvolvimento teórico da 

pesquisa que seu deu mediante livros, periódicos, artigos científicos, dissertações, teses e 
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internet.            

 É caracterizada também por estudo de múltiplos casos, pois se dá pela análise de um 

objeto ou um grupo de objetos, que podem ser indivíduos ou organizações. Segundo Gil 

(2008, p. 72), “o estudo de casos é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. A coleta 

de dados foi realizada por meio de fontes primárias e secundárias de dados. A utilização 

dessas fontes serviu para a realização da triangulação metodológica dos dados, que se baseia 

na utilização de fontes mistas, buscando a convergência das informações. 

  

3.2. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Delimitar a pesquisa consiste em estabelecer limites para a investigação, podendo a 

pesquisa ser limitada em relação ao assunto, à extensão ou a uma série de fatores 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). O tema radar da inovação foi determinado considerando as 

justificativas descritas na introdução do estudo, desta forma o tema pode ser delimitado por 

meio do objetivo da pesquisa que consiste em fazer uma análise do grau de inovação 

organizacionais em startups que estão localizadas no Rio Grande do Norte.  

 

3.3. NATUREZA E FONTE DOS DADOS 

 

Os dados são classificados como dados primários ou dados secundários, ambos 

correspondem a um conjunto de informações que o pesquisador utiliza no decorrer de uma 

pesquisa. Prodanov e Freitas (2013) afirmam que os dados primários correspondem aos dados 

que devem ser retirados da realidade, pelo trabalho do próprio pesquisador, consistindo em 

informações que não se encontram registrados em nenhum outro documento, já os dados 

secundários consistem em dados existentes, encontrados por meio de pesquisa bibliográfica 

e/ou documental.   

Neste estudo, utilizou-se de dados primários e dados secundários, no qual 

primeiramente por meio de pesquisa bibliográfica foram colhidos os dados secundários. Logo 
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mais foram coletados os dados primários por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas 

conforme a colaboração dos entrevistados.  

 

    

3.4. TÉCNICAS DE PESQUISA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Lakatos e Marconi (2003) dizem que existem vários procedimentos para a coleta de 

dados que se modificam conforme as condições ou com o tipo de investigação, podendo ser 

entre as técnicas de pesquisa: uma coleta documental, observação, entrevista, questionário, 

formulário, testes e/ou entre outros. A técnica de pesquisa empregada nesta pesquisa foi a 

entrevista semiestruturada com o intuito de obter informações sobre o assunto proposto, 

mediante uma conversação.         

 O instrumento de pesquisa usado foi o roteiro de entrevista semiestruturado composto 

de perguntas abertas, aplicadas por entrevista pessoal para obtenção de informações, visando 

assim uma maior clareza do processo, além de uma melhor e mais precisa coleta de 

informações possíveis. As entrevistas foram realizadas na sede das empresas, exceto duas, 

sendo todas localizadas na cidade de Mossoró/RN, sempre junto a um dos sócios ou 

fundadores. O roteiro de entrevista utilizado é composto por 45 questões que estão agrupadas 

por dimensão do radar da inovação e foi aplicado entre os dias 21 de dezembro de 2018 a 02 

de fevereiro de 2019.  

Foram realizadas 6 entrevistas com o consentimento dos respondentes e tiveram 

durações de aproximadamente: 80 minutos, 70 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 60 minutos e 

60 minutos. O instrumento de pesquisa utilizado encontra-se no Apêndice A deste trabalho. O 

roteiro aplicado se remete as doze dimensões da inovação, complementado pela ambiência 

inovadora, proporcionando identificar as ações de inovações nos mais diversos pontos das 

organizações. Este roteiro foi adaptado considerando o instrumento elaborado por Silva Néto 

(2012) e validado pelo SEBRAE para o programa ALI – Agentes Locais de Inovação. 
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3.5. TRATAMAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta etapa consiste na análise e interpretação dos dados com a finalidade de atender a 

problemática da pesquisa.  Esta análise é desenvolvida por meio das evidências observadas, 

de acordo com a metodologia, relações feitas pelo referencial teórico e integradas com o 

posicionamento do pesquisador (PRODANOV; FREITAS, 2013). Assim, foi utilizada a 

análise qualitativa já que os resultados tecem a verificação da relação entre a realidade e o 

objeto de estudo, buscando-se interpretações analíticas indutivas por parte do pesquisador 

(RAMOS; RAMOS; BUSNELLO, 2003) e quantitativa por fazer uma mensuração do grau de 

maturidade com relação às dimensões analisadas do radar da inovação. 

Foram observados, analisados e obtidos informações quanto às ações inovadoras 

desenvolvidas por algumas startups existentes em Mossoró. Inicialmente foi desenvolvido o 

roteiro de entrevista para ser aplicado, sendo o mesmo respondido com a colaboração de um 

administrador ou sócio das empresas estudadas, ou seja, os entrevistados, os quais se 

encarregaram de repassar várias informações sobre a empresa conforme solicitadas pelo 

pesquisador que se utilizou do roteiro para obtenção. Tentou-se obter de todos os 

entrevistados, o máximo de informações possíveis, existentes em torno da inovação 

desenvolvida nos mais diversos aspectos da empresa de acordo com a realidade de cada uma 

delas.             

Nesta pesquisa se desenvolveu como critério de análise de dados, a descrição objetiva, 

sistemática e qualitativa do conteúdo obtido de uma comunicação e realizando sua devida 

interpretação, ou seja, a análise de conteúdo que segundo Gil (2002) ela se desenvolve em três 

fases, no qual a primeira é a pré-análise, segunda é a exploração do material e a terceira fase é 

constituída pelo tratamento, inferência e interpretação dos dados.  

 Para ordenamento dos dados e auxílio na análise de conteúdo, foi utilizado o software 

ATLAS.ti, versão 8.0 trial. Este trata-se de um software utilizado para análise de dados 

qualitativos.  

 

O uso do software Atlas Ti é indicado para análise longitudinal em que se usam 

instrumentos diversos e complementares, e tem como principal objetivo ajudar o 

pesquisador a organizar, registrar e possibilitar o acompanhamento dos registros 

efetuados, contribuindo para a confiabilidade do estudo (QUEIROZ; 

CAVALCANTE, 2011, p.117).  
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De acordo com os autores supracitados, o ATLAS.ti possibilita a análise de diversos 

tipos de documentos, como por exemplo, respostas as questões abertas de questionários, 

relatórios de observação, cartas, ou seja, todos os textos na modalidade escrita, e também 

áudio (transcrição de entrevistas não-estruturada, musicas, reuniões, palestras, entre outros), 

imagens (fotos, desenhos, pinturas, etc) e vídeos (gravações de reportagens televisivas, de 

aulas, de filmes, e outros).  

Neste software são gerados grupos que correspondem às dimensões do radar, e estes 

grupos são compostos por códigos, que são palavras-chave que representam as frases 

utilizadas de cada entrevistado. Na fase de categorização os códigos gerados com apoio do 

ATLAS.ti foram examinados conforme as citações (Quotations). Quando determinado código 

se aproximava de uma temática revelada também em outro código, ocorria a agregação desses 

elementos em uma categoria, ou mais especificamente, no ATLAS.ti, em uma família de 

códigos (Code Family). 

Na análise qualitativa, a primeira fase consiste em realizar a escolha dos documentos, 

preparação de hipóteses e preparação do material para análise; nesta fase as entrevistas foram 

transcritas. A segunda aborda a enumeração e a classificação, nela todas as informações 

obtidas foram organizadas conforme cada objetivo específico apresentado, visando 

posteriormente uma melhor análise. A terceira e última fase compreende as conclusões e 

interpretação dos dados; foi nesta fase que se realizaram conclusões quanto ao conteúdo 

gerado pelas análises das informações, sendo elaborados quadros e gráficos para resumir e 

torná-las visivelmente mais compreensível.   

 Na análise quantitativa, cada dimensão do radar possui perguntas que foram 

simplificadas em três situações, visando classificar as respostas em pouco ou nada inovadora, 

inovadora ocasional ou inovadora sistêmica. Cada afirmação possui uma pontuação 

específica, chamada de escore (grau de maturidade). A média aritmética dos escores em todas 

as dimensões resultou na mensuração do grau de inovação. Após a avaliação, as dimensões 

tiveram um escore entre um e cinco, indicado de acordo com a percepção do pesquisador e a 

média aritmética resultará no grau de inovação global das ações empreendedoras avaliadas, 

sendo cinco, o grau de inovação máximo que se pode atingir (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 

2011). 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são expostos todos os resultados adquiridos ao longo da pesquisa que se 

deram por meio do desenvolvimento e aplicação dos procedimentos metodológicos como 

também com base nos objetivos específicos da pesquisa. Esta seção é constituída da 

caracterização e contextualização das empresas presentes na pesquisa, análise das ações de 

inovação e análise das ações de inovação com radar da inovação. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

São apresentadas em seguida as seis startups em que foram realizadas as entrevistas 

para coleta dos dados e informações mediante a colaboração dos entrevistados – sócios e/ou 

proprietários. No intuito de preservar a identidade das empresas envolvidas na pesquisa, 

preferiu-se utilizar as letras A, B, C, D, E e F para representar as empresas. Em meio as seis 

startups estudadas, três realizam tanto a venda de produtos como também prestam serviço, 

duas prestam somente o serviço e uma realiza somente a venda de produtos; dentre elas a 

empresa mais recente no mercado possui um ano, enquanto a que possui maior período de 

atuação está com oito anos. Os principais públicos de clientes atendidos por elas são as 

pessoas físicas e empresas privadas de pequeno porte.  

 

4.1.1. Startup A  

 

A Startup A surgiu recentemente no mercado, com aproximadamente um ano de 

atuação. Ela está localizada no município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. É 

uma empresa responsável por ofertar um serviço inovador no mercado que estabelece a 

conexão entre empresas e entregadores, assim realizando um único serviço. A startup não 

possui nenhum concorrente direto na localidade da cidade em que atua, tendo como público 

alvo as empresas privadas de médio e grande porte. A empresa é composta por vinte e seis 

funcionários e apenas um proprietário.  
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4.1.2. Startup B 

 

A Startup B possui cinco anos de funcionamento, estando localizada no município de 

Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Ela oferta seus produtos, já produzidos que são 

softwares e os cria sob encomenda, o que é o foco a empresa. É uma empresa que tem como 

público alvo pessoas físicas e empresas privadas de pequeno porte. Possui vários concorrentes 

diretos de médio e pequeno porte localizados na mesma cidade de atuação. A empresa possui 

oito funcionários, dentre eles dois sócios.  

 

4.1.3. Startup C 

 

A Startup C possui oito anos de atividade no mercado, estando localizada no 

município de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte. Ela oferece um serviço de 

consultoria ambiental para micro e pequenas empresas, ou seja, atende a pessoas físicas e 

empresas privadas de pequeno porte, competindo diretamente no mercado com diversos 

concorrentes existentes no município. A empresa possui apenas três funcionários.  

 

4.1.4. Startup D  

 

A Startup D tem em torno de três anos de funcionamento, se localizando no Município 

de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Ela desenvolve produtos para consumo 

humano a base de mel, sendo a produção realizada sob encomenda, tendo como público alvo, 

as empresas privadas de pequeno e médio porte. A empresa possui apenas dois funcionários, 

ambos sócios. 
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4.1.5. Startup E  

 

A Startup E tem oito anos de atuação no mercado, localizando se no Município de 

Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Atua na manutenção e operacionalização em 

unidades de produção de óleo, gás e energia. Ela além de prestar serviço também realiza a 

produção sob encomenda. Tem como público alvo, desde pessoas físicas a empresas privadas 

e entidades do governo de grande porte localizados nas demais cidades do estado, tendo 

também diversos concorrentes na região. A empresa conta com cinco funcionários, entre eles 

três são sócios.  

 

4.1.6. Startup F 

 

A Startup F tem em torno de dois anos e seis meses de existência, se localizando no 

Município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Ela comercializa produtos e 

prestam o serviço de energia fotovoltaicas, sendo que os produtos são sob encomenda e a mão 

de obra para o serviço de instalação é terceirizada. O seu público alvo são pessoas físicas e 

empresas privadas de pequeno porte. Tendo em sua região de atuação diversos concorrentes 

diretos. Ela é formada por três funcionários que são os três sócios.  

 

4.2. ANÁLISE DAS AÇÕES DE INOVAÇÃO  

 

Com base nas entrevistas aplicadas nas seis startups, foram obtidos dados e 

informações sobre ações de inovação desenvolvidas pelas empresas nos últimos três anos. Por 

meio da utilização do software Atlas.ti 8.4 foram realizadas as devidas análises, a partir das 

redes criadas para representar as relações existentes entre as ações empregadas pelas startups 

com as respectivas dimensões do radar da inovação.       

 No ATLAS.ti 8.4, as treze dimensões do radar da inovação são representadas pelas 

famílias que estão expostas nas caixas em branco, enquanto que os códigos apresentados em 

caixas laranjas, representam as ações inovadoras realizadas pelas startups e que estão 



57 
 

relacionadas com as dimensões. As ligações entre estes códigos com as respectivas famílias 

estão expostas pelas linhas pontilhadas vermelhas. Por meio da Figura 7 é apresentada a rede 

contendo a relação entre as dimensões da inovação e as ações que foram identificadas das 

startups. Buscando esclarecer as relações de cada família com suas ações, logo mais as 

famílias serão descritas individualmente. 

 

Figura 7 - Famílias e Códigos: Rede de ações aplicadas pelas empresas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

A família oferta é a qual foi realizada a avaliação para identificar se a empresa criou 

novos produtos ou introduziu novas tecnologias, mudanças de designs e entre outras 

inovações, sendo que estes sejam valorizados pelos clientes. Para Dávila, Leocádio e Varvakis 

(2012), inovar nesta dimensão exige a criação de bens ou serviços nos quais os clientes 

percebam valor.  A Figura 8 demonstra a família dimensão oferta vinculada aos respectivos 

códigos que retratam que as startups estão atentas para realizar investimento em inovação, a 
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procura de novos processos tecnológicos, novos produtos ou serviços, reorganização de seus 

processos e de uma responsabilidade ambiental. Dentre as startups em estudo, pode se 

constatar que todas buscaram introduzir pelos menos uma ação inovadora abordando esta 

dimensão. Notadamente percebe-se que a realização de ações nesta dimensão é essencial para 

alavancar o desenvolvimento das startups.  

 

Figura 8 - Família - Dimensão Oferta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

Pela família plataforma procurou-se realizar a análise da empresa quanto a utilização 

de ferramentas ou métodos, ou seja, utilização de insumos para criação de um conjunto de 

novas ofertas gerados por um processo mais eficiente. A Figura 9 representa a família 

dimensão plataforma que relacionada o código diferente versões de produtos ou serviço expõe 

que as startups buscam desenvolver sua plataforma para gerar novas ofertas. Pode se 

identificar que a startup A por ter pouco tempo de atuação de mercado, ainda não possui 

novas ofertas. A startup C, apesar de estar a vários anos presente no mercado ainda não possui 

um novo serviço. A startup D e E possui uma variedade de produtos, mas não lançou novas 

ofertas. A startup F atualmente oferta apenas um único produto sob encomenda. Entre elas 

destaca-se a startup B que apesar de oferta produtos sob encomenda, ela atualiza os dois 

produtos que já possuem independentes dos produtos sob encomenda.   
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Figura 9 - Família - Dimensão Plataforma 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

A família marca é pela qual se buscou analisar o quanto a empresa desenvolve o 

reconhecimento e/ou expansão da marca como formas de propagar os seus valores com base 

reconhecimento e/ou expansão da marca. Conforme Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) nesta 

dimensão a empresa aproveita ou expande a sua marca de forma criativa. A Figura 10 

expressa a família dimensão marca que junto ao código marca expõe que as startups procuram 

obter sua marca registrada e sempre estão em busca de expandi-la, sendo as startups A, D e E 

as que possuem sua marca registrada, utilizando apenas em seus produtos, enquanto que as 

startups B, C e F ainda não possuem sua marca registrada.  

 

Figura 10 - Família - Dimensão Marca 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

Por meio da família clientes buscou-se identificar como as empresas se posicionam na 

realização de ações para interagir com seus clientes, colaboradores ou até parceiros no intuito 

de obter novos clientes ou novos mercados. Na Figura 11 é apresentado a família dimensão 

clientes e os códigos novos mercados, interação com clientes, colaboradores e parceiros que 

expressam que as startups almejam utilizar de alguns meios de identificação de novos 

mercados e de diversos mecanismos de interação com os clientes para coletar informações 

que proporcionam o reposicionamento da empresa frente às necessidades identificadas para se 
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atingir novos públicos. Em meios as startups analisadas, constata-se que todas utilizam-se de 

pelo menos meios básicos de interação com seus clientes. Apenas as startups B, D e F 

desenvolvem mecanismos de identificação de novos mercados, além de meios de interação. 

 

Figura 11 - Família - Dimensão Clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

Através da família soluções foi verificado se as empresas estão gerando valor para os 

clientes, ou seja, solucionando seus problemas, proporcionado pela integração de vários 

componentes e informações, consequentemente gerando ofertas. Para Sawhney, Wolcott e 

Arroniz (2006), a inovação na solução cria valor para os clientes através do leque de oferta e 

de profundidade de integração de diferentes elementos. Através da Figura 12 é representado a 

família dimensão soluções e junto aos códigos integração de recursos e produto complementar 

apontam que as startups tentam se empenhar a integrar recursos e produtos complementares 

no intuito de solucionar os problemas existentes de seus clientes. Para grande parte das 

startups abordadas no estudo, não se tem como gerar produtos complementares pelo fato de 

que não geram produtos, apenas prestam serviço. Somente a startup B criou produtos 

complementares e integrou novos recursos em seus produtos e serviços.   

 

Figura 12 - Família - Dimensão Soluções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 
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A família relacionamento é a qual se teve o intuito de analisar se as empresas dispõem 

de ferramentas e as executam para aumentar a interação com seus clientes. Por meio da Figura 

13 é apresentado a família dimensão relacionamento e os códigos informatização e novas 

ferramentas de atendimento que indicam que as startups querem se utilizar de instrumentos, 

até mesmo informatizados que ajudam a estabelecer um melhor relacionamento com seus 

clientes. Pode-se constatar que todas as startups pertencentes ao estudo, utilizam ferramentas 

para estreitar seu relacionamento com os clientes, porém elas fazem maior uso das 

ferramentas que são dispostas pela informatização.  

 

Figura 13 - Família - Dimensão Relacionamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

A família agregação de valor foi pela qual se buscou identificar se as empresas 

realizaram técnicas para se deduzir novas formas de obter e transferir valor para os clientes. 

De acordo Dávila, Leocádio e Varvakis (2012), inovar neste sentido implica ampliar a 

capacidade de captar valor a partir das interações com clientes e parceiros. A Figura 14 

demonstra a família dimensão agregação de valor e os códigos identificação de fontes de 

receita e interação com clientes, colaboradores e parceiros que retratam que as startups tentam 

realizar técnicas para se encontrar novas fontes de receitas como também novos meios para 

interagir com seus clientes, parceiros e colaboradores. Em meio as startups pesquisadas 

observam-se que as startups C, E e F não desempenharam nenhum procedimento para se gerar 

novas fontes de receita ou para interagir com seus clientes.  
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Figura 14 - Família – Dimensão Agregação de valor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

A família processos é por meio da qual se avaliou se as empresas andam reinventando 

seus processos internos com intenção de alcançar maior qualidade e eficiência em seus 

produtos ou serviços. A Figura 15, demonstra a família dimensão processos e os códigos 

certificações, reorganização de processo e responsabilidade ambiental que expõe que as 

startups visam executar ações para reorganizar seus processos, adquirir certificações como 

também obter uma responsabilidade ambiental. Para a maior parte das startups presentes em 

estudo, suas atividades não interferem ou agridem o meio ambiente e quanto a obtenção de 

certificados ou normas, as mesmas não se adequam, das startups pesquisadas, somente a 

startup E possui certificação.      

 

Figura 15 - Família – Dimensão Processos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

Por meio da família organização procurou se estudar se as empresas revisam os 

objetivos de suas atividades, reorganizando suas interações com parceiros, colaboradores, 

clientes e consequentemente reestruturando suas atividades. A Figura 16, expõe a família 

dimensão organização relacionada ao código reorganização de processos que expressa que as 

startups almejam reavaliar e reestruturar os diversos procedimentos de suas atividades. As 
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startups B, E e F claramente realizaram mudanças importantes em suas atividades para 

obtenção de vantagem competitiva, enquanto que as demais startups realizam pequenas 

mudanças em suas atividades.  

 

Figura 16 - Família – Dimensão Organização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

A família cadeia de fornecimento foi por meio da qual se procurou identificar se as 

empresas reorganizam seus processos de logística em movimentação de informações e de 

produtos ou serviços. Para Dávila, Leocádio e Varvakis (2012), inovar nesta dimensão a 

empresa precisa melhorar e otimizar o fluxo de informações na cadeia de fornecimento, 

modificando sua estrutura e ampliando a colaboração dos diversos agentes participantes. A 

Figura 17 demonstra a família dimensão cadeia de fornecimento e o código reorganização de 

processos que expõe que as startups têm o intuito de reorganizar os seus processos logísticos. 

Pode-se constatar que nenhuma das startups analisadas realizam ações para reduzir os custos 

de fornecimento de materiais ou de locomoção para exercer suas atividades.    

   

Figura 17 - Família – Dimensão Cadeia de Fornecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 
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Através da família presença/praça se procurou avaliar o quanto as empresas 

reorganizam os canais de distribuição que já possuem e/ou realizam ações para adentrar em 

novos mercados. Por meio da Figura 18 representa a família dimensão cadeia de fornecimento 

e o código novos mercados que aponta que as startups tem o objetivo de realizar ações para se 

conquistar novos pontos de venda e novos mercados. Das startups envolvidas na pesquisa 

contata-se que somente as startups D e E são as que não realizam ações para obter novos 

mercados.  

Figura 18 - Família – Dimensão Presença 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

A família rede foi pela qual se buscou analisar se as empresas desenvolveram sua rede 

e também geraram maior valor das ofertas por meio de melhorias provenientes da interação 

com seus clientes. Segundo Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), as inovações nesta dimensão 

consistem na melhoria da rede que aumenta o valor da oferta. A Figura 19 expõe a família 

dimensão rede e os códigos novas ferramentas de atendimento e interação com clientes, 

colaboradores e parceiros que demonstra que as startups têm a finalidade de realizar ações 

para ampliar sua relação com os clientes, utilizando novos ou melhorando suas ferramentas de 

comunicação. As três startups C, D e E analisadas apresentam mecanismos para ampliar a 

interação com a clientela enquanto que outras três não apresentaram nenhum novo 

instrumento de comunicação.  

Figura 19 - Família – Dimensão Rede 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019) 
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Por meio da família ambiência inovadora se procurou identificar se as empresas 

introduziram instrumentos ou processos que geraram melhorias no ambiente interno da 

empresa, principalmente tratando-se de seus funcionários. A Figura 20 expõe a família 

dimensão ambiência inovadora e os códigos investimento da inovação, propriedade 

intelectual, interação com clientes, colaboradores e parceiros que indicam que as startups 

buscam realizar investimentos de inovações em comunicação com os colaboradores e em 

produção intelectual. Das startups abordadas na pesquisa todas geraram seus próprios 

conhecimentos, porém nem todas ampliaram sua comunicação interna, como também não 

foram todas as que procuram auxílios de investimentos financeiros ou solicitaram ajudas de 

entidades públicas.  

 

Figura 20 - Família – Dimensão Ambiência Inovadora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software ATLAS.ti (2019). 

 

Aqui foram demonstradas algumas ações desenvolvidas nas empresas voltadas para 

todas as dimensões do radar da inovação, algumas ações são realizadas de maneira mais 

específica, e outras indiretamente acabam contribuindo para o desenvolvimento e 

modernização das empresas. No próximo tópico, foi mensurado o grau de inovação através do 

radar da inovação. 

 

4.3. ANÁLISE DAS AÇÕES DE INOVAÇÃO COM RADAR DA INOVAÇÃO 

 

Conforme os resultados obtidos de cada startup envolvida na pesquisa, foram 

realizados gráficos do radar da inovação referentes as startups denominadas como A, B, C, D, 
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E e F. Desta forma foram analisadas através das treze dimensões da inovação, as ações mais 

ou menos inovadoras desenvolvidas pelas empresas. Os gráficos foram gerados com base na 

média obtida em cada dimensão e de acordo com a pontuação atribuída as ações de inovação 

executadas pelas startups. Esta pontuação foi atribuída da seguinte forma: 1 para quando a 

variável não existir, 3 para quando a variável se faz presente ocasionalmente e 5 para quando 

a variável é sistemática ou comum. Quanto a média, ela está entre uma escala de 0 que se 

refere a mínima e 5 que corresponde à média máxima. A análise individual das startups 

quanto ao seu respectivo grau de inovação em cada dimensão identificada, são apresentadas 

com base nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 1 - Radar da inovação da startup A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Gráfico 1 representa o radar da inovação da startup A, onde por meio deste pode-se 

observar que três das dimensões, obtiveram a pontuação máxima, ou seja, para esta startup é 

comum realizar ações de inovação direcionadas para as dimensões marca (5) referente a qual 

a empresa possui a marca registrada que é utilizada apenas em seus serviços, a dimensão 

agregação de valor (5) onde por meio dela a empresa busca obter novas receitas expandindo 

seus serviços e utiliza de um aplicativo para auxiliar na prestação destes serviços, também 

para a dimensão rede (5) a empresa utiliza de formas de falar e ouvir os seus clientes por meio 

do uso das mídias sociais.          
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A startup realiza ações aplicadas as demais dimensões abordadas a seguir que apesar 

de não possuírem pontuação máxima, considera-se razoáveis, mas tendo a necessidade de que 

outras ações sejam criadas ou implementadas. São elas a organização (4,5) em que a empresa 

demonstrou ter uma busca constante por reduzir os custos e para isso reorganizou suas 

atividades internas, realizou parceria com outra empresa para melhor prestar seus serviços, 

tratando-se da interação com a clientela principalmente do telefone, a presença (3), referente a 

ela a empresa possui apenas franquias em outras cidades e presta o serviço em novos 

mercados constantemente devido seu serviço ser realizado sob encomenda, ambiência 

inovadora (3) onde a empresa busca periodicamente por adquirir informações e 

conhecimentos externos, porém nunca buscou auxílio em consultorias ou investimentos de 

entidades como SEBRAE, SESI, universidades e etc.     

 Quatro das dimensões atingiram uma pontuação quase mínima que são elas processos 

(2,5) onde a empresa adquiriu somente equipamentos básicos para executar suas atividades e 

também software de gestão administrativa, juntamente com um aplicativo para desempenho 

de seu serviço, sendo que a empresa não possui nenhuma certificação ou norma por não 

atender aos requisitos, a oferta (2,3) a qual a empresa sempre prestou o mesmo serviço, 

utilizando sempre de um mesmo processo que pelo qual obteve sucesso, sendo que nunca 

lançou um novo serviço, porém pretende lançar, clientes (2,2) onde a empresa demonstrou 

utilizar somente de meios básicos como telefone e o boca a boca para manter contato com 

clientes, não fazendo uso das informações de clientes para melhorar ou expandir os seus 

serviços e/ou atingir novos mercados, relacionamento (2) é onde a empresa faz uso somente 

de novos meios de informática simples para melhorar sua interação com os clientes como 

website e e-mail.          

 Neste gráfico também pode se constatar que três dimensões obtiveram a pontuação 

mínima que são elas: a dimensão plataforma (1), pois a empresa sempre realizou o mesmo e 

único serviço, a dimensão solução (1) referente a empresa  pois ela nunca apresentou nenhum 

novo serviço ou solução para seus clientes e a dimensão cadeia de fornecimento (1) pelo qual 

a empresa nunca adotou nenhuma solução para reduzir custos de transporte ou matéria prima 

devido a existência de um baixo custo do transporte e por prestar um serviço que não possui 

estoque. Claramente se observa que nas dimensões plataforma, solução e cadeia de 

fornecimento são as dimensões em que se tem uma maior necessidade urgente de ações 

inovadoras a serem desenvolvidas e aplicadas para se obter ganhos dos benefícios 

proporcionados pela inovação.        

 Durante a realização da pesquisa, foi observado que o entrevistado busca direcionar a 
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empresa para expansão do serviço prestado por meio dos processos que eles possuem, como 

também introduzindo novos processos com base na estrutura organizacional, já existente. 

Ficou notável por parte do entrevistado que a empresa não procurava dispor de meios para 

fortalecer as interações com seus clientes, apenas mecanismos básicos. Apesar de que em 

algumas dimensões a startup A deixar a desejar na composição de sua estrutura inovadora, a 

mesma demonstrou certa independência em questões financeiras tendo em vista o seu 

pequeno período de existência e porte empresarial.  

 

Gráfico 2 - Radar da inovação da startup B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Gráfico 2 apresenta o radar da inovação da startup B, pelo qual pôde-se analisar que 

em nenhuma das dimensões a empresa obteve a pontuação máxima, porém ela atingiu uma 

pontuação quase máxima em três dimensões que foram, a dimensão plataforma (4) pela qual a 

empresa realiza a comercialização e atualização de seus produtos por encomenda, a dimensão 

soluções (4) em que a empresa buscou soluções para seus clientes como também passou a 

ofertar novos tipos de produtos, a dimensão relacionamento (4) na qual a empresa adotou 

novos mecanismos, até mesmo ferramentas tecnológicas para aumentar a interação com seus 

clientes. Apesar de se obter uma boa pontuação nestas dimensões, ainda sim se fazem 

necessárias implementações para alavancar a inovação nestes pontos.   

 Seis dimensões obtiveram a pontuação mediana, demonstrando que ainda precisa de 

melhorias e implementação de novas ações de inovação. A dimensão oferta (3) onde a 
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empresa apresentou ofertar novos produtos por meio de processos tecnológicos em que se 

obteve êxito, realizando mudanças constantes como em design, além de procurar sempre estar 

a ofertar novos produtos, processos (3,5) em que a empresa adquiriu novos equipamentos para 

realizar novos e melhores processos, adquiriu práticas de gestão interna, como também criou 

software de gestão administrativa, organização (3,5) ao qual a empresa mantém parceria, 

interage com seus clientes, fornecedores e até parceiros, busca uma produção sempre mais 

econômica, porém ao tratar de suas atividades internas, não as reorganiza, presença (3) em 

que a empresa realizou a venda de produtos em novos mercados, porém possui os mesmos 

pontos e canais de venda, rede (3) onde a empresa adotou novas ferramentas básicas 

utilizando da tecnologia da informação como whatsapp e e-mail, ambiência inovadora (3,3) é 

no qual a empresa expõe procurar constantemente por adquirir conhecimentos externos, 

procurando apoio em consultorias por meio de entidades como o SEBRAE, nunca buscando 

auxílio financeiro de entidades como do governo e para coletar ideias internas na empresa 

realiza reuniões periódicas entre seus funcionários.    

Nas dimensões agregação de valor (2), clientes (1,8), marca (1) e cadeia de 

fornecimento (1), a startup claramente apresentou uma baixa competência em inovação. Na 

dimensão agregação de valor a empresa utilizou de seus processos para promover a expansão 

de funcionalidades dos softwares e ainda faz uso destes mesmos processos para gerar uma 

interação com seus clientes, na dimensão clientes os meios de interação utilizados são os 

básicos como por meio do “boca a boca” no cotidiano, método pelo qual também são 

adquiridas informações sobre os clientes, na dimensão marca a empresa não possui nenhuma 

marca registrada, somente pretende registrar e na dimensão cadeia de fornecimento a empresa 

não introduziu nenhuma solução para redução de custos om transporte. Assim, faz-se 

necessário a introdução de ações inovadoras mais abrangentes e eficientes que permita uma 

maior interação com a clientela.         

 O entrevistado deixou transparecer durante a pesquisa que a empresa tem um olhar 

mais atencioso no processo de desenvolvimento e condução de seus produtos, mas quanto ao 

relacionamento com seus clientes e obtenção de uma marca, mesmo tendo em vista que é 

considerado pelo entrevistado como muito importante, ainda não se tem uma composição bem 

estruturada e inovadora para se estabelecer maior ênfase e eficiência, deixando perceptível 

esta necessidade de reorganização inovadora das interações entre empresa e clientes, como 

também de obtenção de uma marca registrada.    
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Gráfico 3 - Radar da inovação da startup C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Gráfico 3 corresponde ao radar da inovação da startup C, através deste gráfico pode-

se verificar que nenhuma das treze dimensões da inovação atingiu a pontuação máxima de (5), 

sendo a ambiência inovadora a dimensão com maior pontuação equivalente a (3,8) nesta 

dimensão a empresa apresentou a procura por melhorias em diversas fontes externas, desde 

parceiros a entidades como o SEBRAE, porém nunca procurou apoios financeiros ou 

introduziu um processo tecnologicamente novo. Desta forma, o Gráfico 3 deixa expresso a 

grande necessidade de desenvolvimento e aplicação de ações inovadoras em todas as 

dimensões para se obter os melhores resultados possíveis.      

 Em outras dimensões nota-se que nas mesmas atingiram pontuações médias ou 

próximo da média, ou seja, que as ações inovadoras se fazem presente, porém em uma 

quantidade muito abaixo do que se é necessário. As dimensões são organização (3) a qual a 

empresa realiza a reorganização de suas atividades e tem parcerias com outras empresas para 

obter melhorias em qualidade e processos, presença (3) em que a empresa presta serviços 

constantemente em novos mercados, enquanto que o ponto e os canais de venda são os 

mesmos, relacionamento (3) na qual a empresa faz uso de meios para ampliar o seu 

relacionamento com os clientes, não introduzindo nenhum novo recurso de informática, oferta 

(2,3) onde a empresa não introduziu nenhum novo serviço, tentou lançar um serviço na área 

de qualidade, porém não deu certo, mesmo assim a empresa ainda pretende inserir um novo 

serviço, processos (2) em que empresa apresentou a obtenção de equipamentos para prestar 
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melhor seus serviços, mas não inseriu nenhuma prática de gestão ou software de gestão 

administrativa, como também ainda não possui certificação, clientes (1,7) nela a empresa 

demonstrou utilizar-se somente do telefone para atender as necessidades dos clientes, ela 

recebe apoio do SEBRAE que se encarrega de obter o feedback da empresa e repassá-lo, 

auxiliando no aprimoramento do serviço, mas a startup não possui nenhum método para que 

se identifique novos mercados.        

 Assim, por meio de uma análise destas dimensões descritas anteriormente, fica 

registrado que a mesma necessita de rever suas atividades e processos, buscando realizar 

novas implementações ou desenvolver melhores métodos para desempenhar seus serviços, 

apesar das dificuldades que se fazem presentes.          

 Um total de seis dimensões dentre as treze atingiram a pontuação mínima, o que 

representa quase 50% das dimensões, ou seja, uma grande ausência de ações de inovação em 

vários pontos que poderiam trazer melhorias importantes para a empresa. As seis dimensões 

foram a plataforma (1), nela o tipo de serviço realizado pela empresa não permite implantação 

de versões diferentes, marca (1) a qual a empresa, já tentou registrar sua marca, mas ainda não 

possui, soluções (1) que para a empresa não se considera necessário oferecer soluções aos 

seus clientes integrando recursos ou serviços, agregação de valor (1), nela a empresa não 

utilizou de nenhuma sistemática para se ter novas formas de gerar receitas, pois a empresa 

depende dos clientes e de órgãos ambientais, assim a empresa não remodelou a sua forma de 

prestar serviço para promover a interação com sua clientela ou parceiros, cadeia de 

fornecimento (1) onde a empresa, já possui os custos com transporte baixo, o que não é 

necessário do ponto de vista do entrevistado implantar soluções neste aspecto e a dimensão 

redes (1) consiste na qual a empresa não vê a necessidade de introduzir novas formas de ouvir 

seus clientes, devido ao fato de que com a existência de parceria com o SEBRAE, o mesmo se 

encarrega de entrar em contato com os clientes da startup e logo repassar o feedback.  

Um ponto exposto pelo entrevistado que pôde ser levado em consideração para 

justificar o baixo desempenho inovador em algumas dimensões como as que foram abordadas 

anteriormente, trata-se do fato de que o tipo de serviço oferecido pela empresa não propõe que 

ela introduza grandes inovações em alguns pontos, mas sim realizar apenas pequenas 

adaptações conforme a clientela, além de que ela conta o auxílio de entidades públicas as 

quais ela deve seguir suas normas e especificações mediante a atividade que a empresa 

desempenha.             
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Gráfico 4 - Radar da inovação da startup D 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Gráfico 4 expõe o radar da inovação da startup D, por meio deste pode-se avaliar as 

treze dimensões da inovação e seus devidos resultados mediante as atividades inovadoras 

desempenhadas na empresa. Primeiramente pôde-se observar que apenas uma das treze 

dimensões analisadas alcançou a pontuação máxima, trata-se da marca (5) em que a empresa 

possui mais de uma marca registrada que são utilizadas somente em seus produtos.  

 Em outras quatro dimensões a empresa obteve uma pontuação próxima da máxima, 

foram elas: oferta (4,3) dimensão em que a empresa demonstrou ofertar mais de um produto, 

por meio de processos tecnologicamente novos, buscando sempre inovar no design de suas 

embalagens e realizando pesquisas constantemente, a dimensão relacionamento (4) foi a qual 

a empresa apresentou utilizar de alguns meios para interagir com seus clientes, organização 

(4) em que a empresa busca realizar parceiras, reorganizar suas atividades, mas nunca realizou 

uma mudança relevante em sua estratégia competitiva, a dimensão ambiência inovadora (4) é 

no qual a empresa demonstrou buscar conhecimentos em fontes externas, possuindo uma boa 

interação entre seus trabalhadores, ela também realiza a procura por apoio financeiro devido a 

necessidade da forma de produção da empresa.       

 A dimensão plataforma atingiu a pontuação média de (3), nela a empresa apresentou 

gerar produtos correspondentes a mais de uma família, apenas produzidos em uma única 

versão cada. Três dimensões obtiveram uma pontuação entre (1) e (3), foram clientes (2,2) 

onde a empresa não possui nenhum método para colher informações sobre as necessidades de 

sua clientela, o que impede de utilizá-las para melhorias de suas atividades, fazendo apenas 
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uso de mecanismo para identificar os novos mercados para seus produtos, agregação de valor 

(2) em que se têm meios para utilizar seus produtos na criação de novas formas de gerar 

receita, mas a forma de realizar o seu serviço não gera a interação com clientes ou parceiros, 

processo (1,8) a qual possui prática de gestão e software de gestão administrativa, não 

obtendo nenhuma certificação, não reorganizando as suas atividades, como também não 

utilizou de seus resíduos como forma de gerar receita, já que a quantidade de resíduos ainda é 

muito baixa.              

 Em meio as dimensões ainda se encontram as que atingiram a pontuação mínima, não 

havendo a constatação de atividades inovadoras. Dentre elas estão a dimensão soluções (1) 

em que a empresa não ofertou nenhum produto complementar para gerar receitas como 

também não adotou nenhuma solução para seus clientes integrando recursos ou produtos, 

dimensão cadeia de fornecimento (1) onde a empresa não apresentou nenhuma solução para 

reduzir os custos com transporte e estoque de matéria prima, devido ao porte da empresa, 

dimensão presença (1) a qual a empresa não criou nenhum novo ponto de venda ou buscou 

atingir novos mercados, apenas tem a intensão de realizar, a dimensão rede (1) onde foi 

relatado que a empresa não adotou nenhum novo mecanismo tecnológico para interagir com 

sua clientela.            

 Um ponto importante abordado pelo entrevistado quanto a uma das grandes 

dificuldades para realizar inovação na startup, consiste na necessidade de altos investimentos, 

pois a empresa trabalha com o uso essencial de biotecnologia no seu meio de produção, o que 

claramente eleva os custos de produção da empresa e devido ao seu porte inicialmente 

pequeno apresenta vários obstáculos para poder se desenvolver.   
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Gráfico 5 - Radar da inovação da startup E 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Conforme o Gráfico 5, é apresentado o radar da inovação da startup E que traz 

resultados de acordo com cada uma das treze dimensões abordadas. Fazendo uma análise 

deste Gráfico é possível verificar que de todas as dimensões abordadas no estudo desta 

empresa, nenhuma delas obteve a pontuação máxima, tendo apenas uma delas a pontuação 

aproximada que foi a dimensão organização (4,5) no qual se averiguou que a empresa buscou 

reorganizar suas atividades, realizou parcerias, tenta constantemente realizar a redução de 

custos de suas atividades, mas tratando-se do contanto com seus clientes o mesmo se dá 

apenas por e-mail ou via telefone, não adotando nenhum método novo ou diferenciado. 

Somente uma outra dimensão que obteve uma pontuação um pouco menor que a citada 

anteriormente, mas ainda sim se aproximou da máxima em comparação as demais, foi a 

dimensão marca (4) onde se observa que a empresa possui marca que é apenas utilizada em 

seus produtos.          

 Outras quatro dimensões alcançaram uma pontuação média, com a realização de 

atividades de forma ocasional, são elas: a dimensão oferta (3) referente a qual a empresa 

lançou no mercado vários produtos tecnologicamente novos, porém não realizou mudanças 

como no design ou estética, ela ainda busca implantar novos serviços, soluções (3) em que a 

empresa ofereceu soluções para seus clientes por meio da integração de recursos, porém não 

vendo a necessidade de ofertar algum produto complementar, a dimensão presença (3), nela a 

empresa não criou nenhum ponto de venda diferente dos já existentes, apesar de ter atendido a 
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novos mercados, a dimensão ambiência inovadora (3) é no qual a empresa procurou adquirir 

conhecimentos em fontes externas, exceto de seus clientes ou fornecedores e nunca solicitou 

nenhum apoio financeiro.            

 Nas demais dimensões restantes a startup adquiriu uma pontuação abaixo de três que 

são clientes (2,6) onde a empresa criou seus produtos com base nas necessidades de seus 

clientes, fazendo uso de suas manifestações, mas não possui nenhuma sistemática para 

encontrar novos mercados, a dimensão processos (2,3) em que nela foram modificados 

serviços para adquirir eficiência, possui certificação ISO 9001 e nunca adotou software para 

prestar seus serviços ou para auxiliar nas suas atividades administrativas, dimensão 

plataforma (2) a qual a empresa possui um sistema de produção de cada produto conforme a 

demanda, sendo todos oferecidos em uma única versão, dimensão relacionamento (2) em que 

a empresa não adotou nenhum novo recurso de informática ou outro novo recurso para se 

relacionar com a clientela, ponto este destacado pelo entrevistado como algo não considerado 

muito interessante, devido ao grande porte de seus clientes tem-se um certo receio de um 

relacionamento muito próximo.        

 As dimensões com a pontuação mínima em que se tem a ausência de ações de 

inovação são a agregação de valor (1) referente a qual a empesa não promoveu interação com 

seus clientes mediante prestação do serviço, como também não utilizou deles para gerar novas 

receitas, cadeia de fornecimento (1) em que a empresa considera os custos com transporte, já 

baixos e a mesma não possui estoque, a dimensão rede (1) a qual a empresa só utiliza do e-

mail com único meio tecnológico de ouvir seus clientes.        

 Como citado anteriormente, a maior parte das treze dimensões possuem pontuação 

abaixo da média, o que se conclui que a empresa precisa necessariamente realizar 

investimentos em atividades inovadoras para se desenvolver no mercado, levando em 

consideração ao bom período de existência que a mesma se faz no mercado, assim este 

despertar pela inovação se faz cada vez mais importante e necessário.  
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Gráfico 6 - Radar da inovação da startup F 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para representar o radar da inovação da startup F, utilizou-se o Gráfico 6, o qual 

contém todos os resultados obtidos conforme análise dos dados e informações colhidas. Por 

meio deste Gráfico pôde-se constatar que nenhuma dimensão alcançou a pontuação máxima, 

somente uma delas que atingiu a maior pontuação em comparação as demais que foi a 

dimensão organização (4) a qual demonstrou reorganizar suas atividades, buscar 

constantemente por parcerias para ofertar melhores produtos, incluiu meios básicos para 

interagir com os clientes, além de estabelecer mudanças na estratégia competitiva da empresa.

 Em outras três dimensões a empresa atingiu a pontuação média, exceto uma em que se 

atingiu a pontuação um pouco maior de (3,8) que foi a dimensão clientes em que a empresa 

realiza o colhimento de informações da clientela por meio de diversas redes sociais fazendo o 

devido uso delas, sendo verificado que todos os serviços atenderam a necessidade de seus 

clientes e possui uma sistemática básica para identificar novos mercados. Dentre as três 

dimensões que alcançaram a pontuação média estão presença (3) em que a empresa registrou 

ter adquirido um novo espaço sede e realiza constantemente a prestação de seus serviços em 

novos mercados, a dimensão rede (3) na qual a única forma usada para interagir com seus 

clientes usando a tecnologia foram às redes sociais, pois não se pensou em outros meios, a 

dimensão ambiência inovadora (3) foi a qual a empresa apresentou sempre buscar fontes de 

conhecimento externas, não desenvolvendo nenhum processo tecnologicamente novo e nunca 

solicitou auxílio ou investimento financeiro.       
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Dentre as treze dimensões ainda tem-se quatro delas em que se obteve a pontuação 

entre (2) e (2,5) que são: a dimensão processos (2,5) em que se alterou processos para obter 

maior eficiência, adquiriu software para gestão administrativa, mas não adotou nenhuma nova 

prática de gestão devido ao porte da empresa, oferta (2) onde a empresa introduziu e ainda 

pretende introduzir processos tecnologicamente novos, porém não lançou novos serviços ou 

produtos, pelo produto ser encomendado o mesmo não permite modificações como design ou 

estética, dimensão plataforma (2) na qual o atendimento servem apenas a dois produtos 

referentes sempre ao mesmo serviço, dimensão relacionamento (2) em que adotou somente 

recursos de informática para se relacionar com os clientes, não adquirindo novos devido ao 

porte da empresa.          

Ainda teve quatro dimensões que atingiram a pontuação mínima, ou seja, com a 

ausência notável de ações de inovação, pode se dizer que a startup possui muitas fraquezas ao 

tratar-se de atividades inovadoras nas seguintes dimensões: marca (1) onde se verificou que a 

empresa não possui marca registrada, apenas pretende registrar, dimensão soluções (1) no 

qual a empresa nunca apresentou solução a seus clientes por meio de integração de recursos 

ou produtos complementares, dimensão agregação de valor (1) em que a empresa nunca 

utilizou de seus recursos ou serviços para gerar novas receitas ou para melhor interagir com 

seu clientes, dimensão cadeia de fornecimento (1) referente ao qual a empresa, já possui 

custos baixos com transporte e não possui estoque.          

 Por meio dos dados obtidos das startups, foi gerado a Tabela 1 que apresenta as 

médias de cada dimensão de acordo com cada startup pesquisada. A análise das médias 

atribuídas as dimensões permitem afirmar que a dimensão organização foi a mais presente 

dentre todas analisadas realizadas em cada empresa, ou seja, as empresas executaram ações de 

inovação direcionadas principalmente para organização que segundo Sawhney; Wolcott; 

Arroniz (2006), tem por objetivo alterar tanto a forma, a função ou até a finalidade de 

atividade da empresa. Com base na análise das médias também pode se afirmar que a 

dimensão mais ausente foi a cadeia de fornecimento, isso quer dizer que as empresas 

desempenharam ações de inovação voltadas principalmente para cadeia de fornecimento que 

de acordo com Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006), tem por intuito realizar diferentes formas 

de fornecimento e cumprimento. 
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Tabela 1 - Média das Dimensões da Inovação de cada Startup 

Dimensão Startup A Startup B Startup C Startup D Startup E Startup F 

Oferta 2,3 3 2,3 4,3 3 2 

Plataforma  1 4 1 3 2 2 

Marca 5 1 1 5 4 1 

Clientes 2,2 1,8 1,7 2,2 2,6 3,8 

Soluções 1 4 1 1 3 1 

Relacionamento 2 4 3 4 2 2 

Agregação de Valor 5 2 1 2 1 1 

Processos  2,5 3,5 2 1,8 2,3 2,5 

Organização 4,5 3,5 3 4 4,5 4 

Cadeia de Fornec. 1 1 1 1 1 1 

Presença 3 3 3 1 3 3 

Rede 5 3 1 1 1 3 

Ambiência Inov. 3 3,3 3,8 4 3 3 

Pontuação Média  2,9 3 1,9 2,6 2,5 2,3 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Com base nos resultados e na Tabela 1 descrito anteriormente pode se afirmar que 

entre as seis startups, a startup B foi a que apresentou o melhor resultado, ou seja, possui uma 

maior pontuação média em ações inovadoras, apesar de que em nenhuma dimensão se obteve 

uma pontuação 5, sendo apenas a dimensão marca a qual não se tem nenhuma atividade 

inovadora realizada. Enquanto que a startup C é a qual se tem o pior resultado, ou seja, possui 

uma menor pontuação média em ações inovadoras, tendo a atribuição da pontuação 1 em 6 

dimensões dentre as treze pesquisadas, demonstrando claramente a startup com maiores 

dificuldades para inovar. Ainda de acordo com a Tabela 1, a dimensão em que se tem a maior 

ausência de atividades inovadoras em todas as startups é a cadeia de fornecimento que é 

justificado por quase todas pelo fato de não possuir estoque ou ter custos com transporte, já 

considerados muito baixos. Ainda levando em comparação todas as startups, tem se a 

dimensão organização que atingiu uma pontuação média ou acima da média no qual se 

observou que as empresas reorganizaram de alguma forma as suas atividades, aumentaram 

sua visão externa, realizaram parcerias ou até mesmo modificaram sua estratégia competitiva.  

Realizando uma análise mediante todos os resultados, já apresentados, pode-se chegar 

as seguintes conclusões sobre cada startup. Apesar da startup A ainda ter um pequeno período 

de atuação no mercado, na pesquisa a mesma obteve com suas ações inovadoras, uma 

pontuação acima da média ou até máxima em algumas dimensões, mas de maneira geral 



79 
 

pode-se considerar que ela ainda se encontra abaixo da média em termos de inovação, pelo 

fato de se ter uma maior parcela de dimensões com a ausência de atividades ou muito próxima 

disto. A empresa deixa claro que seus principais objetivos são as inovações em seus serviços 

agregando valor e estrategicamente amenizando seus custos, o que acaba expondo a sua certa 

independência financeira, pois não se buscou auxílios ou investimentos. Em alguns outros 

pontos ainda se vê uma extrema necessidade por inovar principalmente tratando-se das 

dimensões soluções, plataforma e cadeia de fornecimento, onde o déficit é notório, sendo que 

ações neste sentido se fazem necessário para alavancar e auxiliar no desenvolvimento da 

empresa.           

 Na startup B a pontuação atingida nas dimensões foram em grande parcela na média 

ou um pouco acima da média, mas juntamente com as dimensões em que se tem uma ausência 

de inovações, pode se dizer por meio de uma visão mais ampla que a desenvoltura inovadora 

da empresa está em torno da média, sendo assim, se faz importante o desenvolvimento de 

atividades inovadoras em todas as dimensões, principalmente nas dimensões marca, cadeia de 

fornecimento e clientes onde não se constatou inovações.     

 A startup C, claramente apresentou um desempenho inovador muito baixo, onde em 

quase 50% das dimensões não se identificou nenhuma atividade inovadora, tendo apenas uma 

pequena parcela das dimensões com a presença ocasional de ações de inovação, ficando nítido 

a grande necessidade por inovação, embora que a área de atuação e o serviço prestado pela 

empresa dificulte um pouco ao tratar-se do desenvolvimento de atividades em respectivas 

dimensões, principalmente nestas que ainda não possuem ações, a empresa pode gerar 

inovação por meio de um bom planejamento, contando até mesmo o auxílio de entidades 

como o SEBRAE.           

 A startup D atingiu em mais da metade de suas treze dimensões analisadas, resultados 

abaixo da média, sendo que no restante de suas dimensões ela obteve resultados acima da 

média, porém os resultados negativos ao tratar-se de ausências de ações inovadoras tiveram 

um impacto mais forte quanto ao desempenho geral da empresa, fazendo com que este 

desempenho seja um pouco abaixo da média. Com as dificuldades apresentadas para inovar 

nas dimensões soluções, cadeia de fornecimento, presença e rede, deixou claro a necessidade 

de rever o planejamento da empresa para focar nestas dimensões de resultados nulos. A 

empresa demonstrou uma desenvoltura razoável em suas ofertas, marca, organização, 

relacionamento e ambiência inovadora, mais ainda sim elas requerem um pouco de atenção no 

aprimoramento de suas atividades, pois a inovação deve ser constante.   
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A startup E demonstrou em seus resultados que seu desempenho inovador necessita 

ser revisto e reforçado, tendo na maior parcela de suas dimensões analisadas, pontuações bem 

abaixo da média, ou seja, com a ausência ou quase sem inovações, mesmo ainda atingindo em 

outras dimensões uma pontuação média, os baixos resultados sobressaem. A empesa expõe ter 

um bom período de atuação no mercado e possui uma demanda razoável, porém as ações 

inovadoras nos diversos aspectos da empresa parecem bem ausente, o que faz com que se 

compreenda que ao realizar um bom planejamento e aplicação de atividades inovadoras, teria 

consequentemente bons ganhos para empresa.      

 Na Startup F as dimensões em que se tem resultados medianos ou acima da média 

ainda são poucos. A presença de um baixo investimento em inovação em bem notório, o que 

faz com que a empresa necessite voltar a sua atenção urgentemente para as dimensões em que 

se obteve uma maior fraqueza. Por um olhar mais amplo pode-se dizer que o desempenho 

inovador da empresa se encontra baixo. Deve se levar em consideração o curto período de 

atuação da empresa no mercado, no qual demonstra-se que muitas atividades ainda estão a 

serem desenvolvidas, também deve-se atentar ao fato de que diversas atividades de inovação, 

a empresa ainda não conseguiu pôr em prática ou ainda não foram pensadas, principalmente 

no que se trata de métodos para conquistar novos mercados e de estreitar a relação com os 

clientes.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta seção é composta pelas conclusões resultantes do assunto estudado, seguido pelas 

limitações referentes a pesquisa e por último das sugestões para trabalhos futuros com base 

neste presente estudo. 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa foi realizada com a finalidade de analisar o grau de inovação 

organizacional de startups localizadas no Rio Grande do Norte, tendo como objetivos 

específicos de aplicar o radar da inovação nas startups estudadas, analisar as startups por meio 

das dimensões propostas pelo radar da inovação e identificar as dimensões de inovação mais 

ou menos desenvolvidas nas startups estudadas. Por meio da revisão de literatura foram 

abordados os principais assuntos referentes ao tema em questão que foram eles a abordagem 

conceitual da inovação, inovação e vantagem competitiva, ferramentas de mensuração da 

inovação, radar da inovação e startups.   

Conforme o que foi apresentado no decorrer do trabalho pode-se constatar que o 

objetivo geral foi atingido, através da coleta, identificação, análises, atribuição de pontuação 

as atividades inovadoras e da análise de desempenho. Quanto aos objetivos específicos, todos 

foram alcançados por meio da atribuição de pontuação a cada dimensão e aplicando o radar da 

inovação em cada startup; analisando cada dimensão envolvida no radar da inovação e 

identificando o desempenho das startups em cada uma das dimensões.     

 Referente ao problema de pesquisa pode-se observar que ele foi solucionado, sendo 

com a questão “Qual o grau de inovação organizacional de startups localizados no Rio Grande 

do Norte?”, por meio das análises dos resultados pode-se verificar que através do radar da 

inovação se analisou as startups em cada umas das treze dimensões especificadas de forma a 

identificar, descrever e avaliar todas as atividades inovadoras desempenhadas ao longo de um 

determinado período, assim obtendo uma conclusão individual das startups quanto ao seu 

desempenho inovador, classificando em baixo, médio ou alto desempenho, auxiliando 

claramente na mensuração do grau de inovação organizacional.     
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Seguindo todos os pontos que foram elencados para realização do estudo, pode-se 

chegar à conclusão de que a pesquisa atingiu o que foi proposto, utilizando-se de ferramentas 

como o ATLAS.ti e de outros meios computacionais para melhor organização, processamento 

e análise dos dados e informações, assim obteve-se uma apresentação clara e específica de 

todos os resultados encontrados quanto a análise do grau de inovação organizacional das 

startups localizadas em Mossoró. 

 

5.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Todos os objetivos da presente pesquisa foram atingidos, mas ao longo dela ainda 

puderam ser identificadas algumas limitações. Dentre as limitações encontradas tem-se o 

pequeno número de startups identificadas para estudo na localidade em que foi determinada 

para pesquisa. Outra limitação trata-se do repasse de algumas informações simplificadas por 

parte dos entrevistados ao tratar de alguns questionamentos realizados, o que dificultou na 

realização de uma melhor análise e compreensão ao se abordar alguns pontos específicos.    

 

5.3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho realizado propiciou algumas sugestões para trabalhos futuros, desta forma 

podem ser sugeridos os seguintes estudos: a ampliação da pesquisa para um maior número de 

startups a fim de se ter um aumento da capacidade de interpretação e uma melhor 

compreensão dos desafios ou facilidades que as startups enfrentam para inovar, como também 

identificar os tipos de atividades inovadoras desempenhadas. Uma outra sugestão seria 

analisar quais as principais ferramentas ou métodos de inovação são mais utilizados pelas 

startups.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

Diagnóstico – Grau de inovação organizacional nas startups do Rio Grande do Norte 

 

Parte I - Dados Gerais  

 

1- Razão social da startup. 

___________________________________________________________________ 

 

2- Número de funcionários. 

__________ 

 

3- Tempo de funcionamento. 

______________ 

 

4- Categoria dos principais clientes. 

Pessoas físicas  

Empresas privadas  

Entidades do governo 

 

5- Porte dos principais clientes  

Pequeno  

 

Médio  

 

Grande  

 

6- Data da entrevista 

______/_______/__________ 
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Parte II – Questionário do grau de inovação 

I. Dimensão Oferta 
Grau de 

Inovação 

Novos Mercados 5 3 1 

1. A empresa introduziu nos últimos 3 anos algum processo tecnologicamente 

novo ou significativamente aprimorado? Quais?        

  

 

 

  

  

2. A empresa investe em ações de Pesquisa e Desenvolvimento? Se não, por quê?       

 

 

  

  

  

Novos Produtos        

3. A empresa lançou um ou mais novos produtos ou serviços no mercado nos 

últimos 3 anos? Caso sim, obteve sucesso?        

  

 

  

  

Ousadia       

4. A empresa lançou um ou mais produtos ou serviços no mercado nos últimos 3 

anos que não deram certo? Justifique.       

  

 

 

 

  

Resposta ao Meio Ambiente       

5. A empresa modificou alguma característica de um ou mais de seus produtos ou 

serviços por razões ambientais (ecológicas)? Caso sim, quais os efeitos dessa 

mudança?       

  

 

  

  

  

Design       

6. A empresa realizou uma ou mais mudanças significativas na estética, desenho 

ou outra mudança subjetiva em um ou mais produtos ou serviços. Caso sim, quais?       
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Inovações Tecnológicas       

7. A empresa busca desenvolver algum produto ou serviço inovador para inseri-lo 

no mercado?        

 

  

8. A empresa adotou uma ou mais das seguintes inovações de produtos: (Caso sim 

quais?)        

*Uso de novos materiais       

*Uso de novos produtos intermediários        

*Uso de novas peças funcionais       

*Uso de tecnologia radicalmente nova.       

 

 

 

 

  

      II.            Dimensão Plataforma        

Sistemas de Produção       

9. Os sistemas de produção ou atendimento servem a um produto, a uma família ou 

a mais de uma família de produtos? (Cite).       

  

 

 

  

  

  

Versões de Produtos       

10. Algum produto ou serviço é oferecido em uma ou mais versões, para atingir 

mercados ou nichos diferentes? Quais?       

  

 

 

  

  

  

    III.            Dimensão Marca       

Proteção de Marca       

11. A empresa tem uma ou mais marcas registradas? Caso não, pensa em registrar?        
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Alavancagem da Marca       

12. A empresa usa sua marca somente em seus produtos ou em outros tipos de 

produtos?        

  

 

 

  

  

    IV.            Dimensão Clientes       

Identificação de Necessidades        

13. A empresa possui alguma sistemática para colher informações sobre as 

necessidades dos clientes? Qual a importância de colher estas informações?       

  

 

  

  

  

14. A empresa identificou nos últimos 3 anos alguma necessidade não atendida de 

seus clientes?       

  

 

  

  

  

Identificação de mercados        

15. A empresa possui alguma sistemática para identificar os novos mercados para 

seus produtos ou serviço?        

  

 

  

  

  

Uso de manifestações dos clientes - Processo       

16. A empresa faz uso sistemático ou uso eventual de manifestações dos clientes 

(sugestões, reclamações e etc.), para apoiar o desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços? Justifique.       

  

 

  

  

  

Uso das manifestações dos clientes - Resultado       

17. A empresa lançou um ou mais novos produtos, ou versões, nos últimos 3 anos, 

em decorrência de informações sobre necessidades dos clientes?       
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      V.            Dimensão Soluções       

Soluções Complementares       

18. A empresa nos últimos 3 anos, ofertou um ou mais novos produtos 

complementares a seus clientes, criando novas oportunidades de receita? Caso não, 

Justifique.       

 

 

 

  

  

Integração de Recursos       

19. A empresa nos últimos 3 anos, ofereceu ou não alguma solução a seus clientes 

de acordo com a integração de recursos/produtos/serviços? Caso sim, quais?       

  

 

 

  

  

    VI.            Dimensão Relacionamento        

Facilidades e amenidades       

20. A empresa nos últimos 3 anos, adotou uma ou mais facilidades ou recursos 

(cafezinho, vitrine, cartão de aniversário, etc.) para melhorar o relacionamento 

com os clientes? Quais? Se não justifique.       

  

 

  

  

Informatização       

21. A empresa nos últimos 3 anos, adotou ou não algum novo recurso de 

informática (website, e-mail, software, etc.) para se relacionar com os clientes? 

Cite-os.       

  

 

 

 

  

  VII.            Dimensão Agregação de Valor        

Uso dos recursos existentes       

22.  Empresa possui alguma sistemática para adotar novas formas de gerar receitas 

usando produtos e processos já existentes? Quais? Caso não, justifique.       

  

 

 

  

Uso das oportunidades de interação       

23. A empresa nos últimos 3 anos, adotou ou não alguma nova forma de prestar os 

seus serviços que promova a interação com seus clientes e parceiros? Quais?       
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VIII.            Dimensão Processos        

Melhoria dos Processos       

24. A empresa alterou um ou mais de seus processos ou serviços comprando ou 

alugando equipamentos diferentes dos utilizados anteriormente) para se obter mais 

eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção? Quais alterações?        

  

 

 

  

  

Sistema de Gestão        

25. A empresa nos últimos 3 anos, adotou ou não alguma nova prática de gestão 

como: Gestão da qualidade total, Just in time, reengenharia, manual de boas 

práticas, etc. Justifique.       

  

 

 

  

  

Certificações       

26. A empresa nos últimos 3 anos, recebeu ou não alguma certificação de processo 

ou atendeu a alguma norma? Quais?       

  

 

 

  

  

Softwares de Gestão       

27. A empresa nos últimos 3 anos, adotou ou atualizou algum software para gestão 

administrativa ou para prestação de serviço?        

 

 

 

  

Aspectos Ambientais (Ecológicos)       

28. A empresa nos últimos 3 anos, modificou ou não insumos ou processos para 

ganhar competitividade devido a aspectos ambientais?       

  

 

 

 

Gestão de Resíduos        

29. A empresa nos últimos 3 anos, transformou alguma parte de seus resíduos em 

oportunidade de gerar receita e/ou visando menor impacto ambiental? Se não, já 

pensou em realizar?       
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    IX.            Dimensão Organização       

Reorganização       

30. A empresa reorganiza ou já reorganizou suas atividades, ou adotou alguma 

nova abordagem como: grupos de solução de problemas, horário flexível, trabalho 

em casa, etc., para obter melhorias em seus resultados?          

  

 

 

 

  

Parcerias       

31. A empresa nos últimos 3 anos, realizou alguma parceria com outra 

organização, para fornecer melhores produtos ou serviços? Quais melhorias?       

  

 

 

 

  

Visão Externa       

32. A empresa nos últimos 3 anos, adotou algum método para trocar ideias ou 

informações com seus clientes, fornecedores ou concorrentes?        

  

 

 

  

  

Estratégia Competitiva       

33. A empresa nos últimos 3 anos, realizou alguma mudança relevante na 

estratégia competitiva?       

  

 

 

  

  

      X.            Dimensão Cadeia de fornecimento       

Cadeia de Fornecimento       

34. A empresa adota ou adotou nos últimos 3 anos alguma nova solução para 

reduzir o custo de transporte ou de estoque de matéria-prima? Quais? Se não, 

Justifique?        
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    XI.            Dimensão Presença       

Pontos de Venda       

35. A empresa nos últimos 3 nos, criou algum ponto ou canais de venda diferente 

dos que já existentes anteriormente? Caso não, pretende criar?       

  

 

 

  

  

Novos mercados       

36. A empresa nos últimos 3 anos, realizou a venda de seus produtos ou prestação 

de serviço em novos mercados? Caso não, tem esta intenção?       

  

 

 

  

  

  XII.            Dimensão Rede       

Diálogo com o cliente       

37. A empresa nos últimos 3 anos, adotou uma ou mais formas de falar com ou 

ouvir os clientes, utilizando ou não a tecnologia da informação? Justifique.       

  

 

 

 

  

XIII.            Dimensão Ambiência Inovadora       

Fontes externas de conhecimento - I       

38. A empresa faz e fez nos últimos 3 anos, uso de consultorias ou de apoio de 

entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, IEP, universidades, empresa júnior, 

etc.? Caso não, pretende realizar?         

  

 

 

 

  

Fontes externas de conhecimento - II       

39. A empresa busca constantemente ou eventualmente novas informações e 

tecnologias em eventos (seminários, congressos, etc.) e associações técnicas ou 

empresariais? Justifique.        

  

 

  

  

  

Fontes externas de conhecimento - III       

40. A empresa busca ou observa algum tipo de conhecimento ou tecnologia de 

fornecedores ou clientes?       
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Fontes externas de conhecimento - IV       

41. A empresa adquire ou adquiriu nos últimos 3 anos, informações técnicas, 

pagando taxas ou royalties por invenções patenteadas, ou adquiriu Know-how e 

competências?       

  

 

 

  

Propriedade Intelectual       

42. A empresa tem ou não alguma patente em vigor, solicitou depósito de patente, 

ou pedido de registro de desenho industrial ou de modelo de utilidade?       

  

 

  

  

Ousadia Inovadora       

43. A empresa nos últimos 3 anos, realizou um ou mais projetos para desenvolver 

ou introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado que 

acabou abandonado? Justifique.       

  

 

  

  

Financiamento da Inovação       

44. A empresa já utilizou ou solicitou algum dos programas de apoio do governo 

(recursos financeiros) para as suas atividades inovadoras?       

  

 

 

  

Coleta de Ideias       

45. A empresa possui algum método para colher sugestões de seus colaboradores? 

Quais? Caso não, Justifique.       

  

  

  

  

Obs:. Grau de inovação:  

Quando a variável não se faz presente/não existe = 1 

Quando a variável se faz presente ocasionalmente = 3 

Quando a variável é sistemática ou comum = 5 


