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RESUMO
O relacionamento entre inovação e estratégias organizacionais é algo bastante
claro na literatura acadêmica e de mercado, evidenciado principalmente pelas
possibilidades de aumento de receitas decorrentes de lançamento de novos
produtos e melhorias em produtos já existentes, bem como pela diminuição de
custos operacionais advindos de melhorias em processos. A presente pesquisa
teve como objetivo avaliar se e de que forma as inovações implantadas por uma
empresa da área de TIC apoiaram as ações estratégicas de competição e
crescimento implementadas pela empresa. Para identificação de finalidades de
ações estratégicas foram utilizados os estudos de Ansoff e Mintzberg et al. Para
caracterização das inovações implementadas, foram utilizados os construtos
constantes da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) do IBGE. A empresa
objeto da pesquisa possui em torno de 3.500 colaboradores, completou 38 anos
de existência em 2012 e pretende posicionar-se no período compreendido entre
os anos de 2010 e 2015 como a principal provedora de TIC para a área social do
governo Brasileiro. Quanto aos serviços prestados, ela oferece aos seus clientes o
desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de redes de comunicação de dados,
processamento de informações, sustentação operacional dos sistemas
implantados e serviço de correio eletrônico. Ela destaca-se pela criação de
produtos inovadores em sua área de atuação, tendo sido, inclusive, premiada com
o Prêmio TI & Governo 2011. É a terceira vez que a empresa vence a premiação,
visto que nos anos de 2008 e 2009 foi vencedora na categoria de serviços
públicos na internet. A pesquisa foi desenvolvida através de um estudo de caso de
finalidade descritiva. Em um primeiro momento, foram utilizados questionários
estruturados que foram respondidos por 18 sujeitos da pesquisa distribuídos na
Presidência, Diretoria de Desenvolvimento, Diretoria Financeira, Diretoria de
Infraestrutura e Setor de Planejamento da empresa. Os dados obtidos nesta
primeira etapa foram então submetidos a tratamento estatístico de forma a
mensurar o grau de importância das finalidades de ações estratégicas, inovações
de produtos e inovações de processos. Foram também calculadas as correlações
entre as ações estratégicas e inovações em produtos e processos, para cada
finalidade e, por fim, verificou-se o alinhamento entre a importância das finalidades
das ações estratégicas e das inovações em produtos e processos. Os resultados
da pesquisa sugerem que as ações estratégicas e as inovações em produtos
implementadas alinharam-se para atender a duas finalidades principais: aumentar
a participação de produtos da empresa em seu presente mercado (base atual de
clientes) e oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado (base atual de clientes). Esse alinhamento pode ser explicado
pelo fato de a empresa ter procurado melhorar seus produtos, porém sempre
respeitando os conceitos de negócios de seus clientes. Esse foi o caso, apenas
para citar um exemplo, do produto CNIS (Cadastro Nacional de Informações
Sociais) que após ter sido significativamente aprimorado, foi amplamente aceito e
utilizado por sua base atual de clientes. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento

dos novos produtos em novas bases tecnológicas, a empresa obteve o bônus da
redução de custos que permitiu, ao invés da redução dos valores dos seus
contratos, aumentar sua participação frente à sua base atual de clientes,
oferecendo novos produtos, mas mantendo-se os mesmos valores contratuais.
Verificou-se também que as ações estratégicas e as inovações em processos
implementadas se alinharam para atender a duas finalidades principais:
possibilitar aos produtos alcançar novos mercados (novos segmentos de clientes)
e oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu presente
mercado (base atual de clientes). Isso se explica a partir do estabelecimento pela
empresa de um novo processo de desenvolvimento utilizando tecnologia JAVA e a
adoção de disciplinas de monitoramento de serviços em processos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas, que geraram ambientes de
desenvolvimento e de produção mais organizados e controlados. Tais iniciativas
viabilizaram maior produtividade no desenvolvimento de produtos e implantações
mais controladas e com menor quantidade de falhas. Estes novos ambientes
viabilizaram as inovações em produtos, tais como o CNIS, já citado anteriormente
que, significativamente aprimorado, foi utilizado por sua base atual de clientes. Ao
mesmo tempo, o CNIS foi utilizado como base para alcançar novos mercados
como, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, que contratou a empresa
para construir o Portal MTE Mais Emprego. Este portal utiliza o CNIS como base
cadastral para oferecer diversos serviços à sociedade brasileira. Os resultados da
pesquisa sugerem, portanto que as inovações implantadas pela empresa
apoiaram de fato suas ações estratégicas de competição e crescimento, objetivo
final da investigação deste estudo.
Palavras-chave: inovação; ação estratégica; tecnologia da informação e
comunicação.

ABSTRACT
The relationship between innovation and organizational strategies is quite clear in
the academic and market literatures, evidenced mainly by the possibilities of
increased revenues from the launch of new products and enhancements to existing
products as well as the reduction of operating costs arising from improvements in
processes. This study aimed to assess whether and how the innovations
implemented by a company in the area of ICT supported the strategic actions of
growth and competition implemented by the company. For purposes of
identification of strategic actions were used in studies of Ansoff and Mintzberg et
al. To characterize the innovations implemented, we used the constructs contained
in the Technological Innovation Research (PINTEC) IBGE. The researched
company has around 3,500 employees, has completed 38 years of existence in
2012 and aims to position itself in the period between the years 2010 and 2015 as
the leading provider of ICT for the social area of the Brazilian government. As for
services, it offers its customers systems development, network management, data
communication, information processing, systems operational support and e-mail
service. She stands out for creating innovative products in their area of expertise,
having even been awarded the IT & Government Award 2011. It is the third time
the company won the award since it was the winner in the category of public
services on the Internet in 2008 and 2009. The research was conducted through a
case study of descriptive purpose. At first, we used structured questionnaires that
were answered by 18 research subjects distributed in the Presidency, Board
Development, Financial Management, Department of Infrastructure and Planning
Division of the company. The data obtained in this first step were then analyzed
statistically in order to measure the degree of importance of the purposes of
strategic actions, product innovations and process innovations. We also calculated
the correlation between strategic actions and innovations in products and
processes, for each purpose, and finally, there was verified the alignment between
the importance of the purposes of the strategic actions and innovations in products
and processes. The survey results suggest that the strategic actions and product
innovations implemented lined up to serve two main purposes: to increase the
participation of the company's products in its present markets (current customer
base) and offer a new or significantly improved product to its present market
(current customer base). This alignment can be explained by the fact that the
company has sought to improve its products, but always respecting the concepts of
business of its customers. This was the case, just to cite one example, of the
product CNIS (National Register of Social Information) that after have been
significantly enhanced, it was widely accepted and used by its current customer
base. At the same time, with the development of new products in new technology
base, the company had the bonus of allowing cost reduction, rather than the
reduction in the value of their contracts, increasing its stake ahead of its current
customer base, offering new products, but keeping the same contract values. It

was also found that the strategic actions and innovations in processes
implemented lined up to serve two main purposes: making possible existing
products to reach new markets (new segments of customers) and to offer a new or
significantly improved product to its present market (current base customers). This
can be explained from the establishment of a new business process development
using JAVA technology and the adoption of disciplines to monitor development
processes and systems maintenance, generating more organized and controlled
development and production environments. Such initiatives made possible greater
productivity in product development and deployments more controlled and with
fewer failures. These new environments made possible innovations in products
such as the CNIS, previously mentioned that after significantly improved, was used
for its current customer base. At the same time, the CNIS was used as a base to
reach new markets, for example, the Ministry of Labour and Employment, who
hired the company to build the MTE Portal. This website uses the CNIS as
cadastral base to provide various services to the Brazilian society. The survey
results suggest therefore that the innovations implemented by the company in fact
supported its competitive and growth strategic actions, the ultimate goal of this
research study.
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1. INTRODUÇÃO

1.1.

O problema da pesquisa

A Previdência Social brasileira é uma instituição pública que tem como
objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. Dentre estes direitos,
a renda transferida por esta instituição é utilizada para substituir a renda do
trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de trabalho, seja por
doença, invalidez, idade avançada, morte, desemprego involuntário, maternidade
ou reclusão. O principal instrumento de execução de políticas públicas da
Previdência Social é o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. No atendimento
à população brasileira, segundo Beps (2011), o INSS pagou em 12/2011,
29.051.423 benefícios num desembolso no valor total de R$21,200 bilhões. Para
tanto, arrecadou R$ 31,563 bilhões. Visto que órgãos de administração direta não
podem ter superávit, pois, quando acontece, o valor deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional, a diferença entre o que foi arrecadado e o que foi pago em
benefícios, aproximadamente R$10,453 bilhões, foi integralmente utilizado para
custear suas despesas, dentre elas, salários, gratificações, manutenção dos
imóveis, e honrar contratos com fornecedores. Para atingir suas metas, o INSS se
utiliza, de forma intensiva, da tecnologia da informação e comunicação (TIC),
através dos serviços de uma empresa da administração direta do governo federal.
A empresa possui em torno de 3.500 colaboradores, completou 38 anos de
existência em 2012 e pretende posicionar-se no período compreendido entre os
anos de 2010 e 2015 como a principal provedora de TIC para a área social do
governo federal. Quanto aos serviços prestados, oferece aos seus clientes o
desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de redes de comunicação de dados,
processamento

de

informações,

sustentação

operacional

dos

sistemas

implantados e serviço de correio eletrônico. Quanto ao seu faturamento, a
empresa faturou até em 2011, R$ 1,021 bilhão. Este valor deve ser aplicado,
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conforme define seu estatuto, em despesas de custeio, investimentos e dividendos
aos acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa pode ser considerada como uma das
maiores participantes do mercado brasileiro de TIC, atuando como impulsionadora
deste mercado no Brasil, através de investimentos, como, por exemplo, em novos
computadores, reformas nos centros de produção, contratação de novos serviços
de transmissão de dados, que somaram R$ 63,7 milhões no ano de 2011.
Paralelamente, a adoção de políticas de atração de pessoas e de estímulo à
demissão voluntária permitiu a movimentação de pessoas nos anos mais
recentes, promovendo a substituição de pessoas aposentadas e sem maior
estímulo por novos trabalhadores advindos do mercado.
Diferentemente do mercado privado, onde, de uma forma geral, as
organizações definem seus objetivos estratégicos e planejam todas as ações em
horizontes de longo prazo, no governo federal existe um ciclo de planejamento
mais curto, de quatro anos, definido pelo mandato do Presidente da República. Na
história recente do nosso país, com o advento da reeleição, aconteceram dois
períodos seguidos, totalizando oito anos de mandato cada um, onde dois modelos
de

gestão

governamental,

radicalmente

distintos

um

do

outro,

foram

experimentados. No primeiro período, em que a visão privatizante imperou,
entendia-se que a TIC era um insumo da gestão governamental que deveria ser
buscado no mercado privado. Como consequência, a privatização da empresa
passou a ser discutida e ações começaram a ser realizadas tais como a redução
das despesas de custeio e dos recursos para investimentos. Esta situação fez
com que a empresa passasse por um período de desatualização tecnológica,
causando impactos diretos de atraso tecnológico nos principais produtos e
serviços entregues aos seus clientes, o que criou as oportunidades para as
fraudes operacionais ocorridas no período. Além disso, a perda de pessoas de
suas equipes técnicas, sem a devida substituição, e falta de planejamento
estratégico contribuíram para que a privatização estivesse a caminho de sua
consumação. Com a mudança de modelo governamental que aconteceu a partir
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do novo mandato presidencial que se iniciou em 2002, a empresa se beneficiou da
visão estratégica de valorização do estado brasileiro como indutor do
desenvolvimento do país, iniciando um processo de recuperação a partir do ano
de 2004. Desde então, a empresa recebeu novos aportes de investimento,
reorganizou-se e passou a preocupar-se, inicialmente, em manter sua participação
no mercado de TIC governamental e, em seguida, a competir com as empresas
privadas que prestam serviços aos diversos órgãos do governo, para recuperar
antigos clientes e conquistar novos espaços, fornecendo novos produtos e
serviços, baseados em tecnologias que, se no mercado são consideradas
estáveis, no contexto da empresa, podem ser consideradas como insumos para
inovações.
Por outro lado, o mercado mundial de TIC passou por mudanças
importantes nos últimos 10 anos. Pode-se destacar como aspectos marcantes
destas mudanças a concentração do mercado, através do grande número de
aquisições de empresas, o surgimento de novas tecnologias voltadas à internet e
à mobilidade (telefonia celular 3G e tablets, por exemplo), que aumentam a
possibilidade de ofertas de produtos e serviços, e o advento do software livre, por
meio da formação de comunidades de desenvolvedores que oferecem soluções e
produtos equivalentes aos produzidos pelos grandes fornecedores do mercado, a
preços mais baixos ou de forma gratuita, conforme o caso. Portanto, o mercado é
caracterizado por alto dinamismo e pela forte presença de inovações em
processos e produtos. Consequentemente é natural que o processo de formação
de estratégias empresariais das empresas do setor seja influenciado pela questão
da inovação, que é vista por elas como um dos principais recursos para aumentar
a produtividade e competitividade nos segmentos onde atuam. Ainda sobre as
mudanças nas últimas décadas, o mercado brasileiro de TIC também sofreu
mudanças radicais em suas ferramentas e processos. Os paradigmas existentes
até aquela época foram radicalmente substituídos. Os principais exemplos destas
mudanças radicais foram o advento de equipamentos mais flexíveis e de maior
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capacidade de comunicação entre si (substituição dos grandes computadores
centralizados por máquinas de médio porte com alta capacidade de conexão e de
menor

custo),

o

uso

massivo

da

Internet

e

a

popularização

dos

microcomputadores, em seus diversos formatos. Estas mudanças formaram o
patamar tecnológico para o advento comercial da Internet.
Por outro lado, a estratégia de uma empresa pode ser entendida como o
comportamento que ela adota para competir, crescer e diversificar seus negócios
no mercado em que atua, devendo considerar questões de diferenciação, escopo
e crescimento. No primeiro caso, a empresa preocupa-se em diferenciar seus
produtos e serviços dos produtos e serviços dos concorrentes. Pode utilizar uma
ou mais das seguintes estratégias de diferenciação: por preço, a mais básica de
todas, onde o preço mais baixo do produto ou serviço, em relação aos preços dos
concorrentes é o fator de diferenciação. Por qualidade, onde o produto ou serviço
possui características (maior confiabilidade, maior durabilidade e/ou desempenho
superior) que o fazem melhor do que os dos concorrentes. Por imagem, quando o
marketing é utilizado para valorizar a imagem de um produto ou serviço que não
possui outras diferenças em relação aos demais. Por inovação quando o grande
apelo do produto ou serviço são as novidades tecnológicas ou de utilização que
apresenta e, por fim, a estratégia de diferenciação no apoio ao cliente, quando os
serviços adicionais, tais como a entrega em tempo mínimo, crédito especial ou
atendimento pós-venda fazem a diferença no mercado.
Quanto à questão do escopo, que envolve os mercados onde a empresa
decide atuar, ou seja, onde os produtos e serviços serão ofertados, pode utilizar
uma, ou mais, das seguintes estratégias: Por massa, onde a empresa decide
atingir o maior número possível de consumidores utilizando uma versão básica do
produto ou serviço. Por segmentação, quando são adotados critérios de
separação dos consumidores em grupos com características afins, que possam
ser atendidos por versões diferenciadas do produto ou serviço. Por nicho, quando
a empresa decide atender exclusivamente um segmento específico ou, por fim, a
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estratégia de escopo por personalização, que pode ser considerada como o caso
extremo da segmentação. Neste caso, o produto ou serviço é criado de forma
exclusiva para um cliente individual e específico.
Quanto à questão do crescimento, que envolve a forma como a empresa
pretende participar dos mercados, pode-se utilizar uma ou mais das seguintes
estratégias possíveis: Penetração, quando a empresa atua a partir de uma base
de produtos e mercados já existentes, tentando penetrar no mercado ao aumentar
a sua participação. Desenvolvimento de mercado, quando a empresa cria o
mercado para seus produtos e serviços, ou seja, promove produtos existentes em
novos mercados, expandindo o escopo da empresa ao encontrar novos
segmentos de mercados. Expansão geográfica, ao levar a oferta de produtos e
serviços existentes para novas áreas geográficas e, por fim, estratégias de
desenvolvimento de produtos, quando oferece produtos ou serviços, novos ou
modificados, na mesma região geográfica.
A inovação é basicamente uma mudança de uma situação atual para outra,
que pode assumir diversas formas, como a inovação de produtos, inovação de
processos, inovação de posições e inovação de paradigma. No primeiro caso,
enquadram-se as mudanças em produtos ou serviços que uma empresa pode
oferecer,

desde

aqueles

cujas

características

fundamentais

diferem

significativamente de todos os produtos anteriores, bem como aperfeiçoamentos
tecnológicos de produtos previamente existentes. No segundo caso, estão as
mudanças realizadas na forma com que produtos ou serviços são criados e
entregues, obtendo-se melhorias pela introdução de novas tecnologias de
produção, assim como de métodos aprimorados de manuseio e entrega do
produto ou serviço. No terceiro caso, estão consideradas as mudanças no
contexto em que produtos ou serviços são introduzidos e, por fim, a inovação por
paradigma considera aquelas mudanças nos modelos mentais existentes na
empresa e que definem o que ela faz.

16
Do ponto de vista da extensão dos impactos trazidos por uma inovação,
considera-se a inovação incremental como aquela que abrange melhorias feitas
no formato do produto ou serviço, na sua qualidade, aperfeiçoamentos no
processo de fabricação ou o estabelecimento de novos arranjos logísticos que
construam novos níveis de parceria com os fornecedores. Por outro lado, a
mudança tecnológica é considerada uma inovação radical quando rompe as
trajetórias existentes, criando um novo paradigma tecnológico e trazendo um salto
de produtividade, que inicia uma nova fase produtiva para a empresa.
O ritmo de difusão de uma tecnologia se refere à velocidade de sua adoção
pela sociedade, medida pelo número de empresas que a adotam em relação ao
universo potencial de usuários. A difusão não se dá de maneira uniforme e
constante no tempo e espaço, pois agentes econômicos, países e regiões buscam
e selecionam tecnologias influenciados por diferentes fatores condicionantes.
Neste contexto, formado, por um lado pelas diretrizes governamentais
definidas pela visão de país que se quer buscar e, por outro, por um mercado
altamente dinâmico e inovador, procura-se estabelecer relações entre inovação
tecnológica e estratégias empresariais, por intermédio da verificação do grau de
influência da inovação tecnológica no processo de formação de estratégias
empresariais da empresa em questão.
Portanto, a pergunta que se pretende responder ao final desta pesquisa é a
seguinte: de que forma as inovações implantadas pela empresa pesquisada
apoiam suas estratégias de competição e crescimento?

1.2.

Os objetivos da pesquisa
1.2.1. Objetivo principal
Descrever como as inovações implantadas pela empresa pesquisada

apoiam suas estratégias de competição e crescimento.
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1.2.2. Objetivos intermediários
1.2.2.1.

Mensurar

e

categorizar,

na

empresa

pesquisada,

a

intensidade de seus esforços em inovação.
1.2.2.2.

Identificar as inovações em processos e produtos implantadas

pela empresa nos últimos cinco anos e mensurar o grau de
importância de diversas finalidades de inovações levantadas na
literatura.
1.2.2.3.

Identificar as ações estratégicas de competição e crescimento

implantadas pela empresa nos últimos 10 anos e mensurar o grau
de importância de diversas finalidades de ações estratégicas
levantadas na literatura.
1.2.2.4.

Verificar a correlação entre as ações estratégicas da empresa

e suas inovações em produtos, em cada finalidade.
1.2.2.5.

Verificar a correlação entre as ações estratégicas da empresa

e suas inovações em processos, em cada finalidade.
1.2.2.6.

Verificar o alinhamento entre a importância das finalidades

das ações estratégicas e das inovações em produtos e processos

1.3.

A delimitação da pesquisa

Em geral, associa-se a inovação exclusivamente a produtos, embora
possua forte apelo junto aos serviços prestados pelas organizações. No estágio
atual da competição entre empresas em mercados que deixaram de ser locais e
tornaram-se globais, prestadoras de serviços passaram a ter a necessidade de
inovar em seus processos, para, desta forma, gerar melhores serviços e buscar
vantagens competitivas em relação a outras empresas do seu mercado. Esta
necessidade de inovação em serviços é análoga à necessidade de inovação em
produtos, para as empresas fabricantes de bens tangíveis. Apesar de toda a
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importância e relevância atual dos estudos que tratam da inovação em produtos,
esta pesquisa estará voltada, principalmente, para o estudo da inovação
tecnológica relacionada aos serviços desenvolvidos pela empresa.
Considerando que existem diversas classificações de estratégias, esta
questão também delimitou esta pesquisa, pois sendo bastante ampla a gama de
alternativas de estudo das estratégias empresariais, esta pesquisa restringiu-se a
duas estratégias específicas: estratégias genéricas de competição e estratégias
genéricas de crescimento.
O estudo foi realizado tendo por base as respostas aos questionários
respondidos pelos colaboradores identificados como funcionalmente responsáveis
pelo processo de gestão estratégica, executando suas atividades gerenciais na
sede da empresa em Brasília e na filial do Rio de Janeiro. Foram entrevistadas
pessoas envolvidas no ambiente estratégico da empresa com roteiro baseado na
Pesquisa Industrial: Inovação Tecnológica, do IBGE (PINTEC), realizada em 2008.
Os questionários foram respondidos durante o quarto trimestre do ano de 2011.
Posteriormente, foram realizadas entrevistas com os diretores da empresa,
baseadas num roteiro gerado a partir das respostas aos questionários. As
entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 2012.

1.4.

A relevância da pesquisa

A tecnologia da informação e comunicação (TIC) configura um mercado
onde as inovações sucedem-se de maneira acelerada, substituindo-se produtos e
serviços rapidamente. Ao mesmo tempo, a Previdência Social é uma função de
governo que atende uma camada da população cada vez maior, visto que a
demanda por aposentadorias e pensões cresce proporcionalmente ao crescimento
da parte da população composta por pessoas da terceira idade.
A sociedade brasileira está utilizando cada vez mais os meios de
comunicação, estimulada pelas organizações que buscam melhorar sua imagem
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através de melhores serviços. No caso do INSS, braço operacional do Estado
Brasileiro para a Previdência Social, os últimos anos foram marcados por
transformações que buscaram, em todos os momentos, qualificar os serviços
prestados ao cidadão brasileiro. As agências de atendimento foram modernizadas,
criando maior espaço e conforto para os segurados. A história da vida laboral dos
trabalhadores está armazenada nos computadores da empresa em questão, não
sendo mais necessário comparecer ao atendimento com pilhas de documentos
para ter garantido o direito ao beneficio. No atendimento à população brasileira,
segundo Beps (2011), o INSS pagou em 12/2011, 29.051.423 benefícios num
desembolso no valor total de R$21,200 bilhões, cumprindo mensalmente esta
tarefa com excelência, rigorosamente em dia. Além de combater as desigualdades
sociais, garantindo a subsistência de milhões de famílias, a renda transferida
mensalmente pelo INSS ainda impulsiona a economia de milhares de municípios
do país.
Dentre as ações executadas no período, a ampliação dos canais de
atendimento, proporcionando cada vez mais comodidade aos segurados e o
combate às fraudes contra o instituto, que é a maior autarquia do Brasil, serão as
ações de maior prioridade a serem executadas.
Para realizar estas ações, a tecnologia exerce papel fundamental, o que faz
da empresa, que possui o INSS como seu principal cliente, um ator relevante em
todo o processo. Neste mercado de acelerada substituição de produtos e serviços,
a inovação e a sua gestão funcionam como recursos de fundamental importância
para que os objetivos da empresa e, por conseguinte, do cliente, sejam atingidos.
Deste ponto de vista, para viabilizar os pagamentos aos segurados, a empresa
administra a maior folha de pagamentos da América Latina, haja vista que, em
12/2011, gerou 29.051.423 créditos referentes a igual número de benefícios, numa
transferência para a rede bancária conveniada de R$21,200 bilhões. Administra
uma rede de conexão para todas as agências da Previdência Social, em torno de
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1500 em todo o país, além de conceder cerca de 400.000 novos benefícios
mensalmente.
Ao mesmo tempo, a empresa pode ser considerada como uma das maiores
participantes do mercado brasileiro de TIC, atuando como impulsionadora deste
mercado no Brasil, através de investimentos, como, por exemplo, em novos
computadores, reformas nos centros de produção, contratação de novos serviços
de transmissão de dados, que somaram R$ 63,7 milhões no ano de 2011.
Paralelamente, a adoção de políticas de atração de pessoas e de estímulo à
demissão voluntária permitiu a movimentação de pessoas nos anos mais
recentes, promovendo a substituição de pessoas aposentadas e sem maior
estímulo por novos trabalhadores advindos do mercado.
Por outro lado, a inovação tecnológica possui importância bem maior que
inicialmente pode-se supor. Mais do que nunca, o entendimento de como a
tecnologia afeta a economia é vital para a compreensão do crescimento da
riqueza dos países e dinâmica das sociedades contemporâneas. O esforço
tecnológico possui várias dimensões críticas e, ao analisar a origem e a natureza
das inovações, conclui-se que transformam não apenas a economia, mas afetam
profundamente toda a sociedade. Modificam a realidade econômica e social, além
de aumentarem a capacidade de acumulação de riqueza e geração de renda.
Neste contexto, entender como a empresa de TIC da Previdência Social se
apoia na inovação tecnológica para executar suas ações estratégicas, visando
atender objetivos do estado brasileiro, é uma justificativa válida para esta
pesquisa.

1.5.

A organização da pesquisa

Esta pesquisa foi estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro destinado
a introdução, o problema a ser estudado, os objetivos principal e intermediários, as
suposições da pesquisa, sua delimitação e, por fim, a sua relevância.
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No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico utilizado neste
trabalho. Inicialmente são apresentados conceitos voltados à inovação e, em
seguida, apresentam-se os conceitos relativos à estratégia. Na sequência, são
apresentados os referenciais teóricos que relacionam os dois temas iniciais.
No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa (tipo
de pesquisa quanto aos meios e à finalidade, a empresa pesquisada e os sujeitos
da pesquisa, a coleta de dados: estruturação, procedimentos e instrumentos,
tratamento e análise dos resultados e, por fim, as limitações do método).
No quarto capítulo foram apresentados e analisados os resultados obtidos.
No capítulo cinco, apresentam-se as conclusões do estudo, suas contribuições e
sugestões para futuras pesquisas.
Por fim, no sexto capítulo, estão apresentadas as referências utilizadas e os
apêndices. Quanto às referências há que se registrar o esforço realizado na
identificação de autores nacionais contemporâneos, com publicações inferiores
há seis anos, com objetivo de apresentar uma visão atualizada do pensamento
brasileiro nas áreas de pesquisa do trabalho.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico utilizado nesta pesquisa.
Inicialmente, são abordados os conceitos referentes à inovação e, em seguida, os
conceitos

relativos

a

estratégias

empresariais

e,

finalizando,

o

inter-

relacionamento entre eles, apresentando a influência da inovação na formação de
estratégias empresariais.

2.1.

Inovação

Segundo a Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD), a produção de inovações tecnológicas em empresas guarda uma relação
direta com suas atividades (esforços) em inovação tecnológica que, de acordo
com os manuais Oslo (OECD, 1996) e Frascati (OECD, 2002), incluem as
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), as atividades de engenharia
não-rotineira (E), as atividades de apoio tecnológico às atividades de engenharia
não-rotineira e de pesquisa e desenvolvimento e as atividades de aquisição de
tecnologia. Classificam-se como atividades de P&D as atividades formais de
geração de conhecimentos tecnológicos novos para a empresa, a partir da
resolução de problemas científicos e tecnológicos, ou seja, as atividades de
desenvolvimento experimental, de pesquisa aplicada e de pesquisa básica. Como
atividades de engenharia não rotineira (E) são classificadas as atividades de
engenharia relacionadas mais diretamente ao processo de inovação (engenharia
de novos produtos ou de processo, ou mudanças organizacionais). Entre elas
podem ser mencionadas: o projeto de ferramentas utilizadas em processos
produtivos, a especificação de novos produtos e processos produtivos, a
implantação de programas de qualidade, a implantação de normas ISO, (re)
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arranjos de planta, readaptação de mecanismos, etc., excluindo-se aqui as
atividades de engenharia de caráter repetitivo e com baixo teor inovador.
Ainda segundo o Manual Frascati (OECD, 2002) as atividades de apoio
tecnológico compreendem os ensaios, testes e análises técnicas; a capacitação
do capital humano; a manutenção de equipamentos laboratoriais; a produção de
lote experimental; informações tecnológicas; estudos de viabilidade técnicoeconômica;

documentação

e

normas

técnicas

(biblioteca);

prospecção,

monitoramento e avaliação tecnológica; registros de marcas e patentes; etc.
Finalmente as atividades de aquisição de tecnologia incluem os processos de
obtenção de tecnologia desenvolvida fora da empresa tais como: subcontratação
de

desenvolvimento

tecnológico,

licenciamento

de

tecnologia,

alianças

estratégicas, consórcios de pesquisa básica, joint ventures, aquisição de
empresas de base tecnológica, associação em redes de conhecimento, compra de
equipamentos e sistemas, apoio a pesquisas universitárias e a contratação de
assistência técnica e serviços técnicos especializados, relacionados com a
aquisição de tecnologia.
Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação é movida pela
habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das
mesmas. Não consiste apenas na abertura de novos mercados. Pode, também,
significar novas formas de servir a mercados já estabelecidos e maduros. Em
suma, está-se falando de mudanças e das diversas formas que podem assumir.
Inicialmente, os autores definem quatro categorias diferentes de inovação,
quais sejam, a inovação de produto, a inovação de processo, a inovação de
posição e a inovação de paradigma. Na primeira categoria estão classificadas as
mudanças nos produtos/serviços que uma empresa oferece. Na segunda, as
mudanças na forma em que os produtos/serviços são criados e entregues. Na
terceira, as mudanças no contexto em que produtos/serviços são introduzidos nos
respectivos mercados e, por fim, na quarta categoria, as mudanças nos modelos
mentais subjacentes que orientam o que a empresa faz.
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Ainda segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), uma segunda dimensão da
mudança é o grau de novidade envolvido, variando desde melhorias incrementais
menores, que definem as inovações incrementais ou contínuas, até mudanças
realmente radicais que transformam a forma como vemos ou usamos as coisas,
que definem as inovações radicais ou descontínuas. Algumas vezes, essas
mudanças são comuns em alguns setores ou atividades, mas, às vezes, são tão
radicais e vão tão além que mudam a própria base da sociedade, como foram os
casos da energia a vapor na Revolução Industrial ou das presentes mudanças
causadas pelas tecnologias de informação e comunicação.
Tidd, Bessant e Pavitt (2008) avaliam que na grande maioria das vezes, as
organizações tratam com inovações incrementais que garantem ganhos
cumulativos de eficiência em longo prazo. Melhorias contínuas deste tipo
destacaram-se como resultado do movimento gerencial da qualidade total,
refletindo ganhos significativos em qualidade e produtividade que foram
conseguidos através da mudança incremental sustentada. A razão disso reside na
aprendizagem e na contínua inovação incremental resultante da solução de
problemas que acompanham a introdução de um novo produto ou processo.
Deve-se considerar também que a inovação está associada ao conhecimento
existente na organização, pois se pode entendê-la como sendo o resultado da
criação de novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos
de conhecimentos. Estes podem existir sobre o que é tecnicamente possível ou
sobre qual solução pode responder a uma necessidade apresentada. Tais
conhecimentos podem já existir na organização, baseados em experiências
anteriores, ou serem resultado de um processo de aquisição – tecnologias,
mercados, ações dos concorrentes - podendo ser explícito em sua forma,
codificado de modo que outras pessoas possam utilizá-lo e discuti-lo ou existir de
modo tácito, conhecido por todos, mas sem formalização. O processo de
combinação desses diferentes conjuntos de conhecimentos em uma inovação
bem-sucedida ocorre sob condições de alta incerteza quanto ao resultado final.
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Portanto, conclui-se que a inovação incremental, ainda que arriscada, é uma
estratégia gerencial de grande potencial, pois inicia a partir de algo conhecido que
vai sendo aprimorado no decorrer do tempo. Entretanto, à medida que se avança
para opções mais radicais, a incerteza tende a aumentar até o ponto em que não
haverá garantias de sucesso sobre o resultado final, o que demonstra o motivo
pelo qual a inovação descontínua é tão difícil de ser controlada.
Sobre as inovações radicais, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apresentam um
cenário onde algo desloca um padrão estabelecido de normalidade, alterando as
“regras do jogo”. Não são eventos corriqueiros, mas possuem a capacidade de
redefinir as condições de espaço e limites – abrem novas oportunidades, mas
também desafiam os envolvidos a remodelarem o que estão fazendo à luz de
novas condições. Tais condições estáveis de inovação são pontuadas por
descontinuidades ocasionais – e quando estas ocorrem, uma ou mais condições,
tais como tecnologia, mercados, relações sociais ou entidades reguladoras,
mudam dramaticamente. Um novo espaço de oportunidade se abre e surgem
condições para que algo diferente possa acontecer, como, por exemplo, quando
uma mudança radical ocorre no limiar da fronteira tecnológica ou quando
mercados totalmente novos emergem. Um modelo formado por três fases: fase
fluída, fase de transição e fase específica, descreve o processo evolutivo desde o
surgimento de uma inovação radical até sua consolidação, quando continua
evoluindo através de inovações incrementais. Este processo pode ser aplicado
tanto a produtos quanto a processos; em ambos os casos as características
essenciais estabilizam-se e a experimentação concentra-se na eliminação de
inconvenientes e no refinamento do desenho dominante. Na primeira fase, não há
certeza sobre o alvo da inovação e como a nova tecnologia será manipulada.
Existe uma experimentação intensa e um aprendizado acelerado por parte de uma
variedade de participantes. Gradativamente, essas experiências começam a
convergir em torno de uma forma dominante, que representa a convergência em
torno de uma solução mais popular (não necessariamente a mais elegante ou
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sofisticada, em termos tecnológicos). Neste estágio, as opções de inovação
tornam-se mais canalizadas em torno de um conjunto de possibilidades que
definem a trajetória tecnológica da inovação e variações fora desta trajetória são
desestimuladas, pois o interesse empresarial e os recursos mobilizados
concentram-se cada vez mais em possibilidades dentro do estreito corredor do
desenho dominante. Na fase de transição, o design dominante surge e a ênfase
muda do desenvolvimento conceitual radical para esforços mais concentrados na
diferenciação do produto e na comercialização do mesmo de forma confiável. Por
fim, na fase específica, à medida que o conceito amadurece, a inovação
incremental torna-se cada vez mais significativa e a ênfase muda para setores
como o custo – o que significa que os esforços da organização tendem a se
concentrar na racionalização, em economias de escala e em processos de
inovação para reduzir custos e aumentar a produtividade. A inovação do produto
está, nesta fase, mais voltada para a diferenciação por meio da customização a
fim de atender a necessidades específicas de determinados consumidores. A
partir deste momento, novas mudanças podem ocorrer. Enquanto o espaço para
inovações no produto torna-se cada vez menor, em outras organizações, novas
ideias estão surgindo. Uma nova tecnologia, que tem o potencial de desafiar o
ambiente existente, emerge eventualmente e o processo inicia-se mais uma vez.
Por sua vez, Tigre (2006) avalia que as mudanças tecnológicas são
usualmente diferenciadas por seu grau de inovação e pela extensão das
mudanças em relação ao que havia antes. A gama de inovações observadas na
atividade econômica é classificada conforme seus impactos. O nível mais
elementar e gradual de mudanças tecnológicas é representado pelas inovações
incrementais, que abrangem melhorias feitas no design ou na qualidade dos
produtos, aperfeiçoamentos em layout e processos, novos arranjos logísticos e
organizacionais ou novas práticas de suprimentos e vendas. As inovações
incrementais ocorrem de forma contínua em qualquer indústria, embora possa
variar conforme o setor ou país em função da pressão da demanda, fatores
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socioculturais,

oportunidades

e

trajetórias

tecnológicas.

Não

derivam

necessariamente de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), sendo
mais comumente resultantes do processo de aprendizado interno e da
capacitação acumulada.
A mudança tecnológica é considerada radical quando rompe as trajetórias
existentes e inaugura uma nova rota tecnológica. A inovação radical geralmente é
fruto de atividades de P&D e tem um caráter descontínuo no tempo e nos setores.
A descontinuidade pode ser caracterizada pelo clássico exemplo de que “muitas
carroças enfileiradas não formam um trem”, ou seja, a inovação radical rompe os
limites da inovação incremental, trazendo um salto de produtividade e iniciando
uma nova trajetória tecnológica incremental.
Ainda segundo Tigre (2006), o estágio seguinte nessa sequência evolutiva
é o das mudanças no sistema tecnológico, no qual um setor ou grupo de setores é
transformado pela emergência de um novo campo tecnológico. Tais inovações são
acompanhadas de mudanças organizacionais tanto no interior da firma quanto em
sua relação com o mercado. As mudanças no paradigma técnico-econômico, por
sua vez, envolvem inovações não apenas na tecnologia como também no tecido
social e econômico no qual estão inseridas. Tais revoluções não ocorrem com
frequência, mas sua influência é pervasiva e duradoura. Um paradigma não é
apenas técnico, pois necessita de mutações organizacionais e institucionais para
se consolidar. Uma mudança de paradigma abrange vários clusters de inovações
radicais e incrementais, afetando quase todos os ramos da economia. Os ciclos
longos de desenvolvimento são atribuídos a câmbios sucessivos de paradigma
tecnológico, como, por exemplo, a máquina a vapor, a eletricidade e a
microeletrônica. Tais inovações constituíram, em diferentes épocas, os fatores
chave das transformações tecnológicas e econômicas mundiais.
Ao mesmo tempo, Gomes e Kruglianskas (2009) constataram que uma das
alternativas para introduzir a inovação na empresa é a utilização de fontes
externas de informação tecnológica como, por exemplo, publicações técnico-
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científicas e a participação em feiras e exibições na busca de acesso à informação
tecnológica. As parcerias com outras empresas e universidades são as principais
modalidades de acesso às tecnologias adotadas, visando à obtenção de um nível
tecnológico superior. A oportunidade de acesso constitui o principal critério que
orienta a escolha das fontes externas de informação tecnológica, o que salienta a
importância do estabelecimento de uma rede superior para captação de fontes
externas de informação tecnológica. Os principais limitadores do processo de
contratação de fontes externas de informação tecnológica são a falta de estrutura
e de preparo para gerenciar as implicações decorrentes da atividade de
cooperação e dos condicionantes legais e culturais envolvidos. Os principais
aspectos que facilitam o relacionamento com os parceiros na gestão de projetos
são a existência de relacionamento anterior e a expertise; os principais aspectos
que dificultam o relacionamento com os parceiros são a estrutura organizacional e
de pessoal e o ritmo de trabalho diferenciado entre os parceiros, confirmando os
pressupostos teóricos que apontam o fato de que parcerias bem sucedidas
compartilham objetivos, estrutura e conhecimento. O desenvolvimento e a
absorção de tecnologia mais eficaz, a melhoria do potencial tecnológico, o acesso
a recursos humanos qualificados e o uso compartilhado das instalações de
pesquisa e de informações tecnológicas são os principais benefícios da parceria e
da colaboração na atividade de inovação.
Ainda segundo Gomes e Kruglianskas (2009), constata-se que os principais
indicadores de inovação utilizados pelas empresas estão relacionados a produto
e/ou processo. No que se refere às contribuições da atividade de inovação,
destaca-se a ampliação da gama de produtos ofertados e da ampliação da
participação no mercado, a melhoria da flexibilidade de produção, o aumento da
capacidade de produção, a melhoria em aspectos associados à segurança ou
saúde e a regulamentação e normas do mercado interno. Os indicadores de
participação de produtos novos no total de vendas, de redução de custos
decorrentes de inovações tecnológicas de processo e do número total de técnicos
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de nível superior vinculados à empresa apresentaram maior evolução nos últimos
cinco anos; os indicadores que revelaram maiores índices no ano de 2005 foram a
participação de produtos novos no total de vendas e a redução de custos de
produção decorrentes da inovação em processo, evidenciando o aumento da
competitividade das empresas pesquisadas.
Com base nas análises efetuadas, Gomes e Kruglianskas (2009) concluem
que, confirmando os pressupostos teóricos subjacentes, as empresas brasileiras,
de modo geral, ainda não possuem formas sistematizadas de gestão de fontes
externas de informação tecnológica que potenciem o desempenho dos esforços
de inovação, assim como carecem de mecanismos capazes de mensurar os
resultados da atividade tecnológica. Apesar das características inovadoras e das
práticas de gestão de fontes externas de informação, não foi possível identificar a
presença de uma estratégia explicita de gestão de fontes externas de informação
para a inovação nos casos analisados.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Giovannini e Kruglianskas (2008)
buscam entender porque uma equipe de uma grande empresa conseguiu superar
barreiras para viabilizar um projeto inovador, envolvendo a criação de uma cadeia
de reciclagem com grandes benefícios econômicos, sociais e ambientais. Os
mercados de tintas e o de reciclagem de plástico tipo PET são competitivos e,
portanto, o Projeto PET teve algum diferencial para se tornar um sucesso em
todas as dimensões analisadas. Fatores críticos para este sucesso foram
sugeridos na revisão bibliográfica e há evidências de que foram confirmados no
caso estudado. Os fatores foram os seguintes: visão e comprometimento da alta
administração; estrutura de logística reversa adequada; estrutura de negócio que
garante resultados econômicos e sua adequada distribuição. No primeiro caso, há
evidências de que os principais fatores de sucesso foram a visão estratégica, a
iniciativa e a capacidade gerencial das lideranças empresariais, que tiveram
importância fundamental na avaliação das expectativas da sociedade e na criação
de um ambiente propício à inovação e à pró-atividade compromissada de seus
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liderados e parceiros. Este ambiente é criado com exemplos das lideranças,
políticas, normas e incentivos corretamente alinhados e divulgados. Além disso,
essas lideranças tomaram decisões estratégicas corretas sobre a rede de
reciclagem, levando em conta, para isso, fatores como a disponibilidade dos
materiais no longo prazo, estrutura de logística reversa relativamente eficiente,
melhor posicionamento em face dos concorrentes e uso eficiente das tecnologias
disponíveis. No segundo caso, há evidências de que as organizações envolvidas
conseguiram construir uma estrutura de logística reversa sustentável. Os agentes
têm remuneração adequada, a escala de produção, que foi alcançada, gerou
incentivos suficientes para se buscarem estruturas cada vez mais organizadas e
formais e os compradores finais dão segurança aos outros agentes. Além disso,
há tecnologias adequadas para a logística desta cadeia, que estão acessíveis
mesmo para empresas pequenas que, por meio delas, conseguiram criar as
condições necessárias de organização, localização e transporte. Por fim, no
terceiro caso, a cadeia de reciclagem precisa ter sentido econômico para se
sustentar no longo prazo. Há evidências de que a reputação das organizações
envolvidas e as condições definidas e impostas criaram as garantias e os
incentivos necessários para atrair e manter os parceiros adequados aos objetivos
da cadeia. Quem se propôs a participar foi selecionado em função de sua
aderência a padrões econômicos, sociais e ambientais e recebeu em troca
incentivos econômicos para se manter na cadeia. Dessa forma, criou-se uma rede
em que praticamente todos os elos são estruturas empresariais, que buscam
eficiência e eficácia em suas atividades, dentro de padrões de conduta
socialmente responsáveis.
Por outro lado, Payés, Silva e Teixeira (2008), concluem que quanto maior
a utilização de fontes de conhecimentos tecnológicos, maior a capacitação para
inovar e de ganho de mercado e vice-versa, isto é, quanto menor a utilização de
fontes de conhecimentos tecnológicos, menor a capacitação para inovar e o ganho
de mercado. A capacidade inovativa está associada com o desenvolvimento do
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aprendizado tecnológico. Aprende-se através da atividade de P&D, isto é, quando
as organizações realizam esforço tecnológico próprio e, também, absorvendo
informações e conhecimentos externos à organização. O aprendizado, entendido
como cumulativo e coletivo, permite criar novos conhecimentos, competências e
rotinas; portanto, permite gerar capacitação para inovar. Todavia, embora a
realização de P&D seja a principal maneira de resumir o esforço tecnológico, há
outros meios, notadamente nos países em desenvolvimento, onde a inovação é,
em grande parte, do tipo incremental, como a qualificação dos funcionários,
levando a um maior esforço tecnológico próprio, reforçando a capacidade de
absorção ou de aprendizado tecnológico e, também, a capacidade inovativa. Ao
desagregarem-se as fontes de informações e conhecimentos tecnológicos em
internas e externas, notou-se a predominância das últimas. Esta estratégia parece
estar relacionada com a inovação incremental e com o montante de investimento
requerido. Com efeito, a interação com clientes, fornecedores, instituições de
testes e/ou certificações e feiras e exposições requer menos investimentos do que
a realização de P&D dentro das organizações.
Por fim, Payés, Silva e Teixeira (2008) apontam que o emprego
predominante de fontes externas e, em menor medida, de fontes internas, vem
capacitando as organizações para o desenvolvimento e adoção de inovações
incrementais, isto é, para a imitação. Isto parece revelar que a adoção de
inovações radicais exigiria um maior esforço tecnológico próprio.
Em sua pesquisa, Rauen, Furtado e Cário (2010) concluem que o sistema
local estudado, formado pela indústria de software geograficamente circunscrita
pelos arredores do município de Joinville, em Santa Catarina, se insere num
contexto nacional de menor comprometimento das firmas com atividades
inovativas próprias e de baixa interação entre universidade e empresa, fatos estes
que acabam por gerar um processo inovativo eminentemente marcado pela
imitação. Assim, a dinâmica interna do sistema local estudado compartilha as
características encontradas no sistema nacional de inovação brasileiro. Portanto,
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para considerar a realidade estudada – marcada pela baixa interação entre os
atores relevantes, inexistência de pesquisa de longo prazo, falta de mecanismos
adequados de financiamento e elevada dependência de conhecimentos externos à
região – como um sistema de inovação, há que se compreender que o marco
analítico especificado tem de ser flexibilizado, incorporando em sua abordagem os
diferentes níveis tecnológicos dos países. Portanto, se forem consideradas as
organizações voltadas à produção, à comercialização e ao uso de softwares e as
instituições a elas relacionadas, pode-se considerar que existe um sistema local
de inovação da indústria de software em Joinville. Este é um sistema até certo
ponto frágil por estar fundamentalmente baseado no desenvolvimento de software
dissociado das organizações de pesquisa e no qual o papel do conhecimento
tácito (incorporado na mão de obra qualificada, porém barata) é exacerbado. É
justamente em sua peculiaridade que reside sua fraqueza. Enquanto o sistema
local estiver dissociado dos conhecimentos produzidos pelas universidades e por
outras organizações de pesquisa, ele estará sujeito sempre a seguir, por meio de
inovações incrementais, os desenvolvimentos tecnológicos de empresas líderes.
Portanto, enquanto seguidor, esse sistema se coloca numa posição de grande
fragilidade em um setor de forte dinamismo tecnológico. Nas empresas da
amostra, percebeu-se elevada preocupação com os processos de geração de
inovações. Porém, na medida em que a principal fonte de informações para
geração de inovações é representada pelos contatos feitos diuturnamente com os
clientes, os novos produtos e serviços são, por via de regra, melhoramentos aos já
existentes no mercado, uma vez que se faz presente a constante necessidade de
adequar esses novos desenvolvimentos às necessidades ditadas pelos clientes.
Destacam-se, nesse sentido, as constantes atualizações e os novos aplicativos
desenvolvidos pelas firmas de software, ou seja, também porque inexistem
significativos fluxos de conhecimentos provenientes de fontes técnicas e
científicas da região, inexistem inovações radicais. O que se verifica é um eficaz
processo de geração de inovações incrementais, que atendem principalmente ao
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mercado interno brasileiro. Contrariamente ao mercado brasileiro de software, o
sistema local de inovação da indústria de software de Joinville concentra-se, do
ponto de vista do faturamento agregado, no segmento de software pacote, muito
embora as firmas que exploram os serviços de software sejam maioria. Como
mencionado anteriormente, as inovações produzidas são de caráter incremental,
tendo as demandas dos clientes como principais motivadores. As atualizações e
novas aplicações aos softwares já existentes são exemplos típicos das atividades
inovativas realizadas no sistema. As entrevistas permitiram concluir que a questão
estratégica para as empresas do sistema local não é a de produzir linhas de
programação, mas conseguir adequá-las à realidade do setor de aplicação. Isso
faz com que a inovação seja fortemente dependente do relacionamento com o
cliente, o qual não necessariamente se encontra geograficamente próximo. Em
verdade, apenas para o grupo formado por pequenas e microempresas existe
proximidade geográfica com os clientes.
Ainda segundo Rauen, Furtado e Cário (2010), a mão de obra é
fundamental para a análise do sistema considerado. As entrevistas trouxeram
evidências de que ela seja barata, relativamente aos grandes centros, e de que
continue sendo a principal vantagem da região diante de outros aglomerados
produtores de software, apesar da qualidade dessa mão de obra estar sendo
recentemente contestada pelas empresas locais. É neste contexto de elevada
relevância da mão de obra qualificada e barata que se inserem as universidades e
demais organizações de ensino. Diferentemente de muitos sistemas locais de
inovação de empresas intensivas em tecnologia, descritas na literatura
especializada, a indústria de software de Joinville tem sua competitividade
lastreada pela mão de obra qualificada e barata e pelos processos de
aprendizagem realizados com seus clientes, que se constituem na principal fonte
de informações e de conhecimento das empresas visitadas.
Por estes motivos, segundo Rauen, Furtado e Cário (2010), pode-se afirmar
que o futuro próximo reserva desafios ao sistema local de inovação da indústria de
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software de Joinville, muitos deles relacionados ao acirramento da concorrência
no mercado de software, devido à entrada de grandes firmas multinacionais nos
subsetores mais customizados, nos quais as relações com os clientes são
fundamentais. Resta saber, portanto, em que medida as firmas que desenvolvem
software na região estão preparadas para enfrentar esses novos desafios.
Qualquer que seja a resposta a esse questionamento, deve-se considerar a
elevada capacidade de transformações do tecido produtivo local e os intensos
relacionamentos já consolidados das firmas de software da região com seus
clientes.
Em sua pesquisa, Schreiber (2008), identificou que a inovação deixou de
configurar como uma opção para as organizações, passando a ser um requisito
obrigatório, institucional e legitimador. Fazer ou não fazer P&D deixou de ser uma
opção para a totalidade das organizações que operam em segmentos industriais
como o de tecnologia complexa, de bens de capital, de produtos de alta
tecnologia, notadamente em eletroeletrônico, biotecnologia, nanotecnologia,
química, mecânica e cerâmica, além de setores que operam com produtos de
consumo final que, devido à concorrência cada vez mais acirrada, passam pelo
desafio de aumentar a variedade e reduzir o tempo de desenvolvimento e de
produção. Desta forma, o foco passou a ser inovar da forma certa, em produtos
certos, em momentos oportunos e a custo reduzido, ou seja, uma questão de
organização. A área de P&D representa, dentro da organização, a fonte de
geração de conhecimentos especializados que podem agregar valor ao portfólio
de produtos que a empresa oferta no mercado, bem como estuda métodos mais
eficientes de produção com menor custo e menor tempo de execução.
Ainda

segundo

Schreiber

(2008),

a

flexibilidade

decorrente

da

externalização de P&D, refere-se à possibilidade da empresa focar sua equipe de
pesquisa e desenvolvimento interno no seu negócio central, estratégico, além de
possibilitar descarregar a sobrecarga de trabalho sobre o corpo funcional interno,
mantendo os prazos originais de conclusão e poder cancelar os projetos em
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andamento sem necessidade de desligamento do pessoal interno. Maior rapidez
no desenvolvimento de produtos novos é atingida em virtude de que as empresas
dedicadas apenas a P&D visam finalização rápida de contratos e quando
combinados com a equipe de P&D interno podem introduzir a cultura da rapidez
dentro da organização da empresa contratante. No tocante à inovação, entendese que a externalização de P&D poderá trazer para dentro da organização novas
ideias e novas tecnologias. O processo decisório deve continuar com foco em
fatores objetivos, como porte da empresa contratada, seu tempo de atuação no
mercado, tipo de operações de pesquisa (ou etapa de pesquisa) realizadas, tipo
de tecnologia envolvida, a posição do produto no ciclo de vida e importância
estratégica do produto para a empresa. A compra ou a externalização das
atividades de P&D se apóia na Teoria dos Custos de Transação à luz da qual
devem ser consideradas as variáveis objetivas derivadas da teoria econômica em
que o custo de realização de atividades implica na decisão de fazê-las
internamente ou contratar a sua realização junto a um fornecedor que as ofereça
em melhores condições de custo, qualidade e tempo de entrega. No entanto, é
possível evidenciar com base em inúmeros exemplos empíricos que a decisão de
“Fazer ou Comprar?” assume dimensões de maior complexidade dentro do
ambiente organizacional.
Por sua vez, Vasconcelos (2008) observou que são grandes os desafios
para competir no mercado global. Uma das grandes ameaças é a China, país em
desenvolvimento transitando para uma economia de mercado, mostrando muitas
vezes indicadores de país desenvolvido. Em comparação com outros países, o
Brasil mostra um quadro bastante desfavorável em relação a sua capacidade de
inovar. Numa comparação entre os indicadores de inovação de 49 países, a sua
melhor performance está relacionada aos indicadores de difusão, ocupando o 12º
lugar. As suas piores performances estão relacionadas aos indicadores indutores
da inovação e de propriedade intelectual. É necessária uma mudança estrutural no
sistema de inovação brasileiro, de forma a alcançar os países de melhores
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performances. Uma oportunidade está relacionada com programa lançado em
2006 pela União Européia que pretende investir financeiramente para incentivar o
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Um diferencial deste
programa consiste na abertura a pesquisadores de países de fora da União
Européia para estimular a produção do conhecimento e da excelência científica ao
permitir que universidades, institutos de pesquisa e companhias européias
estabeleçam contato com parceiros de outros países, de modo a facilitar o acesso
a ambientes de pesquisa fora da Europa e promover sinergias em escala global.
Tais desafios devem ser enfrentados pelos países para competirem no mercado
global, bastante dinâmico. Os programas apresentados, aliados aos indicadores
avaliados, podem representar novas oportunidades para o Brasil em relação à
inovação, em especial para a pequena e média empresa que precisa se fortalecer
quanto à criatividade e se preparar melhor para compreender o mercado onde
atua, entender a dinâmica da concorrência, a força dos novos produtos e a
necessidade de se investir em produtos de maior valor agregado, pois a inovação
parece ser mesmo a única maneira de converter ameaças em oportunidades.
Em sua pesquisa, Castro e Neto (2008) sugerem que inovações de micros
e pequenas empresas têm maior probabilidade de serem originadas através de
parcerias. Um motivo provável é que parte da amostra seja de empresas
incubadas, o que não foi possível determinar, por ausência de dados a esse
respeito. O fato desse tipo de empresa ter um acesso facilitado às universidades,
em função da localização ou da origem, aliado à quantidade de micro e pequenas
empresas presentes na amostra pode ter levado a esse resultado. Um segundo
motivo pode ser o fato de que empresas maiores possuem mais condições de
realizar a pesquisa internamente, recorrendo menos a parcerias. Por fim, outro
motivo pode estar relacionado ao fato de empresas maiores possuírem um foco
maior em inovações de processo que as empresas menores. Comparando-se as
inovações de produto e processo vis-à-vis os portes das empresas, observou-se
uma tendência forte à inovação de produto nas micros e pequenas empresas,
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enquanto as médias e grandes empresas apresentavam um perfil mais
equilibrado. Tais resultados divergem de vários estudos estrangeiros, o que é, por
si só, interessante, dado que lança dúvidas sobre a aplicabilidade de modelos
oriundos dessa literatura ao caso brasileiro.
Ainda investigando o uso de parcerias em função do tamanho da empresa,
Castro e Neto (2008) observam que, dentre aquelas que possuem parcerias, as
inovações de empresas maiores tendem a ser originadas de mais parcerias que
as de empresas menores. Isso pode indicar uma maior complexidade das
inovações desenvolvidas por grandes empresas. É interessante ressaltar que
foram consideradas inovações e não as empresas inovadoras, o que garante que
o resultado não é apenas decorrente da variedade de linhas de produtos. Além
disso, observando-se a proporção do tipo de parceiro em cada inovação, percebese que à medida que o tamanho aumenta mais parcerias com universidades são
realizadas. Um possível motivo para esse comportamento é de ordem
organizacional, já que maiores empresas possuem uma organização que permite
administrar mais parcerias. Da mesma forma, empresas grandes possuem,
proporcionalmente, mais parcerias com outras empresas que empresas menores.
Uma possível explicação para esse dado é a preocupação com a apropriação dos
resultados do desenvolvimento. Empresas grandes, em geral há mais tempo no
mercado, tendem a conhecer melhor os mecanismos de proteção e sigilo da
informação, embora isso não seja um privilégio delas. De qualquer forma, a
questão relacionada à quantidade de parcerias também intriga, pois grandes
empresas tenderiam a ter uma maior estrutura interna dedicada à P&D,
necessitando, portanto, de menos parcerias.
Por fim, Castro e Neto (2008) entendem que a dificuldade de acesso a
recursos das empresas menores motivaria a busca por parcerias. De fato, as
inovações de empresas menores apresentaram uma probabilidade maior de
serem originadas de pesquisa colaborativa. Por outro lado, considerando apenas
as inovações feitas em parceira, aponta-se que as empresas maiores possuem
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uma quantidade maior de parceiras por inovação, sugerindo uma maior
complexidade em seu desenvolvimento. Além disso, a parceria com universidades
nacionais tendia a crescer acompanhando o porte da empresa e, no caso de
grandes empresas, crescia o número de parceiras com outras organizações. Em
relação ao tipo de inovação, as de produto apresentavam mais parcerias que as
de processo. Esse resultado é bastante interessante, já que provavelmente as
questões relacionadas ao sigilo do desenvolvimento, não são encaradas como
barreiras, pelo menos para o caso brasileiro.
A conclusão, segundo Castro e Neto (2008), é que, para as empresas
menores, a parceria é mais difundida, compreendendo um número maior de
empresas, enquanto que, para as empresas maiores, é mais concentrada, sendo
que os desenvolvimentos tendem a se situar nos extremos entre uma execução
exclusivamente interna e a forte utilização de parcerias com várias universidades e
outras empresas. Os resultados contribuem para o estudo de parcerias entre
empresas e outras organizações, bem como são importantes para os gestores
públicos no desenho de políticas específicas para a promoção dessas parcerias.
Segundo a ANPEI (2009), a agenda da política tecnológica brasileira
experimentou mudanças expressivas nesta década. Foi instituído um novo marco
legal para o apoio à inovação e criado um amplo e diversificado conjunto de
instrumentos destinado a incentivar a adoção de estratégias inovativas pelas
empresas. De forma geral, essas iniciativas visavam à criação de mecanismos de
cooperação mais efetivos entre as esferas pública e privada, ao reforço das
externalidades positivas, à redução do custo de capital e à diminuição dos riscos
associados às atividades de inovação.
O fortalecimento dessa agenda refletiu-se, sobretudo, no esforço de
integração da política tecnológica e estratégias mais amplas do governo federal
voltadas ao desenvolvimento industrial e na ampliação expressiva do volume de
recursos públicos destinados ao fomento e financiamento das atividades
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empresariais de inovação. De fato, pode-se dizer que nos últimos anos, houve
uma mudança na escala e no alcance do apoio governamental à inovação no país.
Inspirada pela experiência internacional, a nova política tecnológica
brasileira ousou em várias frentes ao ampliar os incentivos fiscais, tornando-os
automáticos; ao estabelecer programas de subvenção direta às empresas para o
desenvolvimento de projetos de inovação; ao criar linhas de financiamento com
juros reduzidos, a partir da transferência de recursos orçamentários; ao
subvencionar a contratação de pesquisadores pelas empresas e ao facilitar a
cooperação entre estas e as instituições públicas de pesquisa.
Ainda segundo a ANPEI (2009), a aplicação dos novos instrumentos de
apoio à inovação representa, por outro lado, um grande desafio para as
instituições públicas que partilham esta responsabilidade – Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), seja porque as obriga a
adaptar suas formas de operação, uniformizar conceitos e fortalecer seus quadros
técnicos, seja porque lhes impõe a necessidade de definir prioridades, estratégias
de ação e resultados esperados. Neste contexto, a importância de medir o
desempenho da inovação nas empresas torna-se cada vez maior, o que determina
a definição de indicadores de desempenho inovador, como, por exemplo, tempo
para comercialização de novos serviços/produtos; receita (e lucro) gerada por
lançamento de novos serviços/produtos; economia de custos gerada por melhorias
em processos; número de novas ideias geradas na fase de prospecção; taxas de
falhas no processo de desenvolvimento; número ou percentagem de atrasos no
desenvolvimento

ou

de

extrapolação

de

orçamentos;

homem-hora

de

desenvolvimento por inovação; número de trabalhos publicados por funcionários;
número de registros de patentes e, por fim, a receita de venda de tecnologia.
Ainda segundo a ANPEI (2009), a utilização de novos instrumentos também
requer maior capacidade de organização e planejamento por parte das empresas,
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assim como a formulação de estratégias mais claras na concepção de seus
projetos de inovação. Em muitos casos, isso implica mudanças relevantes na
cultura organizacional e, mais especificamente, na estruturação das atividades de
P&D e inovação.
Evidentemente, num e noutro caso, deve-se esperar um processo de
aprendizagem e de adaptação, que provavelmente se estenderá por mais alguns
anos. É oportuno lembrar que a vigência de grande parte dos novos instrumentos
é muito recente – a título de exemplo, a subvenção e os incentivos fiscais
automáticos entraram em operação no ano de 2006. Isso significa que ainda é
prematuro propor uma avaliação de resultados e impactos dos novos
instrumentos.
Por outro lado, Oliveira e Candido (2008) identificaram que a inovação está
relacionada com o processo de trazer novas ideias para o uso produtivo. Além
disso, se algo é novo para determinada organização, pode ser considerada uma
inovação, mesmo que para outras já seja considerado ultrapassado. Desta forma,
a inovação pode ser entendida como algo novo que seja economicamente viável,
ou seja, que promova retornos financeiros para a empresa e/ou que traga
vantagens para a mesma, auxiliando na construção da competitividade
organizacional. As inovações podem existir em produtos, processos, práticas de
gestão, relações, estratégias, sistemas e serviços.
Ainda segundo Oliveira e Candido (2008), as empresas precisam incorporar
diversos elementos para a realização de práticas inovadoras, considerando tanto
aspectos intra como inter organizacionais e através da incorporação de novas
práticas de gestão. Portanto, uma empresa é inovadora quando utiliza as
tecnologias de produtos, de serviços, de processos e de gestão de forma intensiva
em seu negócio, ou seja, que lance produtos inovadores ou que tenha mudado
sistematicamente seu conceito de negócio e práticas organizacionais. Para o
desenvolvimento da capacidade inovadora da empresa é necessário traçar
políticas e construir um ambiente propício. Isto ocorre a partir do nível estratégico,
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englobando a estrutura organizacional, as pessoas, o ambiente físico e cultural,
tendo uma atuação focada no cliente, na formação de parcerias, na adoção de
uma postura inovadora frente à concorrência, na aprendizagem organizacional,
numa comunicação eficiente, na formação e atuação da equipe e na busca por
práticas inovadoras que contribuam para a preservação ambiental e para a
redução dos desperdícios.
Neste contexto, Oliveira e Candido (2008) sugerem que os seguintes
aspectos sejam considerados quando se pretende estabelecer as características
de empresas inovadoras: a estratégia global da empresa deve privilegiar a busca
e a prática da inovação; o ambiente físico, do mesmo modo que, quando projetado
inadequadamente pode prejudicar o desempenho operacional, pode funcionar
como um entrave ao processo de criatividade e de inovação; a comunicação que
deve ocorrer a partir da instituição de mecanismos facilitadores da circulação da
informação, de uma cultura e clima organizacionais que assegurem aos
empregados, acesso ao maior número possível de informações sobre a empresa e
que sejam marcados pela confiança e envolvimento das pessoas; a estrutura
organizacional deve ser posicionada para a inovação, com controle hierárquico
descentralizado, com capacidade de adaptação e flexibilidade, sem normas e
regras austeras, onde as fronteiras sejam menos visíveis para facilitar a interação
e a comunicação entre as pessoas; a atuação em equipes pequenas, para
aumentar a comunicação, facilitar a circulação da informação, o lançamento de
ideias e o envolvimento entre os seus membros; as pessoas, que são as mais
importantes fontes de inovação e de competitividade empresarial, devem ter
liberdade e autonomia para participação; a tecnologia relaciona práticas de P&D
com a oferta de recursos materiais e tecnológicos para a realização do trabalho
cotidiano, adicionando-se políticas de patenteamento e a utilização de
mecanismos para otimização das sugestões vindas dos agentes inovadores; o
estímulo à aprendizagem organizacional através da captura e disseminação do
conhecimento, utilizando ferramentas para facilitar a circulação da informação e o
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uso de incentivos para que as pessoas o compartilhem (tácito e/ou novos
conhecimentos e ideias) e, por fim, o meio ambiente com a adoção de uma
postura empresarial que contemple aspectos relacionados à racionalização de
custos e a diminuição da degradação do meio-ambiente.
Por outro lado, Lima e Kuhl (2010) concluem que as empresas enfrentam
diversos obstáculos no seu dia a dia e não é diferente na implantação de
inovações, quer sejam de produtos, quer sejam de processos. A gama e a
intensidade dos obstáculos variam para as inovações de produtos e de processos,
em função do porte, da localização e de diversos outros fatores. Não conseguirão
ficar livres de todos os obstáculos inerentes aos processos de inovação, que
podem torná-los mais lentos ou até inviabilizá-los e, por isso, terão que conhecêlos, compreendê-los e avaliá-los para buscar as suas alternativas de superação.
Segundo Lima e Kuhl (2010), foi constatado que os obstáculos que
envolvem diretamente a parte financeira merecem uma importância maior,
juntamente com os que envolvem pessoal qualificado e serviços técnicos. No
primeiro caso, referente ao obstáculo financeiro, o investimento necessário para
que se alcancem inovações é elevado, muito mais se a empresa está envolvida
em mercados de alta tecnologia ou para empresas envolvidas nos processos de
inovação radical. Os gastos efetivos são maiores que os previstos. Podem ser
obstáculos também porque não existem garantias totais de que o retorno supere
os custos e, neste caso, as empresas precisam minimizar os custos para não
incorrer em prejuízos futuros que comprometam sua posição no mercado ou até
mesmo sua condição de sobrevivência. Os riscos podem ser amplificados se o
processo de inovação redefinir os produtos da empresa para um mercado
desconhecido para ela ou se um novo padrão para o produto for inserido no
mercado pela concorrência. Os riscos econômicos também estão associados ao
tempo que uma inovação leva para ser implantada, a partir de sua ideia inicial.
Como não existem garantias do retorno sobre o investimento em um processo de
inovação, os riscos econômicos associados ao processo podem ser obstáculos,
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principalmente quanto maior for o tempo necessário para o desenvolvimento do
processo de inovação. Em muitos casos de inovações radicais, o risco é o fator
extremo, já que não existe possibilidade de se “voltar atrás”, ou seja, a mudança
gerada não permite, em caso de insucesso, que a empresa volte ao estado
anterior à inovação. A principal fonte de financiamento refere-se aos resultados
gerados pela própria organização, mas na falta destes, precisa-se recorrer a
fontes externas e, neste caso, a escassez das fontes de financiamento, tanto em
quantidade quanto em disponibilidade, passa a ser um obstáculo.
Quanto à falta de pessoal qualificado, Lima e Kuhl (2010) constatam que é
uma reclamação recorrente entre as empresas brasileiras, no contexto da
inovação, é que a necessidade é maior em relação à capacidade inovativa que
propriamente à qualificação. O obstáculo neste caso pode estar concentrado na
falta de pessoal com capacidade inovativa ou ainda na falta de pessoal qualificado
para lidar com inovações, além da necessidade de saber lidar com novas
tecnologias.
A escassez de serviços técnicos externos adequados é similar à falta de
pessoal qualificado, mas está centrada em serviços técnicos desenvolvidos por
pessoal externo à organização. As capacidades inovativas, que lidam com
inovações e com novas tecnologias, também são prementes neste caso.
Além destes obstáculos, observou-se também que a falta de informações
tecnológicas pode criar obstáculos na implantação de inovações, já que
atualmente, boa parte delas é baseada em alguma tecnologia e, em alguns casos,
em tecnologia de ponta.

Outra questão refere-se às informações sobre o

mercado, que tem por objetivo auxiliar na análise de diversos aspectos, dentre
eles, o comportamento e as necessidades dos clientes, os quais podem aportar
informações valiosas com as quais se alimenta o processo de inovação. A falta
destas informações torna-se problemática para os processos de inovação e, dessa
forma, também se constitui um obstáculo. Destaca-se também que as dificuldades
em desenvolver, manter e utilizar as relações com parceiros passa a ser um
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obstáculo, já que, de alguma forma, as inovações estão relacionadas com clientes,
fornecedores, parceiros e até mesmo com concorrentes.
Por fim, Lima e Kuhl (2010) constatam que algumas empresas em suas
áreas de atuação enfrentam dificuldades porque são regidas por padrões, normas
e/ou regulamentos, normalmente de ordem governamental (leis, por exemplo). Ou
seja, se as inovações devem atender a estes critérios e a empresa enfrenta
dificuldades para atendê-los, apresenta-se mais um obstáculo no processo de
inovação.
Segundo sua pesquisa, Figueira, Sugano e Sette (2008) obtêm uma
definição de modelo de negócio como a representação dos componentes do
negócio de uma empresa e das relações entre esses componentes que permitem
compreender a lógica de uma organização entregar valor a um ou vários
segmentos de consumidores e gerar receitas lucrativas e sustentáveis. Define
também a inovação do modelo de negócio como o conjunto de todas as mudanças
ocorridas nos componentes do negócio de uma empresa, visando gerar valor
inédito para os consumidores alvo e permitindo que a empresa se aproprie de
parte deste valor. Estas definições deixam claro que inovação é mais do que a
simples criação de um novo produto, processo ou serviço. Há momentos em que é
preciso alterar todo o modelo de negócio. Nesses momentos, ocorrem mudanças
nas técnicas de gerenciamento, nas estratégias e na estrutura organizacional,
enfim, ocorre a inovação do modelo de negócios da empresa.
Ainda segundo Figueira, Sugano e Sette (2008), a inovação radical é o
desenvolvimento e a introdução de um novo produto, processo ou forma de
organização inteiramente nova, que pode representar uma ruptura estrutural com
o padrão tecnológico existente, originando novas indústrias, setores e mercados.
Este tipo de inovação também pode significar a redução de custos e o aumento de
qualidade de produtos. Neste contexto, a inovação radical é um tipo de inovação
que pode explicar o cenário da inovação de modelo de negócio. A inovação de
modelo de negócio pode se caracterizar por uma mudança no modo como a
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organização planeja atender os clientes (proposições de valor), que envolve a
criação ou alteração de estruturas de negócio, práticas e modelos, podendo incluir
inovações de processos e na cadeia produtiva (fornecedores, distribuidores e
clientes). As proposições de valor dependem das capacidades essenciais da
empresa, de suas parcerias e da coordenação de todas as suas atividades de
configuração de valor, para que, por meio dos relacionamentos da empresa e de
seus canais de distribuição, cheguem até os consumidores finais. Segundo o
IBGE (2008), através da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), os
impactos causados pela implantação de inovações, sejam em produtos ou em
serviços, podem ser medidos segundo as seguintes perspectivas:
 Quanto a inovações em produtos
o Melhoria da qualidade dos produtos
o Ampliação da gama de produtos ofertados
 Quanto à participação no mercado
o Manutenção da participação da empresa no mercado
o Ampliação da participação da empresa no mercado
o Abertura de novos mercados
 Quanto a inovações em processos
o Aumento da capacidade produtiva
o Aumento da flexibilidade de produção
o Redução dos custos de produção
o Redução dos custos do trabalho
o Redução do consumo de matéria-prima
o Redução do consumo de energia
o Redução do consumo de água
 Quanto a outros impactos das inovações
o Redução do impacto ambiental
o Ampliação do controle de aspectos ligados à saúde e
segurança
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o Enquadramento em regulações e normas – padrão

2.2.

Estratégias empresariais

A estratégia consiste em escolher entre duas ou mais alternativas. Quando
opta por uma delas, a organização decide tomar um rumo ao invés de outro, cuja
escolha é influenciada por oportunidades e ameaças no ambiente externo da
empresa e pela natureza e qualidade de seus recursos internos, capacitações e
competências essenciais. O objetivo fundamental de utilizar qualquer tipo de
estratégia é adquirir competitividade e obter retornos acima da média. Durante a
fase de planejamento, as estratégias são escolhidas conforme as conclusões da
análise de contexto realizada e antecedem à tomada de ações às quais se
aplicam e demonstram um entendimento compartilhado da visão e da missão da
empresa. Uma estratégia formulada eficazmente dispõe, integra e aloca os
recursos, as capacitações e as competências da organização para que esta se
alinhe adequadamente com o seu ambiente externo, racionalizando a sua visão e
a sua missão junto com as ações tomadas para atingi-las. As informações sobre
uma série de variáveis, incluindo mercados, clientes, tecnologias, finanças globais
e economia mundial, devem ser coletadas e analisadas para compor e utilizar
adequadamente as estratégias. Opções estratégicas sólidas que reduzam a
incerteza no tocante aos resultados são a base sobre a qual são criadas
estratégias bem-sucedidas.
Segundo Mintzberg, et al. (2009), existem dois conjuntos de estratégias que
podem ser utilizados para competição e crescimento, fazendo com que o negócio
da empresa seja diferenciado. A diferenciação, por concentrar-se no produto
oferecido, adota a perspectiva do cliente, existindo apenas quando a pessoa
percebe alguma característica que agregue valor ao produto. O escopo, por focarse no mercado atendido, adota a perspectiva do produtor, existindo apenas na
mente coletiva da organização – em termos de como ela difunde e desagrega
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seus mercados, ou seja, como define sua segmentação. O primeiro é um conjunto
de estratégias de diferenciação cada vez mais extensivas e que identificam o que
uma empresa tem de fundamentalmente distinto no mercado, como ela é
percebida pelos clientes. O segundo é um conjunto de estratégias de escopo cada
vez menos extensivas e que identificam que mercados as empresas estão
buscando, segundo a visão delas mesmo.
Uma organização distingue-se num mercado competitivo ao diferenciar
suas ofertas de alguma maneira – atuando para distinguir seus produtos e
serviços dos produtos e serviços dos concorrentes. Esta diferenciação pode ser
realizada de seis maneiras básicas, a saber: estratégia de diferenciação de preço,
estratégia de diferenciação de imagem, estratégia de diferenciação de suporte,
estratégia de diferenciação de qualidade, estratégia de diferenciação de design e
estratégia de não diferenciação. No primeiro caso, está a diferença mais básica de
um produto ou serviço, que é simplesmente cobrar um preço mais baixo por ele.
Todo o resto permanecendo igual, ou não tão desigual, as pessoas vão sempre
abrir caminho até a porta onde está o produto mais barato. A diferenciação de
preço pode ser usada com um produto não-diferenciado de qualquer forma – na
verdade, um design padrão, por meio de uma commodity. O produtor
simplesmente absorve a margem perdida ou a compõe por meio de um volume de
vendas mais alto. No segundo caso, o marketing, algumas vezes, é usado para
aparentar diferenciação onde não existe – cria-se uma imagem para o produto.
Isso pode incluir também diferenças cosméticas em um produto, que não teve o
seu desempenho melhorado de forma séria. No terceiro caso, considera-se a
diferenciação com base em algo que siga junto com o produto, alguma base de
suporte. Isto pode estar associado com a venda do produto, atendimento ou
fornecimento ou serviço relacionado juntamente com o básico. A estratégia de
diferenciação de qualidade está relacionada às características do produto que o
tornam melhor – não fundamentalmente diferente, apenas melhor. O produto
possui maior confiabilidade inicial, maior durabilidade em longo prazo e/ou
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desempenho superior. A estratégia de diferenciação de design está baseada em
oferecer algo que seja realmente diferente, que se destaque do “design
dominante”, se houver um, oferecendo características únicas. Em alguns casos,
sustentar uma diferenciação de preço é uma estratégia de design com a intenção
de criar um produto que seja intrinsecamente mais barato. Por fim, não ter
qualquer base para diferenciação é uma estratégia. Na verdade, uma estratégia
bem comum, que pode ser adotada deliberadamente, caso haja espaço suficiente
no mercado e uma administração sem habilidade ou sem vontade de diferenciar o
que faz.
Ainda segundo Mintzberg, et al.

(2009), a segunda dimensão para

diferenciar o negócio da empresa é o escopo dos produtos e serviços oferecidos
considerando a extensão dos mercados para os quais eles são vendidos. Escopo
é essencialmente um conceito conduzido pela demanda, assumindo sua direção a
partir do que já existe no mercado. Desta forma, a estratégia de não-segmentação
significa que a organização tenta capturar uma grande parcela do mercado com
uma configuração básica do produto. Já as estratégias de segmentação são
infinitas, assim como os graus possíveis. Pode-se, porém distinguir-se uma série
delas, desde uma estratégia de segmentação simples até uma estratégia de
segmentação hiper-refinada. Além disso, algumas organizações tentam ser
abrangentes, atendendo a todos os segmentos, enquanto outras tentam ser
seletivas.
A primeira estratégia de segmentação a ser considerada é a estratégia de
nicho, utilizada por empresas que se concentram em um único segmento. Todos
tendem a seguir receitas do segmento, fornecendo para sua comunidade em
particular. Em certo sentido, todas as estratégias são de nicho, caracterizadas
tanto pelo que excluem quanto pelo que incluem. Nenhuma organização pode ser
tudo para todas as pessoas. A estratégia que engloba tudo não é de fato uma
estratégia.
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A personalização representa o caso limite da segmentação: desagregação
do mercado até o ponto em que cada cliente constitui um segmento único. A
personalização pura, na qual o produto é desenvolvido do zero para cada cliente é
encontrada em casas projetadas por arquitetos e máquinas para fins especiais.
Infiltra-se em toda a cadeia de valor: o produto não apenas é entregue de forma
personalizada, como também é montado ou até fabricado sob encomenda, mas
também é projetado para o cliente individual em primeiro lugar. Menos ambiciosa,
mas provavelmente mais comum, é a personalização sob medida: um projeto
básico é modificado, geralmente no estágio de fabricação, de acordo com as
necessidades ou especificações do cliente. A personalização padronizada significa
que os produtos finais são montados mediante solicitação individual de
componentes padronizados – como no caso dos automóveis, em que o cliente
pode escolher cor, motor e vários acessórios. Os avanços nos projetos e na
fabricação auxiliados pelas tecnologias da informação causaram uma proliferação
de personalização padronizada e também de personalização sob medida.
Mintzberg, et al. (2009) comentam que uma organização pode elaborar
seus negócios atendendo a estratégias de crescimento definidas. Pode
desenvolver suas ofertas de produtos dentro de uma área de negócios específica,
pode desenvolver seus mercados através de novos canais, novos segmentos ou
novas áreas geográficas ou pode, simplesmente, empurrar os mesmos produtos
para os mesmos mercados. Nessa terceira abordagem, ela utiliza as estratégias
de penetração, que são definidas como estratégias de crescimento orgânico e de
integração horizontal, atuando a partir de uma base de produtos e mercados já
existentes, tentando penetrar no mercado ao aumentar a participação da
organização nesse mercado. Isso pode ser feito por expansão direta ou pela
aquisição de competidores existentes. Tentar expandir as vendas sem qualquer
mudança fundamental no produto ou no mercado é a coisa mais óbvia a fazer e
talvez a mais difícil de conseguir, pois, pelo menos num mercado relativamente
estável, significa extrair participação de mercado de outras empresas, o que gera
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um aumento na concorrência. Aquisições, sempre que possível, evitam isso, mas
talvez a um custo alto.
Segundo Ansoff (1978), as estratégias de desenvolvimento de novos
mercados envolvem a promoção de produtos existentes em novos mercados – na
verdade, expandir o escopo da empresa, encontrando novos segmentos de
mercados, talvez atendidos por novos canais. A substituição de produtos é um
caso particular de elaboração de mercado, no qual os diversos usos de um
produto são promovidos, permitindo que seja substituído por outros produtos. A
consolidação de mercado é o inverso da elaboração de mercado, ou seja, a
redução do número de segmentos. Uma forma importante de desenvolvimento de
mercados pode ser a expansão geográfica – levar a oferta de produtos existentes
para novas áreas geográficas – qualquer lugar, desde o próximo quarteirão até ao
redor do mundo. Quando isto envolve também uma estratégia de racionalização
geográfica – localizar diferentes departamentos da empresa em diferentes locais –
o procedimento às vezes é chamado de estratégia global.
As estratégias de desenvolvimento de produtos variam desde uma simples
estratégia de extensão de produto até uma estratégia mais extensiva de
proliferação da linha de produtos e a contrapartida delas, a sua racionalização.
Oferecer produtos novos ou modificados na mesma área de negócios básica é
outra forma óbvia de elaborar a essência de empresa. Isso pode representar
diferenciação por design, se os produtos forem novos e diferenciados ou não mais
que um aumento de escopo por meio da segmentação, se forem acrescentados
produtos padronizados à linha. A proliferação da linha de produtos significa visar a
uma segmentação ampla de produto – a cobertura completa de uma determinada
área de negócios. Racionalização significa selecionar produtos e reduzir a linha
para se livrar de sobreposições ou de excessos não lucrativos.
Segundo Tigre (2006), a estratégia pode ser caracterizada através de
diversos referenciais teóricos, como as Cinco Forças Competitivas, a Teoria dos
Jogos, a Visão Baseada em Recursos ou a Capacitação Dinâmica. No primeiro
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caso, tem-se a análise através das barreiras de entrada, ameaças de substitutos,
poder de barganha de fornecedores, poder de barganha de clientes e a rivalidade
entre competidores. No segundo caso, entende-se que um movimento estratégico
de uma empresa visa influenciar o comportamento de outros agentes do mercado.
O movimento é bem sucedido se a empresa tiver sucesso em deter ou influenciar
a ação de um competidor. No terceiro caso, a perspectiva adotada deixa de ser
prioritariamente o seu posicionamento no mercado, passando a ser os resultados
que podem ser obtidos a partir da exploração de recursos específicos e escassos
dominados por ela. Uma estratégia bem sucedida, neste caso, consistiria em
explorar recursos, competências ou acessos privilegiados a fontes de tecnologia
que são específicos a cada empresa e não podem ser facilmente copiados ou
transferidos. Por fim, a estratégia caracterizada pela Capacitação Dinâmica
modifica o entendimento da Visão Baseada em Recursos, priorizando a criação de
novas capacitações ao invés da simples exploração dos recursos existentes. Este
processo de criação de novas capacitações se dá através do aprendizado social e
coletivo da empresa, gerando conhecimentos que são utilizados para aprimorar os
processos organizacionais.
Os quatro enfoques são complementares. Os dois primeiros priorizam a
análise das variáveis externas à empresa e se concentram no estudo da estrutura
do mercado para tentar neutralizar a ação de competidores. Já os dois últimos dão
ênfase aos recursos e capacitações, focando no ambiente interno da empresa.
Neste contexto, para definir a estratégia competitiva é necessário que a empresa
articule suas ações nos ambientes externo e interno, priorizando o acesso ao
conhecimento. A partir daí, como consequência, consegue-se definir a estratégia a
ser utilizada.
Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), as organizações escolhem entre
cinco estratégias ao nível de negócios para definir e defender a posição
estratégica desejada contra os concorrentes: liderança em custos, diferenciação,
focada na liderança em custos, focada na diferenciação e integrada de liderança
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em custos/diferenciação. Cada estratégia ajuda a empresa a definir e explorar
uma determinada vantagem competitiva em um determinado escopo competitivo.
O modo como as organizações integram as atividades que executam em cada
estratégia diferente, demonstra como elas se diferenciam uma das outras. Quando
opta por uma das estratégias, as organizações avaliam dois tipos de possíveis
vantagens competitivas: custos mais baixos do que os dos seus concorrentes ou
capacidade de se diferenciar e praticar um preço com ágio que exceda o custo
extra de fazê-lo. Ter custos mais baixos resulta da capacidade da empresa de
executar atividades de maneira diferente de seus concorrentes; conseguir
diferenciar-se indica a capacidade de executar atividades diferentes (e valiosas).
Portanto, com base na natureza e na qualidade de seus recursos internos,
capacitações e competências essenciais, uma organização busca formar uma
vantagem competitiva em termos de custos ou em termos de exclusividade como
base para implantar uma determinada estratégia no nível de negócios.
Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), nenhuma das cinco estratégias
citadas é superior às outras. A eficácia de cada estratégia depende tanto das
oportunidades e ameaças do ambiente externo quanto das possibilidades
oferecidas pelos recursos, capacitações e competências essenciais exclusivos da
organização. Portanto, é fundamental que seja selecionada uma estratégia que se
baseie numa equivalência entre as oportunidades e as ameaças de seu ambiente
externo e os pontos fortes do seu ambiente interno.
A estratégia de liderança em custos é um conjunto integrado de ações
tomadas para produzir bens e serviços com características aceitáveis pelos
clientes ao menor custo em comparação com o dos concorrentes. As
organizações que utilizam este tipo de estratégia vendem bens e serviços
padronizados sem sofisticação, porém, com níveis competitivos de diferenciação,
criando valor para clientes mais habituais do setor. Como atividades primárias, a
logística interna (manipulação de materiais, armazenamento e controle de
estoque, por exemplo) e a logística externa (cobrança, armazenamento e
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distribuição de produtos aos clientes, por exemplo) geralmente são responsáveis
por partes significativas do custo total da produção de alguns bens e serviços. Ter
uma vantagem competitiva em termos de logística cria mais valor quando se utiliza
a estratégia de liderança. Devem ser analisadas também todas as atividades de
suporte para encontrar outras fontes de possíveis reduções de custo. Criar novos
sistemas para encontrar a combinação ótima de baixo custo e qualidade aceitável
nas matérias-primas necessárias para produzir bens e serviços, é um exemplo de
como as atividades de suporte a compras podem facilitar a utilização bemsucedida da estratégia de liderança em custos.
Ainda segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), a estratégia de
diferenciação é um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens e
serviços, a um custo aceitável, que os clientes percebem como diferentes e
importantes, dentro de sua escala de valor. Embora os líderes em custos atendam
aos clientes habituais de um setor, os diferenciadores visam atrair aqueles que
percebam que se cria valor na forma pela qual os produtos e serviços da
organização diferem, na maior quantidade de itens possíveis, daqueles ofertados
e comercializados pelos concorrentes. As organizações devem ser capazes de
ofertar produtos e serviços diferenciados a custos competitivos para reduzir a
crescente pressão sobre o preço que os clientes pagam. Quando um produto ou
serviço possui características diferenciadas a custos não competitivos, o preço
pode ultrapassar aquele que os clientes alvo estão dispostos a pagar. Quando a
organização tem um entendimento completo do que seus clientes alvo valorizam,
da importância relativa que dão à satisfação de diferentes necessidades e por qual
produto ou serviço estão dispostos a pagar um preço com ágio, a estratégia de
diferenciação pode ser utilizada com êxito. O sucesso contínuo desta estratégia
ocorre quando a organização moderniza constantemente as características
diferenciadas que os clientes valorizam, sem aumentos significativos nos custos.
Como um produto ou serviço diferenciado atende às necessidades exclusivas dos
clientes, as organizações que seguem esta estratégia conseguem cobrar preços
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com ágio. No entanto, para que os clientes estejam dispostos a pagá-los, a
organização tem de ser realmente única ou ser percebida como diferente em algo.
Quanto menor for a semelhança entre os produtos e serviços de uma organização
e os dos concorrentes, mais protegida estará das ações de seus rivais. A
capacidade de vender um produto ou serviço a um preço consideravelmente maior
que o custo para criar as suas características diferenciadas permite que a
organização supere seus rivais e obtenha retornos acima da média. Um produto
ou serviço pode ser diferenciado de diversas maneiras. Características exclusivas,
um atendimento personalizado ao cliente, inovações rápidas dos produtos e
liderança tecnológica, o prestígio percebido e o design e o desempenho da
engenharia são exemplos de abordagens de diferenciação. Talvez haja uma
quantidade limitada de maneiras de reduzir custo, de acordo com o exigido pela
utilização da estratégia discutida anteriormente, mas, praticamente tudo que uma
organização possa fazer para criar um valor real ou percebido é base para
diferenciação.
Ainda segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), as demais estratégias
baseadas em foco utilizam um conjunto de ações integradas para produzir
produtos e serviços que atendam às necessidades de determinado segmento
competitivo, embora não possuam uma vantagem competitiva que abranja todo o
setor. As organizações que utilizam esta estratégia visam atender um determinado
segmento de um setor mais eficazmente do que os concorrentes que o abrangem.
Neste contexto, a estratégia focada na liderança em custos representa um
conjunto de ações que associa custos baixos a outras características dos produtos
e serviços já conhecidos anteriormente pelos clientes. Já a estratégia focada na
diferenciação busca criar alguma nova ação que diferencie o produto ou serviço
aos olhos dos clientes. As atividades necessárias para utilizar a estratégia focada
na liderança em custos e a estratégia focada na diferenciação são em grande
parte idênticas às estratégias anteriormente discutidas. A única diferença é o
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escopo competitivo, de um mercado que abrange todo o setor para um segmento
mais estreito do mesmo.
Muitos clientes possuem grandes expectativas quando compram um
produto ou serviço. Num contexto estratégico, isso significa que os clientes
querem cada vez mais comprar produtos diferenciados a preços baixos. Devido a
essas expectativas, várias organizações estão tentando executar atividades
primárias e de suporte de forma que possam buscar simultaneamente baixo custo
e diferenciação. Aquelas que buscam desenvolver este tipo de mapa de atividades
utilizam a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação cujo objetivo é
gerar produtos e serviços de forma eficiente com alguns atributos diferenciados.
As organizações que utilizam esta estratégia com êxito aprendem a se adaptar
rapidamente a novas tecnologias e mudanças rápidas nos seus ambientes
externos, porque, ao se concentrar no desenvolvimento de duas fontes de
vantagens competitivas (custo e diferenciação) ao mesmo tempo, aumentam a
quantidade de atividades primárias e de suporte nas quais têm de se tornar
competente. Por sua vez, ter habilidades numa quantidade maior de atividades
torna a organização mais flexível. A flexibilidade é necessária para que concluam
as atividades primárias e de suporte de forma que possam ofertar produtos e
serviços relativamente diferenciados a custos mais baixos. Os sistemas de
fabricação flexíveis, as redes de informações e os sistemas de gerenciamento de
qualidade total são três fontes de flexibilidade particularmente úteis para as
organizações que estão tentando equilibrar os objetivos de frequentes reduções
de custos e expansões constantes das fontes de diferenciação de acordo com o
exigido pela estratégia integrada.
Em sua pesquisa, Blandy e João (2009), observam que a prática de fazer
estratégia é vista como socialmente construída e traz como tensão chave, a
oposição das necessidades entre estabilidade e mudança. As forças de
transformação desenham perspectivas, realizam interesses e desejam promover
adequações ao ambiente. Ao mesmo tempo, a prática impõe, em sua face
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recursiva e rotinizada, a lógica da persistência e faz a síntese entre expectativas.
Ou seja, o que está realmente acontecendo e o que as pessoas estão fazendo.
Neste movimento, criam-se significados divergentes, ampliam-se conflitos ou se
dá voz a tensões causadas por problemas organizacionais, disputas de poder e
rotatividade de pessoal.
Estratégias podem operar de formas opostas, em razão de lógicas
diferenciadas entre cúpula e comunidade organizacional, ou ainda, em função de
objetivos conflitantes impostos pelo contexto ou seus atores. Contudo, é comum
que estratégias com propósitos distintos tenham de coexistir. Estas práticas e os
significados a elas atribuídos constituem a base para a formação do pensamento
estratégico (interpretação, debate, negociação e comunicação) e da ação
estratégica (tomada de decisões, mobilização e transformação de recursos). O
fato é que as atividades estratégicas, gerenciais ou não, são essenciais na
atualização do valor das organizações e constituem-se num recurso seguro para
capturar o melhor resultado possível, aqui entendido como um conjunto de
evidências e produto das organizações e de seus integrantes.
Ao mesmo tempo, Barbosa, Canet-Giner e Peris-Bonet (2010) destacam o
papel do nível médio da equipe de administração, no que se refere à gestão da
empresa, participando como atores fundamentais do processo integrador e
emergente de formação da estratégia. Estes gerentes devem conectar, de forma
ajustada, o nível operacional e o estratégico da organização, oferecendo uma
contribuição importante quando se examina a perspectiva da estratégia como
prática e o processo integrador de formação da estratégia, pois estão habilitados a
interceder ou modificar direcionamentos organizacionais, devido às perspectivas
práticas de suas experiências. Este posicionamento pode caracterizar ou conectar
diferentes práticas estratégicas na organização.
Giffoni e Moraes (2008), em sua pesquisa envolvendo empresas de escopo
de atuação local, regional, nacional e internacional, definem a convergência
corporativa, ou convergência entre empresas, como a tendência de integração
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entre corporações com foco em diferentes segmentos do mercado e com atuação
influenciada pela especialização tecnológica vigente em setores da indústria da
tecnologia da informação e comunicação. Define também a convergência
tecnológica, como sendo a capacidade do uso de uma mesma plataforma de rede
de telecomunicações para transporte de diferentes serviços, tais como telefonia,
vídeo, música e internet. Nesta pesquisa, observou-se que na convergência
corporativa, as empresas optaram por desenvolver novas unidades de negócios
ou estabelecer parceiras. A expectativa de retorno sobre os investimentos é no
longo prazo. A convergência tecnológica está reduzindo as barreiras de entrada e,
portanto, aumentando a ameaça de novos concorrentes embora permita aos
entrantes direcionar determinados produtos e serviços para nichos de clientes,
aumentando as possibilidades de sucesso da entrada no setor. Identificou-se a
necessidade de investir vastos recursos financeiros para competir na oferta
convergente de, pelo menos, um novo produto tecnológico como barreira de
entrada.

O

poder

de

negociação

dos

compradores/clientes

aumentou

significativamente. Em contrapartida, as empresas do setor de telecomunicações
estão encontrando meios de amenizar o poder de negociação dos fornecedores,
estabelecendo parcerias, de forma tal que os fornecedores participem dos riscos
do negócio. Apesar desta ação, a participação de fornecedores na cadeia
produtiva ainda mantém alto o poder de barganha, especialmente num momento
em que a produção global de sistemas e equipamentos da convergência ainda é
insuficiente para atender a demanda simultânea das empresas do setor. Quanto
aos produtos substitutos, não foram identificados novos riscos, pois se considera
que a convergência tecnológica, mais do que permitir a criação deles está,
principalmente, modificando os modelos de negócio através da oferta de
diferentes acessos aos conteúdos de comunicação e informação. A convergência
tecnológica aumentou a rivalidade entre as empresas, pois, mesmo sendo os
produtos e serviços customizados e diferenciados por cada empresa, acredita-se
que o aumento da competição é provocado pela ausência de custos de mudança
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para o cliente e pelo aumento da quantidade de concorrentes. O resultado da
pesquisa indica, em linhas gerais, que a regulamentação do setor diminuiu a
ameaça de novos entrantes, aumentou o poder de negociação dos compradores,
aumentou a ameaça de produtos e aumentou a rivalidade entre as empresas
existentes. Em relação ao poder de negociação dos fornecedores acredita-se que
a regulamentação atual não exerceu significativa influência, senão quando foram
estabelecidas características técnicas para os equipamentos, sistemas e redes.
Neste caso, tais exigências diminuem o poder de negociação dos fornecedores
que ainda não possuem a homologação de equipamentos e dispositivos pela
agência reguladora e aumentam o poder daquelas que já a possuem.
Por fim, segundo Giffoni e Moraes (2008), considera-se que a adesão à Era
da Convergência Tecnológica é a única opção de sobrevivência, significando
novos desafios, diferentes produtos e serviços, novos modelos de negócio, novos
clientes, novas margens operacionais, diferentes formas de competição e novas
habilidades e competências, enfim, quase uma reconstrução das empresas.
Ressalta-se, porém que o aproveitamento de todos estes fatores não forçará as
empresas a substituírem suas visões, missões, vantagens competitivas e
estratégias adotadas, ou seja, as empresas estão conscientes da necessidade de
manter o direcionamento estratégico para um melhor aproveitamento das
oportunidades criadas pela convergência tecnológica das tecnologias de
informação e comunicação.
Em sua pesquisa, Schreiber e Pinheiro (2008) concluem que, em
decorrência da mudança gradativa das condições do mercado, com base em
alterações dos contextos econômico, político, monetário e social, tendo na
globalização o resultado mais evidente desta evolução, diversos modelos de
estratégias foram concebidos com o objetivo de fornecer para os gestores e
empreendedores, orientação sobre como decidir dentre as alternativas disponíveis
na aplicação de recursos em todos os níveis e formatos, entendendo-se recurso,
dentro da linha conceitual da RBV (Resource Based View) como qualquer coisa
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(tangível ou intangível) que possa ser uma força ou fraqueza de uma firma e que
forme o conjunto dos recursos da firma, quanto a sua especificidade, raridade e
dificuldade de substituição, podendo constituir uma barreira para a entrada de
concorrentes. A implantação destas estratégias permitiu o surgimento de novas
configurações de organização industrial e de formas de processar os insumos e
distribuir produtos e serviços. Diferentes arranjos de produção pontuaram
diferentes períodos temporais evidenciando os pontos fortes e pontos a melhorar
de cada concepção estratégica.
No entanto, um ponto específico nunca deixou de ser um consenso entre os
especialistas do universo corporativo, sejam pesquisadores ou gestores. Trata-se
da necessidade de criar um diferencial competitivo, por meio do qual a
organização possa garantir a sua sustentabilidade e, consequentemente, a sua
permanência no mercado. Se a geração deste diferencial competitivo já era
importante nos séculos XVIII e XIX, que assistiram ao surgimento dos primeiros
conglomerados industriais, apoiados em favorecimentos políticos e/ou na
disponibilidade do capital para investimento, no século XX foi exigida dos
empreendedores a concepção de novas formas de diferenciação.
Ao constatar, ao raiar da nova era, que a intensidade do capital investido,
seja em escopo, seja em escala, não poderia mais oferecer as condições de
garantir a constituição de um diferencial competitivo real e permanente, constatouse que o lucro extraordinário estava assegurado apenas para o empreendedor
inovador. Estava nascendo uma nova configuração da organização industrial
dando origem a uma nova forma de competir no mercado, baseada em
capacidade de inovar, de agregar novas utilidades a produtos e serviços atuais, de
criar novos produtos para executar operações de rotina ou para atender novas
necessidades de consumidores (só para citar algumas das inúmeras opções de
inovação em produtos e serviços).
Ainda segundo Schreiber e Pinheiro (2008), diversas vertentes teóricas
sobre a concepção estratégica dedicaram-se a explorar a constituição de
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diferenciais competitivos, à luz da teoria de inovação. Nos percalços destas
abordagens surgiram teorias que avaliaram o potencial gerador de diferencial
competitivo de cada um dos ativos, de cada um dos recursos que estão à
disposição das organizações e são empregados na sua operação. Como
consequência, foram caracterizados os recursos que poderiam se responsabilizar
por constituir o tão desejado diferencial competitivo – recursos de difícil imitação,
valiosos, específicos, raros e insubstituíveis. A tecnologia e segredos industriais
estavam alinhados com esta caracterização, possibilitando e viabilizando
diferentes estratégias, reduzindo custos e riscos, permitindo a quebra do trade-off
de custo e qualidade, mesmo que possa também limitar as opções. Como um
recurso diferencial, ela pode trazer vantagens competitivas difíceis de imitar e
induzir inovações. Diferentes recursos e trajetórias tecnológicas também podem
direcionar a estratégia, indicando caminhos a serem seguidos. Neste caso, a
estratégia de negócios baseada em tecnologia combina os princípios de um
processo de estratégia de negócios com a visão de mercado e o conhecimento
tecnológico, permitindo às empresas transpor diferentes setores e atingir taxas
superiores de inovação. Esta abordagem exige o reconhecimento, por parte da
empresa, de que a inovação se tornou um fator crítico para o crescimento
sustentável e surge da interseção da visão de mercado e do conhecimento
tecnológico. A capacidade tecnológica sem a visão de mercado não gera
oportunidades, como também a visão de mercado sem a capacidade tecnológica
permite o surgimento do comportamento oportunista de concorrentes e/ou de
novos entrantes.
Por fim, Schreiber e Pinheiro (2008) concluem que a geração desta
tecnologia está fundamentada em conhecimentos que permeiam o tecido
organizacional. A transformação do conhecimento organizacional em produtos e
processos operacionais de manufatura ocorre na área de P&D, representando,
desta forma, o recurso central para a estratégia de manufatura e para a estratégia
organizacional.
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Por outro lado, Pereira Barbosa (2007), avaliando as alianças estratégicas
de empresas de TI no Brasil, define que aliança é uma forma de arranjo
cooperativo caracterizado por uma relação bilateral em que duas ou mais
empresas tenham um objetivo em comum e seja estabelecido um vínculo para
reunião de ativos e capacidades. Além disso, também considera o grau de
independência das partes, a reciprocidade das colaborações, a igualdade no
comando e o nível de confiança conseguido. Pode surgir da necessidade da
empresa em reduzir os custos de transação, no entanto, apenas torna-se
estratégica quando a combinação de capacidades e compartilhamento de
competências expande e diversifica os recursos para que a empresa alcance
vantagens competitivas. Neste caso, objetivando também criar uma rede de valor
mais forte, obter a sinergia de recursos ou elevar o conhecimento e sua
internalização para proveito posterior dos benefícios. Assim sendo, uma aliança
estará situada segundo um espectro de possibilidades que conjuga todos esses
fatores.
Em sua pesquisa, Pereira Barbosa (2007), verificou que as três principais
razões para a formação de alianças são o desenvolvimento de produtos/serviços,
a elevação da eficiência operacional e a ampliação da região geográfica de
atuação. Identificou ainda que as empresas formam alianças preferencialmente
com fornecedores e parceiros complementares, sendo bastante reduzido o
número de alianças estabelecidas com concorrentes, aspecto que demonstra que
o grupo pesquisado ainda não considera os benefícios de se unir visões de
competição e cooperação para o estabelecimento de uma rede de valor. Estas
práticas denotam mais a busca de melhoria do desempenho da empresa do que o
compartilhamento de recursos para busca de inovações ou o enfoque nas
competências essenciais da empresa. Destaca-se também a baixa importância
dada ao compartilhamento de custos de pesquisa, podendo-se atribuir o fato à
tradição de pouco investimento feito em P&D pelas empresas no Brasil ou à
hipótese de ainda haver pouca ênfase na construção do conhecimento, fatores
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que reduzem expressivamente a possibilidade da indústria gerar inovações. As
alianças

analisadas

são

mais

elementares

e

informais,

com

menor

compartilhamento de informação, maior independência das partes e confiança
relativa, devido ao tempo de existência da aliança (menos de quatro anos de
existência) e ao fato de sua configuração estar mais relacionada à busca do
aprimoramento do que propriamente a arranjos mais institucionalizados, o que
poderia lhes conferir maior formalidade.
Por sua vez, Westphal e Tatto (2008) buscam ampliar a percepção acerca
da estratégia inserida num contexto de gerenciamento de projetos através dos já
consagrados conceitos de estratégia deliberada e de estratégia emergente.
Entendem que uma das razões para o alinhamento estratégico entre negócio e
gerenciamento de projetos tornar-se foco das companhias é devido ao fato dessas
terem que desenvolver e executar estratégias empresariais inovadoras em prol de
uma maior competitividade. Dessa forma, projetos são frequentemente escolhidos
como veículos para implantar essas estratégias, sendo o gerenciamento destes
considerado como um importante processo empresarial. A gestão de projetos no
nível estratégico, incluindo programas e portfólio de projetos, é considerada um
dos instrumentos para programar a estratégia corporativa sendo a tradução da
estratégia em programas e projetos reconhecida como um processo essencial. A
meta do gerenciamento de projetos deixa de ser focada unicamente na entrega de
projetos dentro do prazo, do orçamento e em conformidade com especificações
técnicas e de qualidade, para dedicar-se a criação de valor para o negócio.
Ainda segundo Westphal e Tatto (2008), uma tarefa de natureza estratégica
da gestão de projetos é manter a identidade corporativa, assegurar a consistência
dos projetos relacionados entre si e limitar o impacto negativo de projetos
individualmente implantados que não tenham vínculos com outros projetos. A
visão estratégica de projeto subordinada caracteriza-se pela relação de pouca
autonomia para a formulação da estratégia uma vez que esta fica subordinada às
diretrizes da empresa na qual o projeto situa-se. Portanto, submetida às
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estratégias deliberadas pela alta administração. A seleção estratégica de projetos
é retratada como um processo pelo qual a empresa escolhe entre os diversos
projetos possíveis de acordo com os recursos de que dispõe.
A análise da visão de estratégia de projetos subordinada revela seus
pressupostos na escola de estratégia de design e planejamento. Da escola de
planejamento alguns pressupostos estratégicos que contribuem para esta visão
são: (a) formulação em etapas da estratégia conforme processo pré-estabelecido;
(b) a idéia de que ao “arquiteto da estratégia” caberia a aprovação dos planos,
fomentando a elaboração de ferramentas de análise e seleção de projetos, muitas
vezes elaborados por equipes de planejadores; e (c) a idéia de que as estratégias
devem ser explicitadas para que possam ser implantadas através de programas,
planos e projetos.
As perspectivas de estratégia segundo estas escolas contribuem para o
entendimento da visão estratégica de projetos subordinada. Percebe-se além dos
pressupostos mencionados acima, algumas limitações dessa visão de estratégia
de projetos, dentre elas: (a) a separação entre pensamento e ação pode impedir a
geração de ideias e formulação de estratégias no contexto das equipes dos
projetos; (b) a implantação da estratégia torna-se dependente de um processo
formal de planejamento e seleção de projetos, uma vez que somente os projetos
selecionados

e

aprovados

poderão

ser

implantados,

negligenciando-se

oportunidades não previstas ou não identificadas num primeiro momento. Dessa
forma, foram identificadas algumas das ideias por trás do conceito de estratégia
de projetos e como este pode ser interpretado à luz das escolas da estratégia
conforme sumarizado no quadro apresentado a seguir:
Quadro 1 – Estratégia de projetos na perspectiva da estratégia
emergente e deliberada
Abordagem

de Característica Componentes da Escolas de estratégia

estratégia

de estratégica

estratégia

de associadas
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projetos

dominante

projetos
-

Estratégia

Projeto subordinado Estratégia

inserida no plano

à estratégia de uma deliberada

de projetos;

organização-pai

- Projeto

- Escola de Design;
tem a -

Escola

de

função de executar Planejamento
estratégia
-

Projeto

possui

Projeto em ambiente Estratégia

autonomia

na

complexo, autônomo emergente

decisão

-

estratégica;

Aprendizado;

-

Focado

flexibilidade

Escola

do

na - Escola do Poder
do

projeto;
-

Focado

no

gerenciamento de
“stakeholders”
Fonte: Westphal e Tatto (2008)

Por fim, Westphal e Tatto (2008) concluem que é razoável admitir que
muitos projetos ora aproximam-se e ora distanciam-se da estratégia emergente e
deliberada no decorrer do ciclo de vida do projeto. Percebe-se que, conforme a
abordagem estratégica de projetos, esta possui característica ora mais deliberada,
no caso de projetos subordinados, ora mais emergente, no caso de projetos em
ambientes complexos, autônomos.
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2.3.

Inovação e Estratégias Empresariais

Segundo

Mintzberg,

Ahlstrand

e

Lampel

(2000),

a

utilização

do

empreendedorismo como estratégia empresarial focalizou o processo de formação
de estratégia exclusivamente no líder único, enfatizando o mais inato dos estados
e processos – intuição, julgamento, sabedoria, experiência, critério – promovendo
uma visão da estratégia como perspectiva, associada com imagem e senso de
direção, isto é, com a visão. Neste caso, a perspectiva estratégica é menos
coletiva ou cultural, e mais pessoal, a obra do líder. Consequentemente, a
organização torna-se sensível aos ditames deste indivíduo – subserviente à sua
liderança. O ambiente, se não é exatamente subserviente, torna-se o terreno no
qual o líder manobra com alguma facilidade, ao menos na direção da organização
dentro de um nicho protetor. No empreendedorismo, o conceito central é a visão,
uma representação mental da estratégia criada ou, ao menos, expressa na mente
do líder. Essa visão serve como inspiração e também como um senso daquilo que
precisa ser feito – uma idéia guia. A visão tende a ser mais uma espécie de
imagem do que um plano plenamente articulado. Isso o deixa flexível de forma
que o líder possa adaptá-lo às suas experiências, sugerindo que a estratégia do
empreendedorismo é, ao mesmo tempo, deliberada e emergente. Deliberada em
suas linhas amplas e seu senso de direção e emergente em seus detalhes, para
que possam ser adaptados durante o curso.
Ainda segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), o processo de
formação da estratégia é, na melhor das hipóteses, semiconsciente, enraizado na
experiência e na intuição do líder, quer ele conceba a estratégia ou a adote de
outros e a interiorize em seu próprio comportamento. O líder promove a visão de
forma decidida, até mesmo obsessiva, mantendo controle pessoal da implantação
para ser capaz de reformular aspectos específicos, caso necessário. Por sua vez,
a organização é maleável, uma estrutura simples sensível às diretivas do líder;
quer se trate de uma nova empresa, uma empresa de propriedade de uma só
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pessoa ou uma reformulação em uma organização grande e estabelecida, muitos
procedimentos e relacionamentos de poder são suspensos para conceder ao líder
visionário uma ampla liberdade de manobra. É utilizada na forma de nicho, isto é,
em um ou mais bolsões de posição no mercado protegidos contra as forças de
concorrência direta.
A estratégia utilizada no empreendedorismo enfatiza sua natureza pró-ativa
e o papel da liderança personalizada e da visão estratégica, que beneficiam
organizações principalmente em seus primeiros anos, uma vez que a direção
precisa ser fixada e os nichos assegurados. Da mesma forma, organizações com
problemas – mesmo as maiores empresas – muitas vezes precisam submeter-se
a líderes visionários que podem realizar mudanças drásticas, através de
reformulações.
Muitas pequenas organizações já em operação também requerem esta
liderança personalizada, forte perpetuamente. O varejo pode ser o melhor
exemplo. Na verdade, é provável que a estratégia de ocorrência mais comum seja
uma quase que totalmente ignorada em administração estratégica: a do produtor
local – a organização que persegue uma receita padrão da indústria em um nicho
geográfico nitidamente definido, ou seja, há organizações que se distinguem
estrategicamente apenas por suas localizações, como, por exemplo, postos de
gasolina de cidades diferentes que funcionam da mesma forma. Muitas destas
organizações, ao menos no nível de cidades são gerenciadas pelos proprietários.
Existem, claramente, bolsões importantes da sociedade organizada que ainda têm
grande necessidade da espécie de formação de estratégia promovida pelo
empreendedorismo.
Segundo Tigre (2006), a estratégia tecnológica pode ser moldada dentre
um conjunto de alternativas possíveis, compondo uma ou mais alternativas em
diferentes áreas de atuação e modificando-as conforme as análises conjunturais
que forem realizadas. Esta estratégia depende dos objetivos dos dirigentes e
acionistas, dos recursos disponíveis, tanto humanos quanto financeiros, das
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características das áreas de atuação, da dinâmica tecnológica e da estratégia que
a empresa decida seguir. Esta estratégia determinará a criação de produtos ou
serviços com os quais a empresa irá se diferenciar no seu mercado. Nestes,
estarão inseridas tecnologias desenvolvidas pela empresa ou adquiridas no
mercado, que definirão o sucesso ou fracasso da estratégia tecnológica adotada.
A estratégia ofensiva de inovação é adotada por empresas que buscam a
liderança tecnológica em determinados segmentos da indústria. A inovação pode
estar no projeto do produto, no processo de produção, no modelo de negócios, na
forma de prestação de um serviço, no modo de relacionamento com os clientes,
na logística de distribuição ou no desenvolvimento do design original. O inovador
geralmente corre grandes riscos inerentes à inovação pioneira, pois introduz uma
ideia ainda não testada no mercado. Para uso desta estratégia, a empresa deve
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. A inovação
dificilmente possui uma origem única, sendo frequentemente resultado da
combinação de diversos elementos e pacotes tecnológicos. Para absorver e gerar
novos conhecimentos, as empresas pioneiras necessitam contar com quadros
técnicos qualificados em diferentes áreas, um recurso encontrado mais
tipicamente em grandes empresas com atividades formalizadas de pesquisa e
desenvolvimento (P&D). A estratégia inovadora ofensiva envolve não apenas
P&D, mas também funções igualmente importantes, como propaganda e
marketing, logística e criação e adaptação de novas rotinas organizacionais.
Serviços inovadores precisam funcionar bem e estar integrados aos demais
setores da empresa. Os clientes precisam ser “educados” através de cursos,
material de apoio, testes gratuitos, promoções e boa assistência técnica ao
usuário. Além de recursos financeiros, a estratégia inovadora requer capacitação
dos recursos humanos nas áreas comerciais e administrativas.
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Ainda segundo Tigre (2006), poucas empresas estão dispostas a seguir
uma estratégia ofensiva e mantê-la consistentemente em todas as áreas em que
atua. Mesmo as tipicamente inovadoras podem mesclar tecnologias maduras e
avançadas visando a formar um conjunto de produtos mais seguro. Agindo
seletivamente em relação à introdução de inovações, as empresas procuram
evitar incertezas e erros que levam muitos pioneiros a sucumbir. O sucesso inicial
em uma inovação pode levar a uma atitude mais cautelosa no sentido de
consolidar os resultados obtidos. A opção defensiva também pode ser involuntária,
diante da rápida evolução da tecnologia, pois muitos inovadores são superados
por concorrentes mais rápidos em introduzir novos produtos e serviços no
mercado. 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. Em
muitos casos, a empresa defensiva tem uma marca conhecida no mercado e
conta com boa capacitação em áreas complementares, como produção e
distribuição e aproveita essas vantagens para superar os inovadores ofensivos. A
estratégia defensiva não pretende apenas copiar os inovadores, mas sim superálos. Para isso, é necessário investir em capacitação técnica própria. A estratégia
defensiva está associada à diferenciação de produtos, considerada um “seguro”
contra o risco da obsolescência tecnológica de sua linha de produtos, permitindo
que a empresa reaja e se adapte às mudanças tecnológicas introduzidas por seus
concorrentes. As empresas tradicionais, líderes de seus mercados, tipicamente
têm capacidade tecnológica para inovar, mas preferem esperar que outras
empresas assumam o ônus de lançar novos produtos, correndo os riscos
inerentes à aceitação do mercado. Caso o produto seja um sucesso, as líderes
vão reagir lançando produtos que incorporam as principais novidades.
Considerando que uma empresa líder não poder ficar muito tempo atrás dos
inovadores, ela precisa ser capaz de responder de modo rápido quando decidir
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efetivamente adotar a tecnologia. Para manter sua parcela de mercado, a
empresa defensiva precisa desenvolver produtos tão bons quanto os dos
concorrentes e incorporar novas características que os diferenciem em designer,
preço

e

desempenho.

Nessas circunstâncias,

a

capacidade

tecnológica

necessária para sustentar uma estratégia defensiva deve ser tão forte quanto na
ofensiva. A estratégia defensiva exige capacitação em produtos e processo,
aproveitamento de economias de escala e de escopo e incorporação de inovações
organizacionais no sentido de promover maior integração dos processos internos
e externos. Empresas com um amplo parque instalado têm interesse em prolongar
o ciclo de vida de seus produtos, pois mesmo maduros, ainda são preferidos pelo
mercado. Tais produtos contam com pelo menos três vantagens competitivas
frente às inovações mais recentes: são produtos amplamente utilizados por
consumidores aprisionados pelo hábito; são fabricados por meios de processos
produtivos otimizados ao longo do tempo em função das oportunidades de
aprendizado dinâmico e, por fim, os custos de desenvolvimento já foram
amortizados, permitindo preços competitivos.
Tigre (2006) relata que, ao contrário dos inovadores defensivos, que
pretendem aprender com os erros dos pioneiros e aprimorar a nova tecnologia, a
empresa que adota a estratégia imitativa não aspira ser líder ou ter grandes lucros
com a introdução da inovação. Ela pretende apenas marcar sua presença no
mercado, oferecendo um produto semelhante aos existentes. O tempo de
defasagem da introdução do produto vai depender das circunstâncias particulares
do mercado, da região ou do país. Quanto maior a proteção ao mercado local,
maior a viabilidade de uma estratégia imitativa. Usualmente, adota-se esta
estratégia em países em desenvolvimento, principalmente em mercados em que
as empresas inovadoras não atuam diretamente. No passado recente, o
protecionismo encorajava este tipo de estratégia no Brasil, favorecendo a entrada
no mercado de empresas nacionais de menor porte. A proteção governamental
contra a competição dos produtos estrangeiros se dava através de uma política de
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substituição das importações baseada em altas tarifas alfandegárias, barreiras
burocráticas, além de incentivos fiscais para a produção nacional. Entretanto, a
proteção efetiva vem caindo significativamente desde o início da década de 1990,
tanto em função da abertura comercial quanto pela introdução de formas mais
rígidas de proteção à propriedade intelectual.
Ainda segundo Tigre (2006), a estratégia imitativa pode ser sustentada
quando a firma detém um nicho de mercado, composto de clientes fiéis a uma
determinada marca ou tipo de serviço. A empresa pode ter acesso privilegiado a
determinados mercados em função de sua localização ou inserção em
comunidades específicas. Empresas integradas verticalmente podem assegurar
um mercado cativo para produtos defasados tecnologicamente no âmbito da
própria corporação. As fontes de tecnologia utilizadas pelas empresas que adotam
estratégias imitativas incluem a obtenção de licenças de fabricação, engenharia
reversa ou a simples cópia dos produtos existentes no mercado. Para realizar a
imitação de forma independente, a empresa precisa contar com certo nível de
capacitação técnica. Quando a tecnologia já está difundida, é possível obtê-la a
custos relativamente baixos junto a consultores especializados, com a contratação
de técnicos com experiência em empresas concorrentes, pelo acesso à
informação técnica publicada ou através de patentes vencidas. Empresas de
pequeno porte que participam de setores menos vulneráveis à mudança
tecnológica geralmente adotam estratégias imitativas. A falta de diferenciação e a
defasagem tecnológica obrigam as empresas que não contam com privilégios
comerciais ou proteção governamental a praticarem preços baixos. Isso requer
que a empresa tenha baixos custos fixos de gestão e produção. A estratégia
imitativa apresenta a desvantagem de proporcionar margens de lucro muito
apertadas, pois produtos que não se diferenciam são tomadores de preços
estabelecidos pelo mercado. Diante da intensificação da concorrência, a busca
pela redução de custos pode levar o setor à informalidade ou a se mudar para
regiões mais pobres, onde os custos salariais sejam menores.
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Ainda segundo Tigre (2006), as empresas que adotam uma estratégia
dependente assumem um papel subordinado em relação a outras empresas mais
fortes. Elas 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. Geralmente não contam com capacitação própria para
alterar o processo produtivo ou lançar novos produtos, buscando apenas operar
os equipamentos existentes de forma eficiente. A estratégia dependente não é
necessariamente uma opção voluntária da firma, mas pode ser uma exigência de
seus parceiros comerciais ou controladores. Há, pelo menos, quatro tipos de
modelos de negócios que se apoiam em estratégias tecnológicas dependentes.
O primeiro modelo é utilizado pelas empresas que fabricam produtos a
serem comercializados sob a marca de terceiros. O produto precisa ser
exatamente como especificado pelo comprador, que, para isso, fornece o desenho
do produto e os parâmetros de qualidade. Nesse caso, a dependência comercial
pode levar também à dependência tecnológica. Apesar de ser uma opção segura
de acesso ao mercado, tal estratégia comprime as margens de lucro, pois o
fornecedor está sempre em concorrência direta com outros fornecedores da rede
em todo o mundo. O segundo tipo de estratégia dependente é seguido pelas
empresas que operam sob o regime de franquias. Os franqueados recebem
prontos o projeto da loja, os processos de vendas, a formulação dos produtos e o
treinamento necessário para realizar as operações de forma padronizada. Eles
não

podem,

por

exigências

contratuais,

iniciar

mudanças que

possam

descaracterizar sua filiação à rede de negócios. Para pequenas empresas, a
franquia é uma forma de reduzir os riscos do empreendimento e superar a falta de
capacitação ou experiência num determinado ramo de negócios. O terceiro tipo de
estratégia dependente é adotado por subsidiárias de outras empresas que
mantém o controle centralizado sobre as atividades de P&D. As filiais geralmente
não fazem nenhum esforço para iniciar mudanças técnicas em suas linhas de
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produtos a não ser por instruções específicas de suas matrizes. As áreas de
engenharia geralmente se dedicam a traduzir, interpretar e detalhar os desenhos e
informações técnicas recebidas do exterior. Quando são pressionadas a adaptar
os produtos ao mercado local por exigências dos consumidores ou a mudar o
processo para se adequar às menores escalas de produção ou às diferenças no
custo e na disponibilidade de insumos e fatores de produção, a subsidiária busca
assistência técnica na matriz. Mais recentemente, as empresas multinacionais
começaram um processo de descentralização das atividades de P&D permitindo
maior atuação de suas subsidiárias no desenvolvimento tecnológico, quando a
subsidiária é grande em relação à matriz, quando reúne capacitação e experiência
em atividades de P&D, quando o mercado local é pouco importante, quando
apresenta características diferenciadas ou, ainda, quando a controladora mantém
investimentos de portfólio, sem interesse em padronizar produtos em nível
internacional. Entretanto, o controle de tais operações é mantido na matriz, o que
não descaracteriza a estratégia dependente.
Ainda segundo Tigre (2006), um quarto tipo de estratégia dependente é
adotado por empresas que adquirem tecnologia de terceiros sem um esforço
próprio de capacitação. Por meio de licenças, pode-se obter acesso a uma
tecnologia de produto ou processo ou utilizar marcas sem necessariamente ter de
desenvolver esforços tecnológicos correspondentes. O pagamento da licença
geralmente é feito através de royalties que incidem sobre os produtos vendidos, o
que reduz os riscos da inovação. A estratégia de licenciamento, entretanto,
apresenta outros riscos e limitações. Uma restrição típica é a proibição de
exportações, limitando a licença ao país ou a determinada região. Os acordos de
licenciamento também podem restringir a introdução de modificações técnicas
sem a prévia autorização do licenciador, proibir a fabricação ou a venda de
produtos concorrentes, fatos que dificultam o processo de aprendizado. Há
também o risco de o licenciador suspender o contrato, caso o mercado cresça e
se torne atrativo o suficiente para que se estabeleça uma subsidiária própria.
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Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a vantagem competitiva pode advir
de tamanho ou patrimônio, entre outros fatores, porém, o cenário está
gradativamente mudando em favor daquelas organizações que conseguem
mobilizar conhecimento e avanços tecnológicos, criando novidades em suas
ofertas de produtos e serviços e nas formas como criam e lançam estas ofertas. A
inovação contribui de diversas formas. Produtos novos permitem capturar e reter
novas fatias de mercado, além de aumentar a lucratividade em tais mercados. No
caso

de

produtos

mais

maduros

e

estabelecidos,

o

crescimento

da

competitividade nas vendas é resultado não apenas da capacidade de oferecer
preços mais baixos, mas também de um conjunto de fatores não econômicos, tais
como, modelo, customização e qualidade. Num mundo em que o ciclo de vida dos
produtos é cada vez menor, a capacidade de substituir produtos por versões mais
modernas com frequência é cada vez mais importante. Ao mesmo tempo, o
desenvolvimento de novos produtos é uma capacidade importante, pois o meio
ambiente está constantemente mudando. Alternâncias no campo socioeconômico
criam oportunidade e restrições. As legislações podem abrir novos campos e
fechar outros, como, por exemplo, aumentar as exigências para produtos
ecologicamente orientados. Os concorrentes podem introduzir novos produtos que
representem grande ameaça às posições de mercado existentes. Portanto, as
empresas precisam estar preparadas para reagir a estas ameaças por meio da
inserção de novos produtos/serviços.
Avaliando mais profundamente a questão dos serviços, Tidd, Bessant e
Pavitt (2008) avaliam o impacto do advento da Internet. Os paradigmas anteriores
de oferta de serviços para grandes mercados ou altamente especializados para
públicos restritos foram substituídos pelo advento da TIC. Atualmente, pode-se
atingir alto poder aquisitivo e alto alcance de mercado ao mesmo tempo, criando,
desta forma, novos mercados e alterando radicalmente aqueles que existem em
qualquer negócio centrado em informação. Portanto, sejam quais forem as
condições tecnológicas, sociais ou mercadológicas envolvidas, a chave para se
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criar – e manter – vantagem competitiva tende a pertencer àquelas organizações
que inovam continuamente, conforme apresentado no quadro a seguir.

Quadro 2 – Vantagens estratégicas através da inovação
Mecanismo

Vantagem estratégica

Novidade na oferta de Oferecer
produto ou serviço

algo

Exemplos

que Caneta

ninguém mais consegue.

esferográfica,

lavadora

de

pratos,

atendimento bancário online.
Novidade no processo

Oferecer

algo

de

uma Processo

de

forma que os outros não laminado,

vidro

processo

de

conseguem imitar – mais fabricação de aço, serviço
rápido, mais barato, mais bancário pela internet.
personalizado.
Complexidade

Oferecer

algo

que

os Motores para aviação

outros têm dificuldade em
dominar
Proteção

legal

de Oferecer

propriedade intelectual

algo

que

os Drogas

populares

na

outros não conseguem, a indústria farmacêutica.
menos

que

paguem

licença ou outra taxa.
Acréscimo/ampliação
alcance
competitivos

de

de Alterar

a

base
–

fatores concorrência
exemplo,
produto
qualidade

de Indústria

de

ou

de

por automóveis, que alterou a

preço

para

japonesa

preço

do agenda
e preço

competitiva
para

de

qualidade,

preço, flexibilidade, variedade e

qualidade, variedade, etc.

reduzindo o tempo entre o
lançamento

de

novos
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modelos.
Tempo/oportunidade

Vantagem
primeiro

de
a

o Vendas pela internet – os

ser

entrar

num primeiros

novo mercado.

a

entrar

continuam na liderança do
mercado.

Vantagem

de

ser

seguidor

um Fabricantes

de

rápido, computadores

de

aprendendo

com

as (PDAs) que aprenderam

dificuldades

iniciais

do com erros do primeiro a

primeiro a entrar.

entrar.

Desenvolvimento robusto Oferecer um produto que Indústria
ou de plataforma

mão

de

é a base sobre a qual Microprocessadores,
variações
gerações

ou

novas indústria automobilística.

podem

ser

construídas.
Re-escritura de regras

Oferecer

algo

que Processadores de texto

represente um conceito de em computadores versus
processo/produto
absolutamente

máquinas
novo

de

escrever,

– gelo versus refrigeradores.

uma forma diferente de
fazer coisas.
Re-configuração de partes Recriar as formas como Redes
do processo

Transferência através de Re-combinar

aplicação

contextos

distribuição

as partes do processo mais eficientes. Logística
interagem

diferentes

de

verde.
os Rodas de policarbonato

de elementos já conhecidos de malas de rodinhas para
em mercados diferentes

brinquedos,

como,

exemplo, patins.
Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt, 2008.

por
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Por outro lado, em sua pesquisa, Nascimento, Yu e Sobral (2008)
observaram que a grande lição do exame dos relatos da mídia é constatar que as
limitações de renda dos compradores de produtos populares apresentam desafios
próprios para a gestão da inovação. Tais peculiaridades acarretam preocupações
específicas, seja na gestão de marketing – preço baixo, conceito de produto,
promoção e praça – seja na gestão da produção – distribuição física, produção em
escala de produtos padronizados e estratégia tecnológica, incluindo escolha de
processos produtivos. E mais: a concorrência, também nesses produtos, exige
agilidade na concepção e lançamento de novos produtos. Nos casos, repete-se a
ênfase no custo como elemento central. De modo diferenciado, de acordo com as
necessidades de cada negócio, a inovação voltada aos mercados populares
precisa voltar-se para os canais de distribuição utilizados pelos mais pobres,
adequando serviços e logística a esse propósito. Essa ênfase em custos, num
segundo momento, remete à definição do conceito do produto de modo a torná-lo
mais econômico e facilitar sua produção, manutenção e utilização, portanto,
barateando-o. A evidência para o Brasil de hoje, aqui apresentada, é basicamente
proveniente da contínua cobertura da mídia impressa geral dos temas
empresariais e de alguns casos diretamente estudados. Convém lembrar que
casos emblemáticos como o caso da Ford no início do século XX e também as
teorias de gestão de marketing e operações mostram, de modo enfático, os
caminhos a seguir ao inovar para mercados de massa não afluentes. Portanto, do
que pode ser captado pelo autor, sugere-se uma abordagem especial para a
gestão da inovação voltada aos setores populares. Lembra-se que estes setores
representam 80% da população mundial. Portanto, não é difícil fazer a inferência
de que há aqui também grande oportunidade para exploração de oportunidades
de exportação e investimentos no exterior. Basta pensar em países como China
ou Índia ou na América do Sul. Adicione-se a isso a constatação de que o foco das
matrizes

das

grandes

empresas

globais

está

nos

mercados

afluentes
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globalizados. Assim, a concorrência, por enquanto, é basicamente praticada nos
centros globais. Mas pode ser de filiais, com mandato para desenvolver produtos
locais. Do exposto, parece clara a existência na economia brasileira de um
número crescente de oportunidades de inovar com olhos voltados ao mercado
popular. No entanto, estas oportunidades exigem competência e gestão
específicas. Para os formuladores de políticas públicas, claramente existe aqui a
oportunidade de pesquisar e experimentar com políticas de incentivo às inovações
voltadas ao mercado popular. Para os responsáveis por novos produtos nas
empresas, fica a sugestão de adotar estratégias de inovação consistentes com a
capacidade de aquisição e perfil dos setores de baixa renda. Para os
pesquisadores cabe examinar o fenômeno do desenvolvimento de produtos para
as populações mais pobres e identificar as estratégias e práticas de
desenvolvimento de produtos mais adequadas às empresas que se interessam
por esses segmentos da população.
Por sua vez, Karam (2008), analisou o processo de formação de estratégias
emergentes e geração de inovação de forma empreendedora no setor de TI,
Tecnologia da Informação, caracterizado por sua veloz e turbulenta dinâmica de
mercado, a qual comumente demanda a busca da competitividade tanto por meio
de processos emergentes de formulação estratégica quanto pela constante
geração

de

inovações.

As

iniciativas

estratégicas

emergentes

partiam

exclusivamente do proprietário da organização, baseadas em suas percepções e
análises objetivas e subjetivas dos acontecimentos ambientais, frente à condição
competitiva de sua empresa. Desta forma, os processos estratégicos emergentes
não apresentaram elementos de um fenômeno hierárquico, de baixo para cima,
como poderia ocorrer em uma empresa de grande porte. O fenômeno cognitivo
que caracterizou a formação das principais iniciativas estratégicas não incluiu
níveis gerenciais intermediários. O fenômeno de aprendizado, tanto de “ciclo
simples”, aqui entendido como o processo de aplicação de ações corretivas
operacionais baseadas no aprendizado acontecido, quanto de “ciclo duplo”, aqui
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entendido como a reorientação dos objetivos gerais e da visão da empresa a partir
da aprendizagem acontecida, foi facilmente identificável. A análise dos processos
estratégicos revelou a tomada de iniciativas estratégicas emergentes e
deliberadas,

de

maneira

superposta,

alternando

períodos

de

mudanças

incrementais e revolucionárias ao longo da história da empresa. Foi adotada uma
nova tecnologia, caracterizando uma inovação disruptiva, provocando uma
mudança revolucionária no negócio. Ações previstas no planejamento estratégico
foram revistas baseadas no aprendizado obtido a partir de uma impactante
estratégia emergente.
Em sua pesquisa, Boscolo e Sbragia (2008) identificaram empresas,
algumas de grande porte, mas, em virtude da disponibilidade dos dados
financeiros, constatou-se que uma ampla variedade de setores foi contemplada.
Pelo menos uma empresa representou cerca de quinze setores diferentes, dentre
os quais se destacaram a indústria farmacêutica e o setor de bens de consumo. O
controle acionário também se mostrou diversificado, apresentando grupos de onze
países diferentes, com destaque para organizações brasileiras e americanas, o
que foi interpretado como um claro indicador da integração competitiva global. As
empresas foram classificadas como de alto desempenho e baixo desempenho em
função das médias setoriais, ou seja, empresas que superaram a média dos seus
setores foram classificadas no primeiro grupo e aquelas com desempenho abaixo
da média, no segundo grupo. Os resultados da pesquisa indicaram que a variável
denominada “Autonomia e Diversidade” apontou que empresas do grupo de Alto
Desempenho

tinham

estruturas

organizacionais

centradas

em

grupos

heterogêneos e autônomos, direcionadas por meio de objetivos de negócio
comuns. A variável “Aprendizado Organizacional”, que também tratava da
estrutura organizacional, mostrou que empresas classificadas como de Alto
Desempenho mantinham processos compartilhados entre seus produtos e
serviços e apresentavam mecanismos de gestão do conhecimento. A variável
“Fronteira da Organização” indicou a existência de uma relação significante entre
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desempenho e forma como empresas lidam com suas capacidades para ampliar o
escopo de oferta de seus produtos e serviços. Neste caso, empresas de Alto
Desempenho tendem a se redesenhar constantemente, caso isso seja necessário
para uma redefinição de suas ofertas e mercado de atuação. A variável “Valor da
Oferta” tratava da proposta de valor das empresas e mostrou que empresas de
Alto Desempenho não limitavam sua oferta aos benefícios funcionais e emocionais
definidos pelo setor como válidos. Ao contrário, essas empresas redefinem o valor
de suas ofertas segundo critérios próprios. Para esta variável, as diferenças entre
os grupos não foi significante para graus distintos de “Propensão à Inovação de
Valor”. Uma possível explicação se deve a maior importância relativa de aspectos
setoriais no que toca o valor de mercados das empresas. Esta variável também
relacionou positivamente Alto Desempenho e empresas cujas propostas de valor
não se limitam a parâmetros como preço de mercado. As variáveis “Abordagem
Competitiva” e “Poder de Transformação” destacaram a importância da dimensão
“Proposta de Valor” ao diferenciar grupos de desempenho. As empresas do grupo
de Alto Desempenho apontaram que suas organizações não se encaixam em
grupos estratégicos pré-definidos, como, por exemplo, diferenciadores ou líderes
em custo. Além disso, classificaram suas empresas como pró-ativas no
direcionamento das tendências do mercado. Também foram identificadas relações
entre empresas de Alto Desempenho e aquelas que valorizam novas ideias,
diversidade de pensamento e a mudança em suas culturas organizacionais. Por
fim, pode-se considerar que a pesquisa indicou que o desempenho médio de
empresas inovadoras em valor é superior ao desempenho médio de empresas
convencionais. A análise das relações entre grupos de desempenho mostrou que
todas as dimensões da Inovação de Valor apresentaram associações com níveis
mais altos de desempenho, mas que estes aspectos variavam em função do
critério de desempenho utilizado. Assim, determinar com clareza o conceito de
desempenho para a empresa pode ajudá-la a atingir seus objetivos.
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Ainda segundo Boscolo e Sbragia (2008), as organizações que visam o
ganho de novas porções do mercado podem ser particularmente beneficiadas ao
adotarem uma perspectiva da indústria que transfira o foco da competição para a
criação de novos espaços de mercado, por meio da busca de saltos de valor e da
influência ativa sobre as tendências conjunturais. Da mesma forma, foi possível
identificar que o questionamento profundo da proposta de valor além das
dimensões básicas de preço e benefícios pode ser especialmente relevante para
empresas que tenham por objetivo o crescimento de seu valor de mercado ou a
maximização do retorno para os acionistas. A despeito da inquestionável
importância da dinâmica setorial, observou-se que a forma como a empresa se
orienta e organiza suas competências tem papel determinante para seu
desempenho. Além disso, pôde-se notar que o sucesso empresarial não se
restringe a determinadas posições de mercado e que uma ampla gama de
direcionamentos estratégicos permite que se chegue ao desempenho superior.
Um modelo estratégico que esteja permeado de noções que articulem a inovação
e a criação de valor pode, efetivamente, contribuir para o desempenho das
empresas

em

diversos

aspectos.

Cabe

á

organização,

portanto,

o

desenvolvimento de dimensões que a permitam se desvencilhar da competição,
por meio de inovações que produzam saltos de valor para empresa e para os
consumidores.
Em sua pesquisa, Gomes de Meza (2009), identificou a combinação de
uma estratégia de competição baseada em enfoque, por focalizar um mercado
específico, com a de diferenciação, por procurar desenvolver um produto com
qualidade e com atendimento personalizado (assistência técnica) para o mercado
nacional. Entretanto, no âmbito da comercialização internacional, a estratégia de
custo é fundamental, juntamente com a qualidade do projeto. Por outro lado, em
virtude das restrições financeiras, adotou-se também a estratégia de terceirização
da maioria das atividades empresariais. A partir da definição das competências
centrais da empresa como sendo as atividades de desenvolvimento do projeto do
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produto, desenvolvimento de módulos eletrônicos e de moldes e dispositivos,
estabeleceu parcerias com agentes internos e externos para todos os subprocessos da gestão da inovação, desde a prospecção até a avaliação dos
projetos. Tais estratégias de inovação mostram um alinhamento com as
estratégias de competição, pois possibilitam à empresa ter um diferencial no
mercado nacional e competitividade, em termos de preço, no mercado
internacional. No que se refere ao nível de competências da gestão tecnológica,
ela possui rotinas e ferramentas do processo de inovação articuladas e
sistematizadas com outras atividades funcionais, que foram terceirizadas, o que
facilita o mapeamento e a seleção de oportunidades tecnológicas e de mercado,
gerando emprego e renda local.
Ainda segundo Gomes de Meza (2009), estruturar a gestão da inovação
sob uma perspectiva estratégica deve utilizar rotinas e ferramentas na empresa
com periodicidade e sistematização de forma que a inovação não seja um
processo espontâneo nem desarticulado no âmbito organizacional. O componente
crítico desse modelo é associar os distintos sub-processos da gestão da inovação
com os vários níveis de estratégia da empresa (de competição, de negócios e
mercados com novos produtos e serviços e o nível das competências críticas
traduzidas em tecnologias críticas). O processo de gestão da inovação consiste
desde a fase de prospecção, que é monitorar o ambiente para identificar sinais de
mudanças potenciais em termos tecnológicos, competitivos e regulatórios; a etapa
de selecionar a estratégia mais adequada ao planejamento estratégico da
empresa e ao ambiente de atuação; uma terceira fase, que é a de mobilizar os
conhecimentos e as competências intra-organizacionais para serem utilizadas de
forma estratégica, inclusive deve-se decidir pela internalização ou pela
terceirização do P&D e o financiamento da inovação; até uma quarta e última fase
que é a de implantar o projeto de inovação. No projeto, definem-se os
procedimentos organizacionais e as estruturas necessárias para que exista um
ambiente propício à inovação tecnológica, como, por exemplo, ao instituir a
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criação

de

equipes

multifuncionais

e

um

sistema

de

remuneração

e

reconhecimento para este projeto. Entretanto, para que a inovação tenha um
resultado desejável para a empresa, o projeto por si só não é suficiente, o que
torna fundamental o seu gerenciamento.
Em sua pesquisa, Kato, Rosa e Segatto-Mendes (2008) podem perceber a
existência de alinhamento entre as estratégias de tecnologia e negócios da
empresa. A área responsável por Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) teve
fundamental importância no convencimento político para implantação da nova
alternativa de disposição final do lodo, em substituição à disposição em aterro. Em
reunião para apresentação do projeto de gestão do lodo, a área de P&D recebeu
aprovação para implantação da tecnologia. O know-how de reciclagem agrícola
obtido pela empresa deu segurança aos diretores para tornar essa inovação uma
diretriz estratégica para a companhia como um todo.
Na análise da mudança tecnológica com foco interno à organização,
observou-se a dominação racional-legal, no sentido de que a inovação tecnológica
foi formalizada por meio da regulamentação por documentos do sistema normativo
da empresa. A crença coletiva de que a reciclagem agrícola traria benefícios para
a sociedade e para o meio-ambiente, corroborou a legitimidade do ato da
mudança tecnológica, da mesma forma que a publicação em 2006, pelo governo
federal, de uma norma nacional para adoção da gestão do lodo, acentuou a sua
legalidade.
Ainda segundo Kato, Rosa e Segatto-Mendes (2008), outro aspecto
relevante ocorreu no processo político para tomada de decisão. Com a mudança
tecnológica, aconteceram mudanças nas gerências da empresa, verificando-se o
ciclo conhecimento-poder, no qual a especialização do conhecimento mostra-se
uma importante base para a mudança tecnológica, que teve como desdobramento
interno a alteração no processo político. A estrutura matricial de relacionamento
entre a área de P&D e as Diretorias de Meio Ambiente e de Operações
estabeleceu equilíbrio na distribuição de poder decisório entre essas áreas.
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Contudo, na Diretoria de Operações, foram gerados novos postos de trabalho para
implantação da tecnologia de lodo, seja por meio da contratação direta ou
terceirização de atividades necessárias à interface criada com o setor agrícola.
As mudanças tecnológicas ocorrem a todo o momento no cotidiano das
organizações, que buscam garantir sua competitividade e sobreviver num
mercado cada vez mais dinâmico e globalizado. A modificação estrutural do poder
consiste numa das conseqüências deste tipo de transformação provocando
reestruturações organizacionais e, até mesmo, impactos no processo político das
organizações. A inovação tecnológica implantada, que consistiu na execução de
uma nova política de tratamento do lodo de esgoto, possibilitou impactos
significativos na empresa, possibilitando alterações, principalmente na estrutura de
cargos e distribuição de funcionários. Pode-se afirmar ainda que com a
implantação da tecnologia, a empresa adquiriu um maior destaque externo na
área, visto que passou a contribuir na formulação de estratégias para a
viabilização do uso do insumo agrícola gerado no tratamento do lodo. Algumas
áreas também necessitaram de um maior convencimento na medida em que
surgiram focos de conflito provenientes da mudança. Enfim, os resultados
alcançados foram de grande valia para o estudo dos impactos de inovações
tecnológicas na estrutura de poder de uma organização.
Em sua pesquisa, Abreu, Maçada e Costa (2008), definem que a
terceirização da Tecnologia da Informação (TI) é a decisão tomada pela
organização de contratar, de outras organizações, parte ou todos os recursos de
TI, tais como pessoal, softwares, hardwares e serviços. Entretanto, algumas
atividades são mais fáceis de serem terceirizadas, pois os fornecedores prestam
um bom serviço em atividades repetitivas do dia-a-dia, mas nem tanto quando se
trata da implantação de tecnologias. A terceirização de TI não deve ser feita
segundo os mesmos critérios adorados para terceirizar outros serviços. Como
riscos inerentes na terceirização de TI existem o tratamento da TI como uma
commodity, a contratação incompleta, as falhas na construção e retenção das
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capacidades e habilidades dentro da organização, as forças assimétricas a favor
dos fornecedores, a dificuldade na realização de acordos para adaptação rápida
às mudanças tanto do negócio como da tecnologia, a limitação para o
desenvolvimento de novas tecnologias e, principalmente, o risco de vazamento de
informações para os concorrentes.
No que se refere à estratégia, o risco de perda de competências
organizacionais pode impactar diretamente, pois um recurso estratégico
desenvolvido para a organização poderá ser facilmente compartilhado com os
seus concorrentes, anulando as vantagens competitivas geradas pelo recurso
desenvolvido, ou mesmo encurtando o tempo de utilização com exclusividade do
recurso. Os riscos estratégicos decorrem da implantação de uma estratégia mal
sucedida ou ineficaz, que produz resultados muito inferiores àqueles pretendidos.
Também são conseqüências de ameaças feitas pelos diferentes atores do
contexto de decisão no âmbito mais amplo da organização, cada qual com seus
valores, objetivos e motivações não convergentes. O risco estratégico está
também associado ao ambiente de negócios, aos concorrentes e aos
fornecedores. Podem causar a ruptura dos laços existentes entre as organizações
e seus clientes afetando diretamente a base do fluxo de receitas, prejudicando os
lucros dos quais as organizações dependem.
Segundo Abreu, Maçada e Costa (2008), em organizações dependentes de
recursos de TI tanto para a manutenção de sua existência como para o sucesso
da implantação de suas estratégias, as diretrizes de inovação e as diretrizes de
terceirização devem ser definidas pela gestão da TI, tendo presente suas
diretrizes

organizacionais,

definidas

previamente

pelos

estrategistas

das

organizações. As diretrizes de inovação em TI devem considerar a posição
estratégica adotada pela empresa: líder ou seguidora. A postura de líder
tecnológica pode implicar em riscos de custos mais elevados, de falhas nos novos
produtos, dificuldades técnicas em relação à implantação e erro na escolha da
tecnologia adotada. Já se a postura for de seguidora, pode implicar nos riscos de
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atraso tecnológico em relação aos concorrentes e perda de vantagens
competitivas. As diretrizes de terceirização da TI levam em consideração o volume
de terceirização dos recursos de TI e a seleção dos recursos que serão
terceirizados. Estas decisões implicam no nível de exposição aos riscos inerentes
à terceirização, que são: os custos inesperados, a dependência dos fornecedores,
as alterações contratuais onerosas, as disputas e litígios, a degradação dos
serviços e, principalmente, a perda das competências organizacionais. Tanto a
exposição aos riscos causada pelas diretrizes de inovação quanto à exposição
aos riscos causados pelas diretrizes de terceirização podem afetar diretamente os
riscos estratégicos das organizações.
Portanto, Abreu, Maçada e Costa (2008) enfatizam a importância da
gestão sobre a execução das diretrizes adotadas pelas organizações no que se
refere à adoção de inovações tecnológicas na área de TI e da seleção de recursos
de TI a serem terceirizados. Estas diretrizes possuem relação direta com a
exposição aos riscos estratégicos das organizações dependentes de TI, pois
decisões equivocadas, tanto de adoção ou não de inovações, quanto na seleção
dos recursos a serem terceirizados, poderão causar sérios danos à organização,
chegando a ponto de inviabilizar seu desempenho competitivo e, até mesmo, a
continuidade de suas operações. Os riscos resultantes das diretrizes de inovação
e de terceirização de TI aumentam em contextos onde a terceirização de TI é
intensa e com foco na inovação, pois acaba revelando os projetos inovadores da
organização ao serem colocados sob a responsabilidade de terceiros.
Por outro lado, Villas e Macedo-Soares (2007) concluem, em sua pesquisa,
que existe influência de uma RAE (Rede de Alianças Estratégicas), entendida
como um conjunto de relacionamentos duradouros, de significado estratégico
entre as partes, em que são considerados todos os possíveis tipos de
relacionamentos formados voluntariamente entre empresas de uma indústria,
sobre quatro propriedades da TIC de uma empresa: maturidade, complexidade,
flexibilidade e alinhamento. As características de uma RAE são apresentadas no
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Quadro 3. Há duas certezas: para estarem aptas a competir, cada vez mais as
empresas precisam tanto estar relacionadas estrategicamente com outras
empresas em RAE quanto ter recursos de TIC coerentes com sua estratégia e
adequados a esta realidade. Em complementação à Visão Baseada em Recursos
(RBV), os recursos estratégicos de uma empresa também podem estar
localizados nos relacionamentos que esta empresa mantém com outras. Deste
modo, o nível de análise da competitividade de uma empresa na sua indústria não
pode estar centrado apenas nas suas características e de seu meio, mas também
deve considerar as características dos relacionamentos e das redes por eles
constituídos.
Ainda segundo Villas e Macedo-Soares (2007), quanto mais uma empresa
tem controle sobre o “sistema de informações interorganizacional”, maior será seu
entendimento do processo e maior será seu poder de influência sobre seus
parceiros, em especial, no acesso à informação. A TIC também teria papel de
construir e manter parcerias sustentáveis, pois toda uma cadeia de valor, de
fornecedores a clientes, pode ser integrada por uma rede de computadores,
diminuindo custos e criando barreiras de saída. A TIC tem sido utilizada cada vez
mais em alianças estratégicas, rompendo barreiras entre as indústrias e
integrando diferentes cadeias de valor, potencializando a colaboração entre
especialistas de empresas estrategicamente aliadas, o que é um fator de
inovação. Para que existam processos interempresas é necessário que fatores
organizacionais como infraestrutura, os processos de TIC e as pessoas envolvidas
estejam operando de forma coordenada, de modo que as informações possam
fluir, de forma rápida, automática e controlada entre as empresas. A dificuldade
reside no fato de que estes fatores nas diferentes empresas participantes de uma
RAE nem sempre são congruentes, pois cada uma delas possui seus próprios
interesses, sua estratégia de negócios e, conseqüentemente, sua estratégia de
TIC.
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Neste contexto, Villas e Macedo-Soares (2008) concluem que há impacto
imediato sobre a TIC da empresa quando ela começa a participar de uma RAE,
em especial ao que se refere à maturidade e alinhamento ao negócio. A
flexibilidade da TIC tende a ser aumentada, embora não tanto quanto as outras
propriedades, à medida que os relacionamentos com os parceiros estratégicos
evoluem, através de relacionamentos “ganha-ganha” com maior comprometimento
entre eles. Há mais investimentos nestas parcerias, os mecanismos de
governança se tornam eficientes (menor custo) e os processos de gestão de
mudanças, mais eficazes. Por fim, também no caso do planejamento estratégico
de TIC, não se pode deixar de considerar impacto da RAE na qual a empresa
participa sob pena de ser ineficiente, pela priorização inadequada da alocação de
recursos e de ser ineficaz, por não atender às necessidades e condições impostas
pela RAE da empresa.
Quadro 3 – Características de RAE
Característica de RAE

Definição

Cardinalidade

Quantidade de membros que compõem a
rede de alianças estratégicas.

Densidade

Proporção de laços observados em relação
ao número de conexões possíveis. Uma rede
com densidade máxima é aquela onde há
laços entre todos os membros da rede.

Centralidade

Quantidade de laços da empresa focal com
os demais membros da rede, relativa à
quantidade de laços dos demais membros da
rede.

Equivalência estrutural

Extensão com que os membros da rede têm
laços com características semelhantes com
outros

membros,

por

exemplo,

ao
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compartilhar os mesmos clientes.
Status da empresa focal

Importância da empresa focal na rede,
determinada por seu tamanho, papel e/ou
recursos.

Status dos parceiros

Importância dos outros membros, exceto a
empresa focal, na rede, determinada por seu
tamanho, papel e/ou recursos.

Natureza dos relacionamentos

Considera-se

que

o

relacionamento

estratégico entre cada par de membros pode
ser

oportunista

(“ganha-perde”)

ou

colaborativo (“ganha-ganha”).
Força dos relacionamentos

Considera que cada par de membros em um
relacionamento estratégico tem o seu grau
comprometimento. Pode ser caracterizada
pelo tipo de aliança estratégica e pela
freqüência de interações.

Experiência

com

alianças Experiência da empresa focal, caracterizada

estratégicas

pela

duração

de

alianças

estratégicas

formadas e pela quantidade total de parceiros
estratégicos.
Volume

de

investimentos Volume de investimentos realizados pela

específicos

empresa focal especificamente nas suas
alianças estratégicas.

Mecanismo de governança

Conjunto

de

salvaguardas

dos

relacionamentos entre as partes, de modo
que nenhuma delas perceba benefícios em
comportamentos oportunistas.
Grau de gestão de mudanças na A
rede

gestão

de

mudanças

das

alianças

estratégicas na rede é determinada pela
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qualidade dos processos desta gestão.
Grau de alinhamento dinâmico Desenvolvimento
múltiplo

de

competências

e

processos que garantam e sustentem a
compatibilidade entre os parceiros quanto à
estratégia,

estilos

gerenciais,

cultura

e

complementaridade de recursos.
Fonte: Villas e Macedo-Soares (2007)

No que se refere aos esforços empreendidos pelas empresas para
inovação, o IBGE (2010), através da Pesquisa de Inovação Tecnológica
(PINTEC), utiliza as seguintes categorias de atividades: Atividades internas de
P&D – compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o
objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos
para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou
substancialmente aprimorados. O desenho, a construção e o teste de protótipos e
de instalações-piloto constituem, muitas vezes, a fase mais importante das
atividades de P&D. Inclui também o desenvolvimento de software, desde que este
envolva um avanço tecnológico ou científico;
1) Aquisição externa de P&D – compreende as atividades descritas
acima realizadas por outra organização (empresas ou instituições
tecnológicas) e adquiridas pela empresa;
2) Aquisição de outros conhecimentos externos – compreende os
acordos de transferência de tecnologia originados da compra de
licenças de direitos de exploração de patentes e uso de marcas,
aquisição de know-how e outros tipos de conhecimentos técnicocientíficos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou implante
inovações;
3) Aquisição de software – compreende a aquisição de software (de
desenho, engenharia, de processamento e transmissão de dados,
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voz, gráficos, vídeos, para automatização de processos, etc.),
especificamente comprados para a implantação de produtos ou
processos novos ou substancialmente aprimorados. Não inclui
aqueles registrados em atividades internas de P&D;
4) Aquisição de máquinas e equipamentos – compreende a aquisição
de máquinas, equipamentos, hardware, especificamente comprados
para

a

implantação

de

produtos

ou

processos

novos

ou

orientado

ao

substancialmente aprimorados;
5) Treinamento

–

compreende

o

treinamento

desenvolvimento de produtos/processos novos ou substancialmente
aprimorados e relacionados às atividades inovativas da empresa,
podendo incluir aquisição de serviços técnicos especializados
externos;
6) Introdução das inovações tecnológicas no mercado – compreende as
atividades de comercialização, diretamente ligadas ao lançamento de
produto novo ou aperfeiçoado, podendo incluir: pesquisa de
mercado, teste de mercado e publicidade para o lançamento. Exclui
a construção de redes de distribuição de mercado para as inovações;
7) Projeto industrial (engenharia de projeto) e outras preparações
técnicas para a produção (engenharia de produto) e distribuição –
refere-se aos procedimentos e preparações técnicas para efetivar a
implantação de inovações de produto ou processo. Inclui plantas e
desenhos orientados para definir procedimentos, especificações
técnicas e características operacionais necessárias à implantação de
inovações de processo ou de produto. Inclui mudanças nos
procedimentos de produção e controle de qualidade, métodos e
padrões de trabalho e software requeridos para a implantação de
produtos ou processos novos ou significativamente aperfeiçoados,
assim como as atividades de tecnologia industrial básica (metrologia,
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normalização e avaliação de conformidade), os ensaios e testes (que
não são incluídos em P&D) para registro final do produto e para o
início efetivo da produção.
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3.

METODOLOGIA

Apresenta-se neste capítulo a metodologia utilizada no desenvolvimento da
pesquisa. A sua caracterização, quanto aos meios e finalidade, a descrição da
empresa pesquisada e dos sujeitos da pesquisa estudados, os critérios utilizados
para estruturação da pesquisa, bem como os procedimentos e instrumentos
utilizados para o tratamento e análise dos resultados. Por fim, as limitações do
método são apresentadas a seguir.

3.1.

Tipo de pesquisa

Nesta pesquisa foi utilizado o estudo de caso, pois, segundo Vergara
(2005), trata-se de meio amplamente reconhecido nos estudos de administração
para saber como e porque certos fenômenos acontecem, para analisar eventos
sobre os quais a possibilidade de controle é reduzida ou, ainda, quando os
fenômenos analisados são atuais e possuem coerência dentro de um contexto
específico. O estudo foi caracterizado como uma pesquisa descritiva visto que o
trabalho apresentou as características marcantes dos ambientes organizacionais
onde é relevante a correlação entre a inovação tecnológica e o processo de
formação de estratégias empresariais e utiliza questionários e entrevistas
semiestruturadas como instrumentos de coleta. Quanto aos meios, caracterizou-se
como uma pesquisa de campo, visto que foram entrevistadas pessoas diretamente
envolvidas com a gestão estratégica da organização.

3.2.

Empresa pesquisada e sujeitos da pesquisa

A empresa estudada nesta pesquisa foi escolhida por ser uma das
maiores participantes do mercado de TIC do país, destacando-se pela criação de
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produtos inovadores em sua área de atuação, tendo sido, inclusive, premiada com
o Prêmio TI & Governo 2011. É a terceira vez que a empresa vence a premiação,
visto que nos anos de 2008 e 2009 foi vencedora na categoria de Serviços
Públicos na internet (e-serviços públicos). Além disso, considerou-se a facilidade
de acesso aos dados necessários para a pesquisa devido ao fato pesquisador ser
seu funcionário.
A empresa estudada nesta dissertação possui uma estrutura orgânica que
contempla quatro diretorias (Pessoas, Desenvolvimento, Infraestrutura tecnológica
e Financeira) além da Presidência. Possui também uma Coordenação de
Planejamento Organizacional que

coordena as tarefas de planejamento

estratégico da empresa, em parceria com responsáveis por estas atividades em
cada diretoria, que, geralmente, ocupam cargos gerenciais em assessorias ou
departamentos.
Os sujeitos da pesquisa foram os colaboradores identificados como
funcionalmente responsáveis pelo processo de gestão estratégica da empresa,
executando suas atividades gerenciais na sede da empresa em Brasília e na filial
do Rio de Janeiro, num total de 18 pessoas, sendo 5 assessores diretos da
Presidência

da

empresa,

4

coordenadores

gerais

da

Diretoria

de

Desenvolvimento, 3 assessores da Diretoria Financeira, 3 assessores da Diretoria
de Desenvolvimento, 2 assessores da Diretoria de Infraestrutura e um
coordenador setorial do Planejamento. Foram encaminhados questionários por
correspondência eletrônica e dúvidas foram esclarecidas pontualmente, de forma
presencial ou por contato telefônico. Os questionários foram distribuídos e
respondidos durante o quarto trimestre do ano de 2011.

3.3.

Coleta de dados: estruturação, procedimentos e instrumentos.
A coleta de dados inicial foi realizada por meio de questionário de pesquisa

baseado na Pesquisa Industrial: Inovação Tecnológica, do IBGE, realizada em
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2008. De 18 sujeitos da pesquisa contatados, 12 responderam ao questionário. Os
que

apresentaram suas respostas foram

quatro assessores diretos da

Presidência, 4 coordenadores da Diretoria de Desenvolvimento, 2 assessores da
Diretoria Financeira, 1 assessor da Diretoria de Infraestrutura e 1 coordenador
setorial de Planejamento, cujas características foram apresentadas no APÊNDICE
A.
O questionário elaborado (ver APÊNDICE B) foi dividido em blocos, com
objetivos distintos. O primeiro bloco identificou o entrevistado. O segundo bloco
mediu a intensidade dos esforços em inovação tecnológica da empresa
pesquisada, categorizando-os, para atender ao primeiro objetivo intermediário. No
terceiro bloco, foram identificadas as inovações em processos e produtos
implantadas pela empresa nos últimos cinco anos, e mensurados os graus de
importância de diversas finalidades, levantadas na literatura, das inovações
implantadas, atendendo assim ao terceiro objetivo intermediário. Por fim, no
quarto bloco, foram identificadas as ações estratégicas de competição e
crescimento implantadas pela empresa nos últimos 10 anos, e mensurados o grau
de importância de diversas finalidades, levantadas na literatura, das ações
implantadas.

As finalidades tanto de inovações quanto de ações estratégicas

acima mencionadas são as listadas a seguir:
1. Reduzir o preço do produto (bem ou serviço) em relação aos de concorrentes
2. Aumentar a qualidade do produto (bem ou serviço) em relação aos de
concorrentes
3. Criar ou melhorar um serviço de apoio ao cliente (assistência técnica, delivery,
financiamento, etc.) em relação aos oferecidos por concorrentes
4. Melhorar a imagem da empresa (em termos de ética ou comprometimento
social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro aspecto) em relação
aos concorrentes
5. Oferecer um produto que seja de fato diferente dos concorrentes, que se
distancie do design dominante para prover atributos originais
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6. Padronizar o produto
7. Adaptar o produto a diferentes segmentos de clientes
8. Adaptar o produto para um nicho de mercado
9. Personalizar o produto (customização)
10. Aumentar a participação da empresa em seu presente mercado (base atual de
clientes)
11. Possibilitar ao produto alcançar novos mercados (novos segmentos de
clientes)
12. Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu presente
mercado (base atual de clientes)

As 9 primeiras finalidades correspondem às 5 estratégias de competição do
tipo “diferenciação de produtos/serviços ofertados” e às 4 estratégias de
competição do tipo diferenciação em escopo preconizadas por Mintzberg et al.
(2009). As 3 últimas finalidades correspondem às 3 estratégias de crescimento do
negócio conforme Ansoff (1978).
Todos os participantes desta etapa inicial da pesquisa foram abordados a
partir de um contato inicial do pesquisador via mensagem eletrônica. Neste
contato, o objetivo da pesquisa foi explicado e foi informado sobre o questionário
encaminhado como arquivo anexo à mensagem.

De forma secundária, a

observação direta também foi utilizada como técnica de coleta de dados, com
intuito de colher evidências, fatos, atividades e comportamentos relevantes a esta
pesquisa. Pretendeu-se também identificar subjetividades não verbalizadas nos
discursos dos entrevistados.
Adicionalmente, o pesquisador teve acesso a diversos documentos
postados pela empresa em sua intranet, dentre eles, o Plano Estratégico
2010/2015 – edições 2009 e 2012, os Planos de Ações para 2011 e para 2012, os
Relatórios de Acompanhamento de Metas de 2010 e de 2011, bem como os
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Relatórios de Gestão 2010 e de 2011, dentre outros, que viabilizaram a coleta de
dados para a presente pesquisa.
Em uma segunda etapa, para permitir associações com as correlações
obtidas a partir das respostas ao questionário da pesquisa, entrevistas com os
diretores da empresa foram realizadas a partir do roteiro de entrevistas
apresentado no APÊNDICE C. Desta forma, busca-se verificar o alinhamento
entre as visões daqueles que tomam as decisões estratégicas da empresa e as
respostas aos questionários da pesquisa. O roteiro utilizado nas entrevistas foi
estruturado com oito reflexões para os diretores da empresa, relacionando as
estratégias de crescimento e de competição destacadas pelos respondentes da
pesquisa com as finalidades das ações estratégicas, das inovações em processo
e das inovações em produtos. As entrevistas foram solicitadas à Diretora de
Pessoas, ao Diretor de Finanças e Serviços Logísticos, ao Diretor de Infraestrutura
de Tecnologia da Informação e Comunicação e ao Diretor de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações. Foram realizadas as entrevistas com o Diretor de
Finanças e Serviços Logísticos, o Diretor de Infraestrutura de Tecnologia da
Informação e Comunicação e o Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações, cujas transcrições estão apresentadas no APÊNDICE D.

3.4.

Tratamento e Análise dos resultados

O tratamento dos dados foi iniciado com a avaliação das respostas dos
questionários, com objetivo de verificar, para cada finalidade, a existência da
correlação entre ações estratégicas e inovações em produtos e também entre
ações estratégicas e inovações em processos. Foi também verificado o
alinhamento entre as importâncias das finalidades de ações estratégicas e
inovações. As respostas foram tabuladas e calculou-se o coeficiente de correlação
de Spierman, utilizado ao invés do coeficiente de correlação de Pearson, por
tratar-se de estatística a ser utilizada com dados ordinais, segundo Doane (2008).
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As respostas dos entrevistados ao roteiro de entrevistas foram trabalhadas
com base na técnica de análise de conteúdo que, segundo Vergara (2005) admite
a abordagem qualitativa e é considerada uma técnica para o tratamento de dados
e análise de resultados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de
determinado tema.

3.5.

Limitações do método

O estudo de caso único não permite generalizar as conclusões da pesquisa,
pois gera a representação de um caso específico e isolado, que pode não
representar a realidade da grande maioria das organizações. Além disso, existe a
possibilidade dos entrevistados nem sempre responderem a verdade, por
constrangimento, restrições de segurança da informação, ignorância ou devido a
outros interesses.
Considera-se também a possibilidade de viés na interpretação das
respostas dos entrevistados pelo pesquisador, devido ao tempo de trabalho na
organização, neste caso, por volta de 20 anos.

98
4.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS.
Este capítulo apresenta uma breve descrição da empresa estudada, assim

como os resultados da pesquisa de campo e sua respectiva análise. Na primeira
seção apresenta-se esta breve descrição. As próximas seções estão estruturadas
seguindo os objetivos intermediários, sendo que na seção 4.2 forma apresentados
os resultados e sua análise para o primeiro objetivo intermediário. Na seção 4.3
para o segundo objetivo intermediário e na seção 4.4, para o terceiro.
Na seção 4.5 estão apresentadas as importâncias atribuídas a cada
finalidade das ações estratégicas e das inovações em produtos e processos. Na
seção 4.6, os resultados e a análise sobre as correlações entre as ações
estratégicas e as inovações em produtos para cada finalidade são apresentados.
Na seção 4.7, os resultados e a análise sobre as correlações entre as ações
estratégicas e as inovações em processos para cada finalidade são apresentados
e, por fim, na seção 4.8, são apresentados os resultados e a análise sobre o
alinhamento entre a importância das finalidades das ações estratégicas e das
inovações em produtos e processos e, finalizando o capítulo, apresenta-se na
seção 4.9, a análise final do capítulo.
4.1.

Breve descrição da organização estudada.

A empresa objeto da pesquisa possui em torno de 3.500 colaboradores,
completou 38 anos de existência em 2012 e pretende posicionar-se no período
compreendido entre os anos de 2010 e 2015 como a principal provedora de TIC
para a área social do governo federal. Quanto aos serviços prestados, oferece aos
seus clientes o desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de redes de
comunicação de dados, processamento de informações, sustentação operacional
dos sistemas implantados e serviço de correio eletrônico. Quanto ao seu
faturamento, a empresa faturou R$ 1,021 bilhão em 2011. Este valor deve ser
aplicado, conforme define seu estatuto, em despesas de custeio, investimentos e
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dividendos aos acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa pode ser considerada
como uma das maiores participantes do mercado brasileiro de TIC, atuando como
impulsionadora deste mercado no Brasil, através de investimentos, como, por
exemplo, em novos computadores, reformas nos centros de produção,
contratação de novos serviços de transmissão de dados, que somaram R$ 63,7
milhões no ano de 2011. Paralelamente, a adoção de políticas de atração de
pessoas e de estímulo à demissão voluntária permitiu a movimentação de
pessoas nos anos mais recentes, promovendo a substituição de pessoas
aposentadas e sem maior estímulo por novos trabalhadores advindos do mercado.
Diferentemente do mercado privado, onde, de uma forma geral, as
organizações definem seus objetivos estratégicos e planejam todas as ações em
horizontes de longo prazo, no governo federal existe um ciclo de planejamento
mais curto, de quatro anos, definido pelo mandato do Presidente da República. Na
história recente do nosso país, com o advento da reeleição, aconteceram dois
períodos seguidos, totalizando oito anos de mandato cada um, onde dois modelos
de gestão governamental, radicalmente distintos, foram experimentados. No
primeiro período, em que a visão privatizante imperou, entendia-se que a TIC era
um insumo da gestão governamental que deveria ser buscado no mercado
privado. Como consequência, a privatização da empresa passou a ser discutida e
ações começaram a ser realizadas neste sentido tais como a redução das
despesas de custeio e dos recursos para investimentos. Esta situação fez com
que a empresa passasse por um período de desatualização tecnológica, causando
impactos diretos de atraso tecnológico nos principais produtos e serviços
entregues aos seus clientes, o que criou as oportunidades para as fraudes
operacionais identificadas no período. Além disso, a perda de pessoas de suas
equipes técnicas, sem a devida substituição, e falta de planejamento estratégico
contribuíram para que a privatização estivesse a caminho de sua consumação.
Com a mudança de modelo governamental que aconteceu a partir do novo
mandato presidencial que se iniciou em 2002, a empresa se beneficiou da visão
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estratégica de valorização do estado brasileiro como indutor do desenvolvimento
do país, iniciando um processo de recuperação a partir do ano de 2004. Desde
então, a empresa recebeu novos aportes de investimento, reorganizou-se e
passou a preocupar-se, inicialmente, em manter sua participação no mercado de
TIC governamental e, em seguida, a competir com as empresas privadas que
prestam serviços aos diversos órgãos do governo, para recuperar antigos clientes
e conquistar novos espaços, fornecendo novos produtos e serviços, baseados em
tecnologias que, se no mercado são consideradas estáveis, no contexto da
empresa, podem ser consideradas como insumos para inovações.
No decorrer do ano de 2011, lançou alguns produtos novos no mercado de
governo, destacando-se o Portal MTE Mais Emprego, que tem por objetivo facilitar
o acesso de trabalhadores e empregadores ao sistema público de emprego.
Congrega os sistemas Seguro-Desemprego, Intermediação de Mão de Obra e
Plano Nacional de Qualificação. Por um único canal, acessível via internet, o
trabalhador concorre a vagas em todo o país. Para viabilizar o uso do portal, a
empresa processa 2,5 milhões de benefícios de seguro-desemprego por mês,
além de um cadastro de 10 milhões de trabalhadores e 16 mil usuários em 2,5 mil
postos de atendimento. A aplicação do que está previsto em lei em relação ao
seguro-desemprego e melhorias nos processos de batimento geram ainda uma
expectativa de economia ao cliente, que tem como meta uma economia de 25%
da concessão deste beneficio até 2019. Nos estados onde o portal foi implantado
há cerca de um ano, foi verificada uma economia de 10% do valor pago. O portal
foi finalista do 14º Prêmio de Excelência e Inovação na Gestão Pública do CONIP
(Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública), cujo objetivo é
identificar e divulgar iniciativas de modernização da administração de todas as
esferas governamentais, bem como organizações não governamentais e
fundações que contribuem para o fortalecimento da cidadania e da gestão pública.
O projeto foi reconhecido com o Prêmio TI & Governo 2011 que objetiva distinguir
as melhores iniciativas de governo eletrônico no país, abrangendo instituições
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federais, estaduais e municipais, sendo que, na avaliação, são considerados
critérios como caráter inovador, relevância social e envolvimento de pessoas.
Já no âmbito da Previdência Social, pode-se citar a automação do processo
de reconhecimento de direitos do Regime Geral de Previdência, que possibilitou,
dentre outros benefícios, a concessão de aposentadorias em até 30 minutos e a
carta-aviso, enviada àqueles que já possuem condições de se aposentar. Estes
serviços também podem ser acessos via internet utilizando-se o Portal da
Previdência Social.

4.2.

Mensuração da intensidade de esforços em inovação.

Os esforços em inovação são aqueles que a organização empreende para
aumentar sua capacidade de inovar. De acordo com as respostas aos
questionários, 58% dos respondentes entenderam que a atividade de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) é de alta prioridade, sendo citadas, espontaneamente, as
seguintes atividades internas de P&D realizadas na empresa pesquisada:


TV Digital Social.



Prototipação de rede social (DRD 2.0) e “twitter” corporativo.



Projeto em geo-referenciamento.



Revisão da metodologia de desenvolvimento de sistemas.



Aquisição de conhecimento de CMMI (Capability Maturity Model
Integration).



Desenvolvimento de novos sistemas em JAVA.



Criação de “framework” de desenvolvimento.



Reestruturação do processo de gestão arquivística para guardar e
recuperar documentos gerados em mídia convencional ou
eletrônica.



Criação das unidades de desenvolvimento.
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“O que destaco aqui, que é relevante: a gente está
procurando, depois de um ciclo de investimentos pesado,
porque a gente vem ao longo dos últimos seis anos, fiz até
um levantamento por conta do Plano de Modernização
Tecnológica, de que fizemos um investimento em hardware
e software, nos últimos seis anos, da ordem de R$ 300
milhões.” (Diretor de Desenvolvimento).

Também foram citadas, de forma espontânea, as seguintes contratações de
desenvolvimento de tecnologia (aquisições externas de P&D) pela empresa
pesquisada:


“Coaching” para rede social.



Metodologia e Tecnologia para publicação de dados abertos.



Consultoria e aconselhamento tecnológico sobre informações do
mercado brasileiro e mundial de TIC.



Consultoria em CMMI



Consultoria em Tecnologia JAVA.
“Ela foi uma inovação dentro do mercado de TI, porque
afirmo sem medo de errar que nenhuma empresa pública
utiliza tão intensamente este conceito de JAVA com banco
de dados relacional como a nossa empresa. Nenhuma
empresa do setor privado, privado não, público. Diria que
estamos na crista da onda em relação ao segmento privado
também porque dificilmente, acho, empresas fizeram
recentemente projetos tão grandes. O MTE tem 35.000
pontos de função e a dupla CNIS/SIBE, a gente já tá
caminhando para 30.000 pontos de função.” (Diretor de
Desenvolvimento).

Sobre a aquisição de software, 58% dos respondentes entendem que é de
alta importância, citando, espontaneamente, a aquisição de solução de
acompanhamento de projetos de software, a aquisição de ferramentas de
desenvolvimento e de aplicativos em software livre, como fatores que aumentaram
a capacidade da empresa em gerar inovações. Foi destacada também a
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importância da aquisição das respectivas capacitações para uso destas
ferramentas pelos colaboradores da empresa.

4.3.

Identificação das inovações implantadas nos últimos cinco anos.

A partir de uma compilação das respostas do terceiro bloco do questionário
da pesquisa foi possível identificar as principais inovações em produto lançadas
nos últimos cinco anos pela empresa pesquisada. Estão relacionadas a seguir,
com uma breve descrição sobre sua importância.
 Portal MTE Mais Emprego, desenvolvido para o Ministério do
Trabalho e Emprego. Este produto foi desenvolvido utilizando as
modernas

tecnologias

adquiridas

pela

empresa

pesquisada,

dominadas pelas equipes de desenvolvimento descentralizadas.
Mais

especificamente,

a

equipe

localizada

na

Unidade

de

Desenvolvimento da Paraíba. Os sistemas que compõem o portal
utilizaram

especificações

de

sistemas

anteriores,

que

eram

funcionalmente semelhantes, mas incorporaram novos conceitos de
negócio, conceitos de integração de dados e de funcionalidades,
além de tecnologias que só recentemente estavam disponíveis no
mercado. Um dos recursos de integração de dados utilizado foi o uso
do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
 Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, desenvolvido para
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este sistema implantou
conceitos de integração de dados e de processos, unificando dados
da vida laboral de todas as pessoas do país que tenham vínculos
empregatícios baseados na CLT (Consolidação das Leis de
Trabalho), possuindo funcionalidades que apresentam todos os
vínculos, valores de remuneração e contribuições de empregados e
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empregadores.

Viabilizou

a

implantação

de

outros

produtos

inovadores, tais como a Aposentadoria em 30 minutos, a Carta PréAposentadoria, o Extrato Previdenciário e diversas consultas
disponíveis na internet.
 Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos para
diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA. Estes produtos definem
uma classificação tecnológica mais ampla, onde estão inseridos
aqueles mencionados anteriormente. De uma forma geral, estes
sistemas representam as novas tecnologias incorporadas pela
empresa pesquisada, tendo como característica principal o uso da
internet como meio de veiculação dos dados e informações que
devem disponibilizar. Esta tecnologia foi utilizada de forma
padronizada para desenvolvimento de novos sistemas para os
clientes que já estavam em sua carteira, bem como para os novos
que foram atraídos pelos resultados apresentados nos últimos anos.
“A empresa se posicionando numa sociedade cada vez mais
crítica e consciente da relevância destas bases de dados. O
governo tendo essa preocupação e já sinalizando isso com o
reconhecimento automático de direitos, era necessário que
nossos sistemas se tornassem mais flexíveis e ágeis e, de
um certo ponto de vista, seguros. E uma das formas mais
importantes para fazer isso era descentralizar as bases,
esse desenvolvimento em plataforma baixa que a gente
adotou. Em linhas gerais, foi feita uma escolha muito positiva
de estruturar as unidades de desenvolvimento para
potencializar o desenvolvimento que a gente já tinha, dar
vazão a um monte de coisas e começar a integrar estes
sistemas.” (Diretor de Infraestrutura).

Similarmente, foram identificadas as principais inovações em processo
lançadas nos últimos cinco anos pela empresa pesquisada. Estão relacionadas a
seguir, com uma breve descrição sobre sua importância.
 Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA. Este processo foi introduzido na empresa pesquisada a partir
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da decisão estratégica de mudar a forma como se desenvolviam
sistemas,

buscando

maior

padronização

das

etapas

do

desenvolvimento, melhorar a troca de conhecimento entre as novas
equipes de desenvolvimento e menores custos de manutenção
futura. Suas regras e produtos intermediários, que devem ser
gerados durante o desenvolvimento do software, estão publicados na
intranet da empresa pesquisada e existe uma equipe de qualidade
de software que faz inspeções periódicas no sentido de zelar pela
aplicação integral dos padrões.
 Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em processos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas com adequação do
organograma das áreas de produção. Este processo significou a
adesão da empresa aos padrões existentes no ITIL (Information
Tecnology Infrastructure Library) que determina a forma de um
ambiente produtivo moderno se organizar, garantindo disponibilidade
do ambiente produtivo e gerando indicadores para gestão do
ambiente.
“Agora, também acredito numa coisa muito importante: a
gente tem de trabalhar processo, mas tem de ter
ferramental. Então assim, dentro da DRD, quando a gente
adquiriu para o desenvolvimento a suíte da Borland, além do
processo, que ficou a cargo da área de Qualidade, a gente
tem uma ferramenta que instrumentaliza o uso deste
processo e isto foi muito positivo para esta questão de
produtividade que falei alguns minutos atrás. Também o
próprio processo de gestão dos projetos, que é a nossa
MGP.
Num
primeiro
momento
PD
Dataprev
instrumentalizado com as ferramentas da Borland. A nossa
MGP com a ferramenta lá que é o Clarity, que nos ajuda
muito neste processo de gestão dos projetos. Para a DIT,
ela vem trabalhando nestes processos do ITIL, mas acho
que ela vai conseguir, agora, neste ciclo instrumentalizar
isso com a suíte que está sendo comprada da CA. Esta suíte
possui 11 ferramentas que trabalham os conceitos do ITIL,
então assim, toda esta parte de gestão de incidentes, toda
essa parte de gestão de problemas, isso vai dar uma
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alavancada bastante grande para o
infraestrutura.” (Diretor de Desenvolvimento).

pessoal

da

A partir dos resultados acima apresentados, observa-se a confirmação do
entendimento de Castro e Neto (2008) de que empresas maiores possuem mais
condições de realizar a pesquisa internamente, recorrendo menos a parcerias.
Além disso, esta característica pode estar relacionada ao fato de empresas
maiores possuírem um foco maior em inovações de processo que as empresas
menores.
Karam (2008) analisou o processo de formação de estratégias emergentes
e geração de inovação de forma empreendedora no setor de TI, Tecnologia da
Informação, caracterizado por sua veloz e turbulenta dinâmica de mercado, a qual
comumente demanda a busca da competitividade tanto por meio de processos
emergentes de formulação estratégica quanto pela constante geração de
inovações, que também não se aplica ao caso em questão, pois toda a elaboração
e construção de produtos e serviços obedecem a processos que seguem o seu
planejamento

estratégico

e

as

orientações

dos

responsáveis

por

este

planejamento.

4.4.

Identificação das ações estratégicas de competição e crescimento

implantadas nos últimos 10 anos.

A pesquisa permitiu identificar as oito ações estratégicas mais importantes
implantadas pela empresa nos últimos 10 anos. Segue-se, para cada uma delas,
uma descrição.
 Descentralização do processo de desenvolvimento de software:
criação de equipes de desenvolvimento em diferentes estados da
federação. A utilização desta estratégia pretendeu aumentar a
capacidade

produtiva

da

empresa,

criando

equipes

de
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desenvolvimento com conhecimento de tecnologia atualizada em
relação ao mercado, aproveitando as vantagens competitivas da
proximidade de centros universitários de alto conceito e o valor do
salário ofertado pela empresa, atrativo em determinadas regiões do
país. Desta forma, foram criadas unidades de desenvolvimento de
software nas capitais dos estados de Santa Catarina, Ceará e
Paraíba. Além disso, foi mantida a unidade de desenvolvimento
sediada no Rio de Janeiro. As equipes de desenvolvimento foram as
mais afetadas por esta estratégia, devido à recepção das novas
equipes e ao remanejamento das pessoas que já trabalhavam nela,
principalmente do ponto de vista logístico, já que diversos prédios da
empresa tiveram de ser adaptados: a mobília dos escritórios foi
completamente

substituída,

elevadores

foram

reformados,

cabeamento estruturado para permitir acesso à internet foi instalado
em todos os prédios e foram criadas salas de reunião e salas de
videoconferência.
 Reestruturação das áreas de produção: aquisição de novos
equipamentos e adoção de processos de gestão de TIC, tais como,
gestão de incidentes, gestão de mudanças e gestão de configuração.
A utilização desta estratégia pretendeu trazer para a empresa os
processos mais modernos de gestão produtiva de TIC. Em paralelo,
foram adquiridos novos equipamentos de transmissão de dados,
armazenamento de bancos de dados e processadores de aplicações
para internet e intranet, buscando criar infraestrutura compatível com
os requisitos atuais do mercado produtivo de TIC. As equipes da
área de produção foram as mais afetadas por esta estratégia,
principalmente do ponto de vista da organização do trabalho, pois
toda a estrutura administrativa da diretoria responsável foi refeita,
adequando-a aos novos conceitos. Do ponto de vista logístico
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também houve impactos, pois os prédios foram reformados,
recebendo nova infraestrutura elétrica, para instalação dos novos
equipamentos, foi instalado cabeamento estruturado, para permitir
acesso à internet e foram criadas salas de reunião e salas de
videoconferência.
 Migração de plataforma tecnológica: a utilização desta estratégia
pretendeu migrar os sistemas da plataforma tecnológica anterior, que
estava

defasada

tecnologicamente

e

com

altos

custos

de

remuneração ao fornecedor, para plataformas atualizadas e de
menor custo. Para tal foi contratada empresa terceirizada que
converteu os sistemas que não poderiam ser substituídos pela nova
tecnologia em curto prazo. As equipes de sustentação de produtos,
criadas para diferenciar as atividades de manutenção de produtos
existentes, das equipes de desenvolvimento, responsáveis pelos
novos produtos, foram as mais afetadas por esta estratégia. O
impacto maior foi na área de sustentação de produtos, pois tiveram
de dominar a nova tecnologia para conseguirem utilizar a plataforma
migrada.
 Padronização de processos de desenvolvimento de software: a
utilização desta estratégia pretendeu criar um processo comum de
desenvolvimento dos novos sistemas utilizado pelas equipes
descentralizadas nas unidades de desenvolvimento criadas nos
quatro estados da federação. Além do processo propriamente dito,
foram criados indicadores que pudessem auferir a qualidade dos
produtos gerados. A adoção desta estratégia não causou impactos
significativos, pois os novos processos foram utilizados pelas
pessoas que entraram na empresa para formas as equipes de
desenvolvimento e que não tinham vínculos anteriores com ela.
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 Nova política de gestão de pessoas: composta pela retomada de
concursos públicos para renovação das equipes técnicas da
empresa, implantações do novo plano de cargos e salários, do plano
de

demissão

incentivada

e

das

gratificações

variáveis

por

desempenho. A utilização desta estratégia pretendeu retomar o
processo de aquisição de pessoas do mercado de trabalho através
da realização frequente de concursos públicos, para que a formação
de equipes e a substituição de pessoas pudessem ocorrer de forma
rápida e organizada. Além disso, foi implantado um novo plano de
cargos e salários, para que as pessoas pudessem planejar a
evolução de sua carreira profissional dentro da empresa. Foi
implantado também um plano de demissão incentivada que oferecia
compensações

financeiras

para

as

pessoas

que

estavam

aposentadas, mas que continuavam trabalhando na empresa e que
desejassem se desligar. As gratificações variáveis por desempenho,
por sua vez, estipulam percentuais dos salários a serem auferidos
pelas pessoas caso determinadas metas específicas, definidas pela
diretoria, sejam cumpridas dentro dos respectivos prazos. A adoção
desta estratégia impactou todas as pessoas da empresa, pois
tiveram de ser enquadradas no novo plano de cargos e salários.
Além disso, a chegada de novas pessoas oriundas do mercado, que
chegaram à empresa através de concursos públicos, não só para
formar as equipes de desenvolvimento, mas como também para
recompor algumas equipes de sustentação, ocupando as vagas dos
aposentados que se retiraram, criou nova dinâmica para os
relacionamentos interpessoais. Por fim, as gratificações variáveis
também afetaram a empresa, pois as metas estipuladas envolviam
todas as suas áreas, de forma que todas as pessoas pudessem
contribuir com seu esforço adicional.
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 Planejamento estratégico anual: a utilização desta estratégia
pretendeu retomar a tradição da empresa de executar suas ações a
partir de um planejamento definido e procurar reduzir a interferência
política no processo organizacional e decisório da empresa que,
apesar de não ter acontecido nos últimos dez anos, sempre é
passível de surgir no mercado de governo. A adoção desta estratégia
impactou principalmente aos gestores da empresa que voltaram a
participar do processo de elaboração do planejamento estratégico.
 Busca de novos clientes: esta estratégia pretendeu identificar
dentro da área social do governo federal, outros órgãos que
necessitassem de serviços de TIC, novos ou derivados dos serviços
já prestados pela empresa estudada, e que estivessem em situação
oportuna para negociação de contrato de prestação destes serviços.
Apresentar a potenciais clientes, através do marketing institucional,
comparações entre estágio atual da empresa com seus resultados
alcançados versus a situação dos fornecedores de tecnologia dos
órgãos candidatos a novos clientes. Esta estratégia pretendeu
divulgar, de uma maneira geral, aos órgãos da área social do
governo, as vantagens de se contratar uma empresa fornecedora de
TIC que utiliza tecnologia atualizada e, segundo a legislação, pode
ser contratada diretamente, sem a necessidade de realização de
processo licitatório. A adoção desta estratégia impactou diretamente
as pessoas que trabalham nas áreas de gestão comercial e de
relacionamento com o cliente, pois tiveram de municiar-se de novos
dados para prospecção de novos clientes, além de elaborarem novas
propostas comerciais, novos contratos e acompanhar as suas
execuções.
 Sistemas focados nas especificações dos clientes e não mais
dos usuários: esta estratégia pretendeu modificar o foco dos novos
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sistemas, a partir de críticas apresentadas a sistemas anteriormente
desenvolvidos. Estas críticas foram relativas às visões segmentadas
ou regionais, de produtos que deveriam atender nacionalmente,
servindo, até mesmo como indutores de práticas transparentes e
padronizadas. A adoção desta estratégia impactou diretamente as
pessoas que trabalham nas áreas de relacionamento com o cliente e
sustentação de produtos, pois passaram a buscar junto aos clientes,
os insumos necessários para definir os escopos dos projetos a
serem executados pelas unidades de desenvolvimento. Também faz
parte desta estratégia a preocupação de que o desenvolvimento de
novas soluções e sistemas esteja alinhado com a evolução dos
negócios dos clientes, com objetivo de dotar os novos sistemas de
maior flexibilidade para incorporar novas funcionalidades, de forma
ágil e com pouco impacto aos usuários, permitindo, desta forma, que
pudesse traduzir as modificações dos negócios dos clientes de forma
rápida e com baixo custo. A adoção desta estratégia impactou
diretamente as pessoas que participam das equipes de sustentação
de produtos e das equipes de desenvolvimento, pois as primeiras
precisam captar os requisitos necessários para que os novos
produtos possuam estas características e os demais devem
desenvolver produtos que os atendam.
“Se você me perguntar por que a empresa hoje tem R$1,1
bilhão de faturamento, porque a empresa hoje consegue
atender aos clientes como MTE, como o próprio INSS, se
juntar para estar desenvolvendo coisas com o SERPRO, o
que foi? Foi a criação das UD´s. A virada veio com esta
questão da criação das UD´s. Foi uma experiência
extremamente exitosa. Mexeu com a empresa, trouxe força
de trabalho, mexeu com a estrutura antiga da empresa, as
pessoas começaram a se questionar. Então, teve ao aspecto
técnico, teve o aspecto da mexida motivacional que isto
trouxe. Não tenho dúvida nenhuma que esta é a razão do
nosso sucesso.” (Diretor de Desenvolvimento).
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“O cliente não está preocupado tanto em reduzir preço. Está
preocupado que a gente entregue. A grande reclamação era
entrega. Faz um contrato, prevê um prazo, quando chega no
prazo, diz que não vai dar. Só daqui a dois anos, daqui a
três anos. É a grande reclamação. Acho que a Dataprev tá
avançando muito em entregar no prazo, melhorar o prazo,
entregar com qualidade, com efetividade e, claro, tem a
preocupação do custo porque o cliente também, na hora que
vai nos contratar, tem de fazer comparativo, mas não é um
objetivo estratégico.” (Diretor de Finanças e Serviços
Logísticos).

As principais dificuldades relatadas pelos respondentes para implantação
das ações estratégicas foram as seguintes:
 Necessidade de negociação política com os “stakeholders” formais,
representados pelos participantes no Conselho de Administração da
empresa e com os informais, representados pelos componentes dos
órgãos de controle do governo federal.
 Sensibilização dos níveis estratégicos, tanto da empresa quanto
externos, para a necessidade de implantar nova gestão de pessoas.
Buscar autorizações governamentais para realização de concursos
públicos para renovação das equipes e adequação das instalações e
equipamentos.
 Modificar a cultura da empresa, através de alterações nos processos
de negócios e da capacitação para uso da nova plataforma
tecnológica.
 Tecnologia introduzida no processo de migração era radicalmente
diferente da tecnologia anterior.
 Execução de todos os processos licitatórios para renovação dos
ambientes de processamento, desenvolvendo logística de aquisição,
recepção e instalação de novos equipamentos.
 Aquisição e equalização do conhecimento em função da diversidade
cultural e de experiência profissional dos novos colaboradores
contratados.
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 Gestão de escopo dos projetos de software e dificuldades técnicas
no domínio das novas tecnologias com a produtividade adequada e
qualidade na implantação das soluções.
 Quebra de paradigmas e adequação de metodologias para
implantação do planejamento estratégico anual.
“Quando a gente tá falando desse mundo distribuído e a
gente montou isso dentro do nosso PDTI de 2001, que a
gente trabalharia com três camadas, com uma camada de
apresentação, uma camada de aplicações, uma camada de
banco de dados com bancos de dados relacionais, com o
JAVA como plataforma e que isso teria a própria concepção
de vários componentes, a gestão destes componentes, a
administração destes diversos componentes trazia um
desafio novo. Diria que vencemos a batalha, vamos dizer
assim, da primeira fase que era desenvolver em três
camadas. A estabilização, a manutenção, ou melhor, a
sustentação deste ambiente é o grande desafio.” (Diretor de
Desenvolvimento).
“Mas acho que merece um registro que a diretoria da
empresa realmente é uma diretoria colegiada. Não é só o
fato de estarmos fisicamente no mesmo espaço, mas há um
diálogo muito forte. A tomada de decisão aqui, ela é muito
mais célere que em outras estatais. As decisões aqui não
passam o dia. A gente toma decisão aqui... Olho pela
videoconferência, isto também é um processo muito
importante. Quando a gente tem um assunto para discutir a
gente discute na hora e resolve na hora. O processo de
tomada de decisão é muito célere. Isto também, diria para
você, é um catalisador para que isto aconteça.” (Diretor de
Desenvolvimento).
“Isto é interessante. Tem alguns fatores interessantes. O
primeiro com relação à integração... A questão do
planejamento estratégico integrado da empresa tem a ver.
As pessoas verem que a empresa tem um caminho. Começa
por uma diretoria absolutamente integrada com o ministério.
É uma das experiências mais satisfatórias que tenho na
empresa, a integração da diretoria. Estou no terceiro
presidente, mesmo nas mudanças de diretoria, de ministério,
tem seguido uma linha, uma coerência. Esta integração a
gente procura passar para baixo. Acho que avançou
bastante.” (Diretor de Finanças e Serviços Logísticos).
“O foco bem colocado, estratégico. Nós somos uma empresa
da área social do governo. Este é o nosso foco. Não vamos
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partir para o setor privado a não ser em processos inerentes
ao que fazemos para os nossos clientes. Exemplo claro é o
Crédito consignado que, hoje, diria, é o melhor negócio da
empresa. Melhor margem. Paga mais em dia, menor custo.
Baseado num processo que já está aqui dentro é só puxar.”
(Diretor de Finanças e Serviços Logísticos).

As afirmações de Mintzberg, et al. (2009), segundo as quais, existem dois
conjuntos de estratégias que podem ser utilizados para competição e crescimento,
fazendo com que o negócio da empresa seja diferenciado confirmam a
caracterização das ações estratégicas implantadas pela empresa nos últimos 10
anos. Apesar das dificuldades relatadas, inerentes à concretização de conjunto tão
amplo de estratégias de crescimento e de competição, constata-se que, de acordo
com o objetivo estratégico de posicionar-se, no período compreendido entre os
anos de 2010 e 2015, como a principal provedora de TIC para a área social do
governo federal, a empresa pesquisada buscou o crescimento e a conquista de
novos clientes, apoiada na definição e execução das ações estratégicas
identificadas.
Do ponto de vista da classificação de Tigre (2006), a estratégia pode ser
caracterizada através de diversos referenciais teóricos, como as Cinco Forças
Competitivas, a Teoria dos Jogos, a Visão Baseada em Recursos ou a
Capacitação Dinâmica. Os quatro enfoques são complementares. Os dois
primeiros priorizam a análise das variáveis externas à empresa e se concentram
no estudo da estrutura do mercado para tentar neutralizar a ação de
competidores. Já os dois últimos dão ênfase aos recursos e capacitações, focando
no ambiente interno da empresa. Neste contexto, para definir a estratégia
competitiva é necessário que a empresa articule suas ações nos ambientes
externo e interno, priorizando o acesso ao conhecimento. A partir daí, como
consequência, consegue-se definir a estratégia a ser utilizada. Apesar de não
haver menção explícita sobre qual referencial teórico foi baseado o plano
estratégico da empresa em estudo, observa-se a existência de ações envolvendo
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todos eles, pois o mercado foi analisado para oferta de novos produtos, que, por
consequência, neutralizaram a ação de novos competidores e foram contratados
novos recursos, tanto pessoas quanto hardware e software para fazer jus aos
novos desafios de entregar novos produtos e evoluir produtos existentes.
Já em relação à classificação adotada por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008),
entende-se que a empresa pesquisada adotou estratégias de competição com
base na diferenciação, pois se especializou em desenvolver produtos e serviços
voltados a clientes específicos a um custo aceitável, de forma que percebam como
diferentes e importantes, dentro de sua escala de valor.
Por outro lado, dentro da perspectiva das pessoas, a adoção do Plano de
Cargos e Salários, dos concursos periódicos de admissão e da gratificação
variável permitiram que a empresa se adequasse à visão de Blandy e João (2009),
que observam que a prática de fazer estratégia é vista como socialmente
construída e traz como tensão chave, a oposição das necessidades entre
estabilidade e mudança, ampliam-se conflitos ou se dá voz a tensões causadas
por problemas organizacionais, disputas de poder e rotatividade de pessoal e a
gestão da empresa deve possuir ferramentas para resolver estes conflitos.
Ao mesmo tempo, a empresa também se alinha às afirmações de Barbosa,
Canet-Giner e Peris-Bonet (2010) que destacam o papel da média gerência da
equipe de administração, no que se refere à gestão da empresa, participando
como atores fundamentais do processo integrador e emergente de formação da
estratégia. Neste caso, a implantação das ações estratégicas, através do Plano de
Ação, discutido e detalhado com a média gerência, permite o entendimento e
execução das estratégias adotadas pela empresa.
Por sua vez, a definição de Giffoni e Moraes (2008), sobre a convergência
tecnológica, como sendo a capacidade do uso de uma mesma plataforma de rede
de telecomunicações para transporte de diferentes serviços, tais como telefonia,
vídeo, música e internet, pode ser associada à empresa pesquisada, pois todos os
seus produtos e serviços utilizam intensivamente a rede de telecomunicações.
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Este conceito permite também permite antever a tendência de integração entre
corporações com foco em diferentes segmentos do mercado e com atuação
influenciada pela especialização tecnológica vigente em setores da indústria da
tecnologia da informação e comunicação.
Schreiber e Pinheiro (2008) consideram a necessidade de criar um
diferencial competitivo, por meio do qual a organização possa garantir a sua
sustentabilidade e, consequentemente, a sua permanência no mercado.
Consideram também que a intensidade do capital investido, seja em escopo, seja
em escala, não poderia mais oferecer as condições de garantir a constituição de
um diferencial competitivo real e permanente, constatando-se que o lucro
extraordinário estava assegurado apenas para o empreendedor inovador. Estas
duas considerações indicam uma nova configuração da organização industrial
dando origem a uma nova forma de competir no mercado, baseada em
capacidade de inovar, de agregar novas utilidades a produtos e serviços atuais, de
criar novos produtos para executar operações de rotina ou para atender novas
necessidades de consumidores. Avaliando a empresa pesquisada a luz deste
contexto e considerando também que atua no ramo de TIC e que através das
mudanças ocorridas nos últimos anos, passou a apresentar produtos e processos
inovadores, na sua área de atuação, pode-se considerar que pode ser
considerada como a nova configuração da organização industrial

mencionada

pelos autores. Neste caso, segundo os autores, a estratégia de negócios baseada
em tecnologia combina os princípios de um processo de estratégia de negócios
com a visão de mercado e o conhecimento tecnológico, permitindo às empresas
transpor diferentes setores e atingir taxas superiores de inovação.
Pereira Barbosa (2007) avalia que uma aliança estratégica de empresas de
TI no Brasil é uma forma de arranjo cooperativo caracterizado por uma relação
bilateral em que duas ou mais empresas tenham um objetivo em comum e seja
estabelecido um vínculo para reunião de ativos e capacidades, sendo bastante
reduzido o número de alianças estabelecidas com concorrentes, aspecto que
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demonstra que ainda não se considera os benefícios de se unir visões de
competição e cooperação para o estabelecimento de uma rede de valor. No caso
da empresa estudada, tal contexto começa a ser exercitado, pois foi celebrado
convênio com seu principal competidor no mercado de TI do governo federal para
desenvolvimento de projeto com previsão de cinco anos de duração.
Na visão de Westphal e Tatto (2008) que associam a gestão de projetos
com a estratégia empresarial, entende-se que a empresa pode ser enquadrada
nesta perspectiva, pois todas as ações estratégicas se desdobram em projetos
que são gerenciados e acompanhados pelo estado da arte do mercado atual.
Estes projetos refletem as ações estratégicas da empresa, consolidadas no Plano
de Ações Estratégicas da empresa, atualizado anualmente.
As afirmações de Abreu, Maçada e Costa (2008) relativas ao uso de
recursos terceirizados em empresas de TIC guardam semelhança com as
experiências da empresa pesquisada, que sofreu consequências importantes
quando utilizou este processo em larga escala, Atualmente, através das lições
aprendidas, ainda utiliza esta alternativa, mas de maneira muito específica no
processo de migração tecnológica.
Villas e Macedo-Soares (2007) descrevem no Quadro 3, uma rede de
alianças estratégicas, envolvendo desde fornecedores até clientes, que não se
aplica à empresa pesquisada, pois não possui maturidade organizacional para
utilizar tal recurso.
Tigre (2006) caracteriza a estratégia ofensiva de inovação, a estratégia
defensiva e a estratégia imitativa. Entende-se que a empresa claramente não
adota a estratégia imitativa, mas utiliza as outras duas em função de clientes
específicos.
Por sua vez, Nascimento, Yu e Sobral (2008) comentam sobre as
oportunidades de crescimento para empresas devido às limitações de renda dos
compradores de produtos populares. Entretanto, estas reflexões não são
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aplicadas

à

empresa

pesquisada,

pois

seu

mercado

é

estritamente

governamental, não alcançando diretamente a população civil do país.
Gomes de Meza (2009) identificou a combinação de uma estratégia de
competição baseada em enfoque, por focalizar um mercado específico, com a de
diferenciação, por procurar desenvolver um produto com qualidade e com
atendimento personalizado (assistência técnica) para o mercado nacional, que não
se aplica à empresa pesquisada, já que o desenvolvimento de produtos/serviços é
realizado pela própria equipe ou terceirizando-se em situações muito específicas,
a elevação da eficiência operacional é obtida através da ampliação e atualização
de seu parque computacional e a ampliação da região geográfica de atuação já
está resolvida devido a sua amplitude de atendimento nacional.

4.5.

Importância atribuída a cada finalidade de ação estratégica e inovação

A coleta de dados realizada com as respostas dos questionários permitiu
preparar a Tabela 1 que mensura a importância das finalidades de ações
estratégicas e de inovações em processo e produtos, conforme listadas nas
seções anteriores deste capítulo. Nessa tabela pode-se verificar a importância
atribuída pelos 10 respondentes (e01 a e10) às 12 finalidades de ações
estratégicas (a01 a a12), de inovações em processo (prc01 a prc12) e de
inovações em produto (prd01 a prd12). As duas últimas colunas mostram as
medianas dos graus atribuídos e a ordem de importância das finalidades para
cada um dos três grupos (ações estratégicas, inovações em processo e inovações
em produto). As finalidades 01 a 12 tanto para ações estratégicas quanto para
inovações em produto e inovações em processo são aquelas listadas no capítulo 3
e repetidas abaixo.
1. Reduzir o preço do produto (bem ou serviço) em relação aos de
concorrentes
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2. Aumentar a qualidade do produto (bem ou serviço) em relação aos
de concorrentes
3. Criar ou melhorar um serviço de apoio ao cliente (assistência
técnica, delivery, financiamento, etc.) em relação aos oferecidos por
concorrentes
4. Melhorar a imagem da empresa (em termos de ética ou
comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer
outro aspecto) em relação aos concorrentes
5. Oferecer um produto que seja de fato diferente dos concorrentes,
que se distancie do design dominante para prover atributos originais
6. Padronizar o produto
7. Adaptar o produto a diferentes segmentos de clientes
8. Adaptar o produto para um nicho de mercado
9. Personalizar o produto (customização)
10. Aumentar a participação da empresa em seu presente mercado
(base atual de clientes)
11. Possibilitar ao produto alcançar novos mercados (novos segmentos
de clientes)
12. Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado (base atual de clientes)

Sobre o preenchimento das células da tabela, foi utilizado o mesmo
significado utilizado no questionário, qual seja: 1 = alta importância; 2 = média
importância; 3 = baixa importância; 4 = não relevante.

Tabela 1 – Importância atribuída a cada finalidade
ORDEM DE
e01

e02

e03

e04

e05

e06

e07

e08

e09

e10 MEDIANA IMPORTÂNCIA
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a01

1

2

3

1

2

4

4

2

2

3

2

11

a02

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

5

a03

4

2

1

1

2

1

1

3

3

2

2

8

a04

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

a05

1

1

2

2

1

3

1

2

1

2

1,5

7

a06

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

5

a07

4

4

1

3

1

2

1

4

1

2

2

10

a08

4

4

4

2

4

2

1

4

1

1

3

12

a09

1

4

3

3

2

2

1

4

1

1

2

9

a10

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

a11

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

4

a12

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

prc01

4

1

3

1

2

3

4

3

4

3

3

12

prc02

1

2

1

4

1

2

1

1

4

2

1,5

7

prc03

3

1

1

1

2

2

1

2

1

2

1,5

3

prc04

1

1

1

1

2

2

1

1

3

1

1

2

prc05

1

1

3

1

2

4

1

1

4

2

1,5

8

prc06

1

4

1

1

1

2

1

2

2

2

1,5

5

prc07

4

4

1

1

1

4

1

4

2

2

2

11

prc08

4

4

1

1

3

2

1

4

2

1

2

10

prc09

2

4

1

2

2

3

1

4

2

1

2

9

prc10

1

2

1

1

2

3

1

1

4

1

1

5

prc11

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

3

prc12

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

prd01

1

1

3

4

2

4

4

3

4

1

3

10

prd02

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

5

prd03

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

5

prd04

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

2

prd05

1

2

1

1

1

1

1

1

4

2

1

4

prd06

2

2

3

1

2

4

1

2

1

1

2

8

prd07

4

2

4

3

3

4

1

4

1

1

3

10

prd08

4

3

2

1

3

4

1

4

1

4

3

10
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prd09

4

1

2

1

3

1

1

4

1

1

1

8

prd10

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

prd11

1

3

1

1

2

2

1

4

2

1

1,5

7

prd12

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

3

Fonte: elaborada pelo autor

As quatro finalidades de ações estratégicas de maior destaque, conforme
tabela acima são as seguintes:
 a04 – Melhorar a imagem da empresa (em termos de ética ou
comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro
aspecto) em relação aos concorrentes
 a10 - Aumentar a participação de produtos da empresa em seu presente
mercado (base atual de clientes)
 a11 - Possibilitar ao produto alcançar novos mercados (novos segmentos
de clientes)
 a12 - Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado (base atual de clientes)

Pode-se observar que esta ordem de importância converge com o que foi
dito pelos diretores da empresa durante as entrevistas. Sobre a primeira
finalidade, que trata da melhora da imagem da empresa, o que se observa das
entrevistas é que os efeitos são obtidos indiretamente a partir dos resultados
alcançados nos anos mais recentes. Já em relação à segunda finalidade
destacada, seus efeitos são percebidos na medida em que novos clientes são
conquistados pela empresa. Da mesma forma, a terceira finalidade, entendendose que os novos segmentos de clientes estão todos dentro do mercado de
governo. Por fim, a oferta de produtos novos ou bastante melhorados está
demonstrada pelas inovações tecnológicas implantadas.
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As três finalidades de inovações em processos de maior destaque conforme
a tabela acima são as seguintes:
 prc12 – Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado (base atual de clientes)
 prc04 – Melhorar a imagem da empresa (em termos de ética ou
comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro
aspecto) em relação aos concorrentes
 prc11 – Possibilitar ao produto alcançar novos mercados (novos segmentos
de clientes)

Pode-se observar que esta ordem de importância converge com o que foi
dito pelos diretores da empresa durante as entrevistas. Sobre a primeira
finalidade, está caracterizada na medida em que os processos inovadores, dentro
do contexto da empresa, viabilizaram o desenvolvimento de novos produtos e a
modernização tecnológica de outros que já estavam contratados pelos atuais
clientes. Quanto à segunda finalidade, observa-se que os efeitos são alcançados
indiretamente a partir dos resultados que os novos processos viabilizaram nos
anos mais recentes. Para a terceira finalidade, observa-se que o fato do produto
ser resultado de novos processos reconhecidos como modernos e inovadores
permite que a empresa alcance novos segmentos de clientes, entendidos como
sendo as organizações do governo federal que possuem necessidades
semelhantes aos atuais clientes.

As três finalidades de inovações em produtos de maior destaque conforme
a tabela acima são as seguintes:


prd12 – Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao
seu presente mercado (base atual de clientes)
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prd04 – Melhorar a imagem da empresa (em termos de ética ou
comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer
outro aspecto) em relação aos concorrentes



prd10 – Aumentar a participação da empresa em seu presente mercado
(base atual de clientes)

Pode-se observar que esta ordem de importância converge com o que foi
dito pelos diretores da empresa durante as entrevistas. Sobre a primeira
finalidade, está caracterizada na medida em que os produtos considerados como
inovadores, dentro do contexto da empresa, foram desenvolvidos e implantados,
viabilizando melhorias nos processos de trabalho dos atuais clientes. Quanto à
segunda finalidade, observa-se que os efeitos são alcançados indiretamente a
partir dos resultados que os clientes obtiveram com os novos produtos nos anos
mais recentes. Sobre a terceira finalidade, observa-se que os produtos inovadores
trouxeram, por exemplo, redução de custo e que os clientes optaram por solicitar o
desenvolvimento de novos produtos ao invés de aceitar reduções nos preços dos
contratos.

4.6. Avaliação das correlações entre as ações estratégicas e inovações em
produtos, em cada finalidade.

Com o objetivo de avaliar o alinhamento existente entre as ações
estratégicas e as inovações em produtos, as respostas aos questionários foram
formatadas como matrizes formadas por valores discretos. O conteúdo de cada
célula representava a ordem posicional de cada resposta, onde, para cada uma
das 12 finalidades, 10 respondentes responderam sobre o grau de importância
(alta, média, baixa ou não relevante) para cada ação estratégica e inovação em
produto. Estas matrizes foram utilizadas para calcular o coeficiente de correlação
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de Spierman, utilizado ao invés do coeficiente de correlação de Pearson, por
tratar-se de estatística a ser utilizada com dados ordinais, segundo Doane (2008).
Apresenta-se a seguir, na Tabela 2, os coeficientes relacionando, para cada
finalidade, a correlação entre as ações estratégicas e as inovações em produtos.
Foram apresentados apenas os valores acima de 0,75, o que poderia indicar alta
correlação, ou abaixo de 0,4 que poderia indicar ausência de correlação.

Tabela 2 – Correlação entre ações estratégicas e inovações em
produtos, para cada finalidade

Finalidade

Correlação

Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de

0,34

concorrentes
Aumentar a qualidade do produto (bem ou serviço) em relação

0,15

aos de concorrentes
Oferecer um produto que seja de fato diferente dos concorrentes,

0,05

que se distancie do design dominante para prover atributos
originais
Padronizar o produto

0,17

Personalizar o produto (customização)

0,31

Aumentar a participação da empresa em seu presente mercado

0,86

(base atual de clientes)

Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao
seu presente mercado (base atual de clientes)

0,83
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Fonte: elaborada pelo autor

Em relação aos dados apresentados na tabela acima, observa-se que altas
correlações para determinada finalidade indicam que os entrevistados atribuíram o
mesmo nível de importância para esta finalidade tanto para ação estratégica
quanto para inovação em produto. Por outro lado, uma baixa correlação não
permite estabelecer relação entre as formas de julgamentos dos entrevistados
quanto às finalidades.
Comparando-se estes dados com aqueles obtidos na seção anterior,
observa-se que as finalidades altamente correlacionadas (aumentar a participação
da empresa em seu presente mercado e oferecer um produto novo ou
significativamente aprimorado ao seu presente mercado) também entre as mais
importantes finalidades tanto de ações estratégicas como de inovações em
produtos, conforme pode ser visto na seção anterior.
“O que nós fizemos com o MTE é muito similar à experiência
do CNIS, por conta da necessidade também que eles tinham
de sair daquele mundo tecnológico, que era o mundo
Unisys. Então, sim. Como é que a gente foi escolher?
Porque este processo de escolha? Porque o JAVA? Vários
artigos, até o próprio Gartner, nos idos de 2005 faziam uma
profecia, fruto das pesquisas de que o JAVA se tornaria o
COBOL dos anos 70. Então a escolha se baseou muito
neste padrão. Que linguagem surgia naquele momento com
a sinalização, com a adoção mais estudada em termos de
projeção? O que se via que as empresas estavam
colocando, como o mercado estava se posicionando em
relação ao JAVA. Então, a escolha desta plataforma foi
baseada nestes estudos que a época nós fizemos. Então, a
partir daí, a questão da utilização dos bancos relacionais,
fizemos estudos para verificar se estes bancos suportavam
grandes volumes, porque você vê, por exemplo, uma
maciça, a base do CNIS com 14 bilhões de informações dos
segurados. Então, assim, havia também uma questão de
estudo para verificar, naquela ocasião, se o mainframe, se o
mainframe não, se a tecnologia relacional suportava
manipular estes volumes.” (Diretor de Desenvolvimento).
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4.7.

Avaliação das correlações entre as ações estratégicas da empresa e suas

inovações em processos, para cada finalidade.

De maneira análoga ao procedimento da seção anterior, para avaliar o
alinhamento existente entre as ações estratégicas e as inovações em processos,
foi calculado o coeficiente de correlação de Spierman. Apresenta-se a seguir os
coeficientes calculados na diagonal da matriz, de forma análoga ao que foi
apresentado na seção anterior (valores acima de 0,75 ou abaixo de 0,4).

Tabela 3 – Correlação entre ações estratégicas e inovações em
processos, para cada finalidade

Finalidade

Correlação

Aumentar a qualidade do produto (bem ou serviço) em relação

0,09

aos de concorrentes
Possibilitar ao produto alcançar novos mercados (novos

0,79

segmentos de clientes)
Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao

0,89

seu presente mercado (base atual de clientes)
Fonte: elaborada pelo autor

Em relação aos dados apresentados na tabela acima, observa-se que altas
correlações para determinada finalidade indicam que os entrevistados atribuíram o
mesmo nível de importância para esta finalidade tanto para ação estratégica
quanto para inovação em produto. Por outro lado, uma baixa correlação não
permite estabelecer relação entre as formas de julgamentos dos entrevistados
quanto às finalidades.
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Comparando-se estes resultados com aqueles obtidos na seção anterior,
observa-se que as finalidades altamente correlacionadas (Possibilitar ao produto
alcançar novos mercados e oferecer um produto novo ou significativamente
aprimorado ao seu presente mercado) também estão entre as mais importantes
finalidades tanto de ações estratégicas como de inovações em processos,
conforme pode ser visto na seção anterior.
“Foi feito um planejamento. Tá sendo feito um investimento
grande agora no CP, de se antecipar, porque, por exemplo,
reforma de infraestrutura de CP é dois, três anos,
dependendo. Então, sob este ponto de vista, a melhora
deste processo, maior agilidade, tá permitindo a área fim ter
mais agilidade, mais qualidade, os próprios avanços das
instalações, a melhoria das instalações também tem muito a
ver com isso. Acho que é a principal contribuição.” (Diretor
de Finanças e Serviços Logísticos).
A gente está bem em vários outros indicadores, mesmo
comparando com a iniciativa privada. Como exemplo, as
questões de rentabilidade. Nosso foco é entregar o produto
que o cliente precisa no tempo, no prazo e com qualidade.
Não estamos preocupados da empresa gerar grandes
lucros. O que a gente tem preocupação é que ela tem de
gerar capacidade de investir. Lucro alto, ser a primeira do
ranking não é nosso objetivo. Mas, assim, a gente acha que
tá cumprindo este principal objetivo e, além disso, estamos
aplicando bem o recurso que o acionista está colocando aqui
dentro. Retorno do patrimônio líquido tem sido muito
interessante. Assim... Em termos de rentabilidade, acho que
ficamos em primeiro lugar dentre todas as estatais.” .”
(Diretor de Finanças e Serviços Logísticos).

4.8.

Alinhamento entre a importância das finalidades das ações estratégicas e

das inovações em produtos e processos.

Para que o alinhamento entre ações estratégicas e as inovações de
produtos e processos pudesse ser verificado, foram calculadas as medianas de
cada conjunto de respostas dos 10 respondentes, das importâncias atribuídas às
finalidades das ações estratégicas, das inovações em produtos e das inovações
em processos, conforme tabela 4, apresentada a seguir.

128
As finalidades 01 a 12 tanto para ações estratégicas quanto para inovações
em produto e inovações em processo são aquelas listadas no capítulo 3 e
repetidas na seção 4.5.
Tabela 4 – Medianas das importâncias das finalidades

Finalidades

Ações

Inovações em

Inovações em

estratégicas

processo

produtos

1

2

3

3

2

1

1,5

1

3

2

1,5

1

4

1

1

1

5

1,5

1,5

1

6

1

1,5

2

7

2

2

3

8

3

2

3

9

2

2

1

10

1

1

1

11

1

1

1,5

12

1

1

1

Fonte: elaborada pelo autor

Em seguida, foi calculado o coeficiente de correlação de Spierman, para as
medianas dos resultados obtidos nas seções 4.6 e 4.7, relativas ao alinhamento
existente entre ações estratégicas e as inovações em produtos e entre ações
estratégicas e inovações em processos, respectivamente. Os coeficientes obtidos
foram os seguintes:
Coeficiente de correlação de Spierman para medianas entre ações
estratégicas e inovações em processos – 0,85
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Coeficiente de correlação de Spierman para medianas entre ações
estratégicas e inovações em produtos – 0,56
“Agora em relação ao MTE a gente tem uma coisa muito
interessante. Os ganhos do MTE são muito relevantes. O
MTE que rodava na DATAMEC com Seguro Desemprego,
Intermediação de Mão de Obra, estes conceitos. A gente
transformou um sistema que demorava até 45 dias para a
pessoa receber num negócio on-line. Foi de fato uma
revolução. A aplicação que a gente foi contratada para fazer,
ela ao longo do tempo sofreu tantas alterações que hoje é
outro processo. Um processo on-line que trouxe ganhos
para todos eles.” (Diretor de Desenvolvimento).
“Em 2005 tinha aquela dúvida cruel com a saída da Receita,
que ensaiava a criação da Super Receita e a ida para o
SERPRO”. Como é que a empresa ia ficar, pois naquele
momento metade do faturamento da empresa dependia da
Receita Federal do Brasil. Desde então, além da questão do
MTE e do próprio Ministério do Planejamento, que já são
clientes da empresa, a gente vem sendo sondado por uma
série de outros ministérios, por exemplo, Ministério da
Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da
Pesca, até ministério militar, a gente já sofreu algumas
sondagens sobre utilização. Hoje a própria Casa Civil é
nossa cliente. Então, a minha visão é que o posicionamento
da empresa em função da melhoria da qualidade do que a
gente está entregando, da experiência no desenvolvimento
em plataforma baixa, na própria questão da gente já ter
conseguido estabelecer um patamar de valor de ponto de
função compatível com o mercado, ela é muito promissora.
Acredito que ao longo dos próximos anos a gente tenha um
cenário de expansão bastante grande. Sem falar dos
bancos, que a gente processa o empréstimo consignado,
então, assim, isto também é uma fonte importante para a
gente e a gente aprimorou bastante e vai estar aprimorando
o sistema bastante o que eu vejo aí como uma boa
perspectiva de crescimento no mercado.” (Diretor de
Desenvolvimento).
“Uma questão que vale reflexão é a redução de preços em
relação aos concorrentes. A gente efetivamente não tem
uma concorrência enquanto empresa. Não é também ser
nicho de mercado. Somos institucionalmente uma estrutura,
uma empresa voltada para os dados sociais... A exigência
da sociedade, ela não admite, por senso comum mesmo das
pessoas, o risco. Aí é que a gente tem de preparar, aí é que
a gente tem de estruturar, é aí que a gente tem de investir
tanto nos seus equipamentos quanto nos seus processos de
desenvolvimento.” (Diretor de Infraestrutura).
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Considerando-se o coeficiente obtido para a mediana entre ações
estratégicas e inovações em processos e o coeficiente obtido para a mediana
entre ações estratégicas e inovações em produtos, observa-se que existem, na
empresa pesquisada, relações estabelecidas entre as ações estratégicas com as
inovações em processo e entre as ações estratégicas com as inovações em
produtos, sendo que a relação é mais forte no primeiro caso do que no segundo,
em vista dos valores dos coeficientes obtidos.

4.9.

Apoio das inovações implantadas às ações estratégicas implantadas

Considerando as análises realizadas nas seções anteriores, as seguintes
associações entre inovações em produtos, inovações em processos e ações
estratégicas foram observadas:
 Aumento da qualidade do produto (bem ou serviço) em relação
aos

de

concorrentes:

a

modernização

dos

processos

de

desenvolvimento de sistemas bem como a implantação de novos
equipamentos no ambiente de produção são exemplos da intenção
da empresa de melhorar a qualidade e produtividade dos produtos
ofertados.
 Criação ou melhoria de um serviço de apoio ao cliente
(assistência técnica, delivery, financiamento, etc.) em relação
aos

oferecidos

por

concorrentes:

a

criação

de

equipes

especializadas no atendimento a dúvidas dos usuários, no estilo “call
center”, onde através de um único número telefônico o usuário pode
ser rapidamente atendido é um exemplo de melhoria do serviço de
apoio ao cliente.
 Melhoria da imagem da empresa (em termos de ética ou de
comportamento social ou proteção ao meio ambiente ou
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qualquer outro aspecto) em relação aos concorrentes: todas as
inovações contribuíram positivamente para esta melhoria.
 Padronização do produto: a adoção de padrões tanto no processo
de desenvolvimento, no processo produtivo quanto nos padrões de
apresentação do produto na intranet permitiram obter tal resultado.
 Aumento da participação da empresa em seu presente mercado
(base atual de clientes): a capacidade da empresa de oferecer
novos produtos e serviços para a base atual de clientes foi
confirmada com a ampliação da lista de produtos e serviços
existentes nos novos contratos assinados com os clientes.
 Possibilidade de alcançar novos mercados (novos segmentos
de clientes): a partir das inovações realizadas, que modificaram a
imagem da empresa, outros órgãos do governo federal que não
participam da área social demonstraram interesse na contratação
dos serviços da empresa.
 Oferta de produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado (base atual de clientes): tal situação ficou
caracterizada na assinatura do novo contrato com o principal cliente
da empresa, onde os produtos e serviços inovadores mencionados
na seção 4.3 como derivados do uso do CNIS passaram a fazer
parte do portfólio constante no contrato.
“O mercado nosso é atender a área social. E aí temos tanto
o Instituto Nacional do Seguro Social como o Ministério do
Trabalho e Emprego e outros segmentos tão relevantes
quanto e que estamos buscando. Mas que assim... Estes
dois carros chefes hoje tem mais de 600.000
atendimentos/mês e é preciso que a empresa se prepare
para isso.” (Diretor de Infraestrutura).

Os impactos decorrentes das inovações implantadas confirmam as
afirmações de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) sobre o fato da inovação não consistir
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apenas na abertura de novos mercados. Pode, também, significar novas formas
de servir a mercados já estabelecidos e maduros. Também referendam as
afirmações de Tigre (2006) quando avalia que as mudanças tecnológicas são
usualmente diferenciadas por seu grau de inovação e pela extensão das
mudanças em relação ao que havia antes. O nível mais elementar e gradual de
mudanças tecnológicas é representado pelas inovações incrementais, que
abrangem

melhorias

aperfeiçoamentos

em

feitas
layout

no
e

design

ou

processos,

na

qualidade

novos

dos

arranjos

produtos,

logísticos

e

organizacionais ou novas práticas de suprimentos e vendas. As inovações
incrementais ocorrem de forma contínua em qualquer indústria, embora possa
variar conforme o setor ou país em função da pressão da demanda, fatores
socioculturais, oportunidades e trajetórias tecnológicas.
Por sua vez, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) descrevem o processo
de formação de estratégias dentro do empreendedorismo, processo este que não
se aplica na empresa pesquisada devido às suas características organizacionais.
Não há espaço para a existência de líderes visionários, pois toda a elaboração e
construção de produtos e serviços obedecem a processos que seguem o seu
planejamento estratégico.
Tidd, Bessant e Pavitt (2008) definem no Quadro 2 desta dissertação as
vantagens estratégicas obtidas com a inovação que são utilizadas pela empresa
pesquisada, adaptando-as para o ambiente específico de TIC.
Gomes e Kruglianskas (2009) afirmam que, apesar das empresas
brasileiras, de modo geral, ainda não possuírem formas sistematizadas de gestão
de fontes externas de informação tecnológica que potencializem o desempenho
dos esforços de inovação, uma das alternativas para introduzir a inovação na
empresa é a utilização de fontes externas de informação tecnológica como, por
exemplo, as parcerias com outras empresas e universidades.
Na mesma linha, Payés, Silva e Teixeira (2008) concluem que quanto maior
a utilização de fontes de conhecimentos tecnológicos, maior a capacitação para
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inovar e de ganho de mercado e vice-versa, isto é, quanto menor a utilização de
fontes de conhecimentos tecnológicos, menor a capacitação para inovar e o ganho
de mercado. A capacidade inovativa está associada com o desenvolvimento do
aprendizado tecnológico. Aprende-se através da atividade de P&D, isto é, quando
as organizações realizam esforço tecnológico próprio e, também, absorvendo
informações e conhecimentos externos à organização. O aprendizado, entendido
como cumulativo e coletivo, permite criar novos conhecimentos, competências e
rotinas; portanto, permite gerar capacitação para inovar.
Entretanto, a empresa em questão parece contrariar as afirmações destes
dois grupos de autores, pois não possui vínculos formais com instituições
externas, a exceção do acesso à consultoria do Gartner Group e, mesmo assim,
conseguiu amealhar conhecimento suficiente para desenvolver e implantar suas
inovações incrementais.
Por outro lado, Boscolo e Sbragia (2008) observam que um modelo
estratégico que esteja permeado de noções que articulem a inovação e a criação
de valor pode, efetivamente, contribuir para o desempenho das empresas em
diversos aspectos. Cabe à organização, portanto, o desenvolvimento de
dimensões que a permitam se desvencilhar da competição, por meio de inovações
que produzam saltos de valor para empresa e para os consumidores. Em relação
à empresa pesquisada, observa-se que a busca de novos mercados vem se
dando principalmente a partir do desenvolvimento de novos sistemas em que são
utilizados novos conceitos e tecnologias, que são consideradas como inovações
no mercado onde atua.
Sobre a participação da alta gerência nas inovações, confirma-se o
entendimento de Giovannini e Kruglianskas (2008) de que dentre os fatores
críticos de sucesso destacam-se visão e comprometimento da alta administração;
estrutura de negócio que garante resultados econômicos e sua adequada
distribuição. No primeiro caso, há evidências de que os principais fatores de
sucesso foram visão estratégica, a iniciativa e a capacidade gerencial das
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lideranças empresariais, que tiveram importância fundamental na avaliação das
expectativas da sociedade e na criação de um ambiente propício à inovação e à
pró-atividade compromissada de seus liderados e parceiros. Este ambiente é
criado com exemplos das lideranças, políticas, normas e incentivos corretamente
alinhados e divulgados.
Kato, Rosa e Segatto-Mendes (2008) descrevem a mudança tecnológica
com foco interno à organização, formalizada por meio da regulamentação por
documentos do sistema normativo da empresa, que teve como desdobramento
interno a alteração no processo político. Esta descrição guarda semelhança com o
processo de sucessão vivido na empresa pesquisada quando, notadamente na
Diretoria de Operações, foram gerados novos postos de trabalho para implantação
da nova tecnologia enquanto que na Diretoria de Desenvolvimento foram criadas
estruturas de poder paralelas para os detentores da nova tecnologia e para os
detentores dos processos de relacionamento com os clientes.
Outra perspectiva interessante sobre o desenvolvimento de inovações para
o atual mercado da empresa confirma o entendimento de Rauen, Furtado e Cário
(2010) de que, na medida em que a principal fonte de informações para geração
de inovações é representada pelos contatos feitos diuturnamente com os clientes,
os novos produtos e serviços são, por via de regra, melhoramentos aos já
existentes no mercado, uma vez que se faz presente a constante necessidade de
adequar esses novos desenvolvimentos às necessidades ditadas pelos clientes.
Estes mesmos pesquisadores, confirmam a correção da atitude da empresa de
criar uma Unidade de Desenvolvimento no Estado de Santa Catarina (UDSC),
visto que a mão de obra é fundamental, existindo evidências de que ela seja
barata, relativamente aos grandes centros, e de que continue sendo a principal
vantagem da região diante de outros produtores de software. É neste contexto de
elevada relevância da mão de obra qualificada e barata que se inserem as
universidades e demais organizações de ensino.
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Sobre a inovação referente ao processo de migração tecnológica, que
realizou a conversão dos sistemas de diversos clientes de uma plataforma
tecnológica desatualizada para a nova plataforma tecnológica, confirmam-se as
afirmações de Schreiber (2008), sobre a flexibilidade decorrente da externalização
de P&D permitir à empresa focar sua equipe de pesquisa e desenvolvimento
interno no seu negócio central, estratégico, mantendo os prazos originais de
conclusão. O processo decisório deve continuar com foco em fatores objetivos,
como porte da empresa contratada, tipo de tecnologia envolvida, a posição do
produto no ciclo de vida e importância estratégica do produto para a empresa.
Oliveira e Candido (2008) sugerem os seguintes aspectos quando se
pretende estabelecer as características de empresas inovadoras: a estratégia
global da empresa deve privilegiar a busca e a prática da inovação; o ambiente
físico que, quando projetado inadequadamente pode prejudicar o desempenho
operacional, pode funcionar como um entrave ao processo de criatividade e de
inovação; a comunicação que deve ocorrer a partir da instituição de mecanismos
facilitadores da circulação da informação, de uma cultura e clima organizacionais
que assegurem aos empregados, acesso ao maior número possível de
informações sobre a empresa e que sejam marcados pela confiança e
envolvimento das pessoas, que são as mais importantes fontes de inovação e de
competitividade empresarial, devem ter liberdade e autonomia para participação; a
tecnologia relaciona práticas de P&D com a oferta de recursos materiais e
tecnológicos para a realização do trabalho cotidiano, adicionando-se políticas de
patenteamento e a utilização de mecanismos para otimização das sugestões
vindas dos agentes inovadores; o estímulo à aprendizagem organizacional através
da captura e disseminação do conhecimento, utilizando ferramentas para facilitar a
circulação da informação e o uso de incentivos para que as pessoas o
compartilhem (tácito e/ou novos conhecimentos e ideias) e, por fim, o meio
ambiente com a adoção de uma postura empresarial que contemple aspectos
relacionados à racionalização de custos e a diminuição da degradação do meio-
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ambiente. Entende-se que tais aspectos podem ser observados no que se refere
às inovações em processo ocorridas na empresa pesquisada.
Sobre a implantação do produto “Portal MTE Mais Emprego” que pode ser
considerada uma inovação radical por tratar-se de produto completamente novo,
confirma-se o entendimento de Lima (2010) e Kuhl, sobre os diversos obstáculos
que envolvem a implantação de uma inovação. Os riscos econômicos também
estão associados ao tempo que uma inovação leva para ser implantada, a partir
de sua ideia inicial. Como não existem garantias de que o retorno sobre o
investimento em um processo de inovação, os riscos econômicos associados ao
processo podem ser obstáculos, principalmente quanto maior for o tempo
necessário para o desenvolvimento do processo de inovação. Em muitos casos de
inovações radicais, o risco é o fator extremo, já que não existe possibilidade de se
“voltar atrás”, ou seja, a mudança gerada não permite, em caso de insucesso, que
a empresa volte ao estado anterior à inovação.
Ainda sobre este produto, também se confirmam as visões de Figueira,
Sugano e Sette (2008), segundo as quais a inovação radical é o desenvolvimento
e a introdução de um novo produto, processo ou forma de organização
inteiramente nova, que pode representar uma ruptura estrutural com o padrão
tecnológico existente, originando novas indústrias, setores e mercados. Este tipo
de inovação também pode significar a redução de custos e o aumento de
qualidade de produtos. Associam a inovação radical como um tipo de inovação
que pode explicar o cenário da inovação de modelo de negócio, vislumbrado na
empresa pesquisada, em virtude do advento do planejamento estratégico e da
orientação de negócios voltados aos clientes específicos.
Em relação às ações estratégicas e inovações em produtos, observa-se
que a empresa pesquisada procurou melhorar seus produtos, porém sempre
respeitando os conceitos de negócios de seus clientes. Esse foi o caso, apenas
para citar um exemplo, do produto CNIS (Cadastro Nacional de Informações
Sociais) que após ter sido significativamente aprimorado, foi amplamente aceito e
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utilizado por sua base atual de clientes. Estas atualizações foram fruto de grande
esforço realizado na descentralização das equipes de desenvolvimento, com a
captação de novas pessoas que possuíam novos conceitos tecnológicos,
contratação de novas ferramentas de software e atualização do parque
tecnológico, dentre outras ações estratégicas voltadas para o seu crescimento.
Tais ações permitiram apresentar inovações em produtos, tais como o CNIS, já
citado anteriormente. Tal produto, significativamente aprimorado, foi utilizado por
sua base atual de clientes, preservando os conceitos do negócio.
Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento dos novos produtos em novas
bases tecnológicas, a empresa obteve o bônus da redução de custos. O que num
primeiro momento poderia ser visto como uma redução de receita transformou-se
em oportunidade estratégica, pois conseguiu, ao invés da redução dos valores dos
seus contratos, aumentar sua participação frente à sua base atual de clientes,
oferecendo novos produtos, mas mantendo-se os mesmos valores contratuais.
Por sua vez, em relação às ações estratégicas e inovações em processos,
observa-se que a empresa pesquisada estabeleceu um novo processo de
desenvolvimento

utilizando

tecnologia

JAVA

e

adotou

disciplinas

de

monitoramento de serviços em processos de desenvolvimento e manutenção de
sistemas, que geraram ambientes de desenvolvimento e de produção mais
organizados e controlados. Tal contexto viabilizou maior produtividade no
desenvolvimento de produtos e implantações mais controladas e com menor
quantidade de falhas. Estes novos ambientes viabilizaram as inovações em
produtos, tais como o CNIS, já citado anteriormente que, significativamente
aprimorado, foi utilizado por sua base atual de clientes.
Ao mesmo tempo, o CNIS foi utilizado como base para alcançar novos
mercados como, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, que contratou
a empresa para construir o Portal MTE Mais Emprego. Este portal utiliza o CNIS
como base cadastral para oferecer diversos serviços à sociedade brasileira.
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Observa-se também que as associações apresentadas no início desta
seção demonstram que as inovações, sejam elas de produtos ou processos,
apoiaram mais de uma ação estratégica ao mesmo tempo, ao passo que estas
também estavam associadas a mais de uma finalidade, formando uma rede de
relacionamentos que viabilizou a mudança de situação da empresa.
Portanto, como avaliação final do que foi analisado neste capítulo, entendese que as inovações em produtos apoiaram as ações estratégicas e que
atenderam às finalidades de aumentar a participação da empresa em seu
presente mercado, ou seja, na sua base atual de clientes e de oferecer um
produto novo ou significativamente aprimorado ao seu presente mercado, ou seja,
a esta mesma base de clientes. Da mesma forma, entende-se que as inovações
em processos apoiaram as ações estratégicas e que atenderam às finalidades de
possibilitar ao produto alcançar novos mercados, ou seja, novos segmentos de
clientes e oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado, ou seja, sua base atual de clientes.
O quadro 4 a seguir apresenta de forma resumida para cada ação
estratégica implantada as inovações implementadas pela empresa que apoiaram a
respectiva ação, de acordo com a percepção dos sujeitos da pesquisa.
Quadro 4 – Ações estratégicas e inovações implementadas
AÇÃO ESTRATÉGICA
Descentralização do
processo de
desenvolvimento de
software







Reestruturação das
áreas de produção






INOVAÇÕES QUE APOIARAM
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA.
Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em
processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com
adequação do organograma das áreas de produção.
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em
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processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com
adequação do organograma das áreas de produção.
Migração de plataforma
tecnológica





Padronização de
processos de
desenvolvimento de
software







Nova política de gestão
de pessoas






Planejamento
estratégico anual







Busca de novos clientes







Sistemas focados nas
especificações
dos
clientes e não mais dos
usuários





Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA.
Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em
processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com
adequação do organograma das áreas de produção.
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA.
Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em
processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com
adequação do organograma das áreas de produção.
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA.
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA.
Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em
processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com
adequação do organograma das áreas de produção.
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia
JAVA.
Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em
processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com
adequação do organograma das áreas de produção.
Portal MTE Mais Emprego
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
Sistemas acessados através da internet (web) desenvolvidos
para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
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5.

CONCLUSÕES.

O presente estudo teve como objetivo principal descrever, na empresa foco
do estudo, se e como as inovações implantadas apoiaram suas estratégias de
competição e de crescimento. Para isso foi necessário perseguir seis objetivos
intermediários, quais sejam: (i) mensurar e categorizar a intensidade de seus
esforços de inovação, (ii) identificar as inovações em processos e produtos
implantadas pela empresa nos últimos 5 anos, e mensurar o grau de importância
de diversas finalidades de inovações, levantadas na literatura, (iii) identificar as
ações estratégicas de competição e crescimento implantadas pela empresa nos
últimos 10 anos, e mensurar o grau de importância de diversas finalidades de
ações estratégicas, levantadas na literatura, (iv) verificar a correlação entre as
ações estratégicas da empresa e suas inovações em produtos, em cada
finalidade, (v) verificar a correlação entre as ações estratégicas da empresa e
suas inovações em processos, em cada finalidade e (vi) verificar o alinhamento
entre a importância das finalidades das ações estratégicas e das inovações em
produtos e processos.
Sobre as inovações implantadas nos últimos cinco anos, verificou-se que
foram implantados o Portal MTE Mais Emprego, o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) e sistemas acessados através da internet (web)
desenvolvidos para diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA como inovações
em produtos. Verificou-se também que processos de desenvolvimento de software
utilizando tecnologia JAVA e a adoção da disciplina de monitoramento de serviços
em processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas com adequação do
organograma das áreas de produção foram implantados e considerados como
inovações em processos.
Com relação às ações estratégicas implantadas, foram observadas as
seguintes: descentralização do processo de desenvolvimento de software, com a
criação das unidades de desenvolvimento, a reestruturação das áreas de
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produção, a migração da plataforma tecnológica, a padronização de processos de
desenvolvimento de software, a implantação de nova política de gestão de
pessoas, a realização do planejamento estratégico anual, a busca de novos
clientes e o desenvolvimento de sistemas focados nas especificações dos clientes
e não mais dos usuários.
O tratamento quantitativo dos resultados permitiu avaliar a importância
atribuída a cada finalidade de ação estratégica, sendo que as finalidades de maior
destaque foram as seguintes: melhorar a imagem da empresa (em termos de ética
ou comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro
aspecto) em relação aos concorrentes, aumentar a participação de produtos da
empresa em seu presente mercado (base atual de clientes), possibilitar aos
produtos alcançar novos mercados (novos segmentos de clientes) e oferecer um
produto novo ou significativamente aprimorado ao seu presente mercado (base
atual de clientes). Para as inovações em processos, as finalidades de maior
destaque foram as seguintes: oferecer um produto novo ou significativamente
aprimorado ao seu presente mercado (base atual de clientes), melhorar a imagem
da empresa (em termos de ética ou comprometimento social ou proteção ao meio
ambiente ou qualquer outro aspecto) em relação aos concorrentes e possibilitar
aos produtos alcançar novos mercados (novos segmentos de clientes). Para as
inovações em produtos, as de maior destaque foram: oferecer um produto novo ou
significativamente aprimorado ao seu presente mercado (base atual de clientes),
melhorar a imagem da empresa (em termos de ética ou comprometimento social
ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro aspecto) em relação aos
concorrentes e aumentar a participação de produtos da empresa em seu presente
mercado (base atual de clientes). Foram também calculadas as correlações entre
as ações estratégicas e inovações em produtos e processos, para cada finalidade
e, por fim, verificou-se o alinhamento entre a importância das finalidades das
ações estratégicas e das inovações em produtos e processos.
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Desta forma, observou-se que as ações estratégicas e as inovações em
produtos e processos alinharam-se de forma que as inovações apoiaram mais de
uma ação estratégica e estas atenderam a mais de uma finalidade ao mesmo
tempo. Considerando as inovações em produtos, esse alinhamento pode ser
explicado pelo fato de a empresa ter procurado melhorar seus produtos, porém
sempre respeitando os conceitos de negócios de seus clientes. Esse foi o caso,
apenas para citar um exemplo, do produto CNIS, já citado anteriormente, que
após ter sido significativamente aprimorado, foi amplamente aceito e utilizado por
sua base atual de clientes. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento dos novos
produtos em novas bases tecnológicas, a empresa obteve o bônus da redução de
custos que permitiu, ao invés da redução dos valores dos seus contratos,
aumentar sua participação frente à sua base atual de clientes, oferecendo novos
produtos, mas mantendo-se os mesmos valores contratuais.
Por sua vez, sobre as inovações em processos esse alinhamento se explica
a

partir do

estabelecimento

pela empresa

de

um novo

processo de

desenvolvimento utilizando tecnologia JAVA e a adoção de disciplinas de
monitoramento de serviços em processos de desenvolvimento e manutenção de
sistemas, que geraram ambientes de desenvolvimento e de produção mais
organizados e controlados. Tal contexto viabilizou maior produtividade no
desenvolvimento de produtos e implantações mais controladas e com menor
quantidade de falhas. Estes novos ambientes viabilizaram as inovações em
produtos, tais como o CNIS, já citado anteriormente que, significativamente
aprimorado, foi utilizado por sua base atual de clientes. Ao mesmo tempo, o CNIS
foi utilizado como base para alcançar novos mercados como, por exemplo, o
Ministério do Trabalho e Emprego, que contratou a empresa para construir o
Portal MTE Mais Emprego. Este portal utiliza o CNIS como base cadastral para
oferecer diversos serviços à sociedade brasileira.
Portanto, ao se mensurar e categorizar a intensidade dos esforços em
inovação, identificar as inovações implantadas nos últimos cinco anos, identificar
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as ações estratégicas de competição e crescimento implantadas nos últimos 10
anos e estabelecer os alinhamentos entre as finalidades mais importantes das
inovações em produtos, inovações em processo e ações estratégicas, conseguiuse descrever como as inovações implantadas pela empresa apoiaram suas ações
estratégicas de competição e crescimento, objetivo final deste estudo.
Como

sugestões

para

futuras

pesquisas,

pode-se

mencionar

a

possibilidade de avaliar os impactos das inovações nas estratégias de competição
e crescimento, utilizando-se os resultados das entrevistas realizadas em
comparação com dados da PINTEC 2008, de forma que se possa avaliar a
situação da empresa em relação a outros respondentes da pesquisa do IBGE. Em
segundo lugar, pode-se sugerir o aumento da amplitude da pesquisa, passando do
estudo de caso utilizado neste trabalho para uma amplitude maior com a
participação de outras empresas. Neste caso, deve-se avaliar qual seria o melhor
segmento a ser utilizado, visto que tanto se pode utilizar o setor de empresas de
TIC do mercado privado; o setor de empresas do governo federal como um todo
ou, mais especificamente, empresas de TIC do governo. Neste último caso, devese avaliar a possibilidade de incluir empresas de TIC a nível estadual e das
capitais estaduais, quando houver.
Sugere-se também a possibilidade de pesquisa considerando inovações
tecnológicas específicas na área de software. O governo federal estimula, em
parceria com organizações não governamentais e outras entidades, o uso do
software livre. Tal fato está criando um mercado à parte que envolve tanto
empresas nacionais quanto multinacionais e poderia ser interessante identificar
quais são as estratégias empresariais impulsionadas por estas inovações.
Por fim, sugere-se, de forma bastante ambiciosa, a criação de outra
pesquisa nacional para utilização em áreas de governo, pois algumas das
questões da pesquisa atual estão voltadas para o mercado privado e, portanto,
não se aplicam integralmente ao mercado governo. Ao mesmo tempo, algumas
características do mercado de governo não são captadas na pesquisa atual.
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APÊNDICE A

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES DOS QUESTIONÁRIOS

RESPONDENTE 1


Cargo: Coordenador de Qualidade de Software



Principais atribuições: Modelar processo de desenvolvimento e avaliar projetos
quanto ao modelo proposto



Formação: Análise de Sistemas



Idade: 45 anos



Experiência profissional: 26 anos de experiência em empresas como
DATAPREV, COBRA, INGRESSO.COM

RESPONDENTE 2


Cargo: Assessor da Diretoria de Infraestrutura de TIC



Principais atribuições: Acompanhar projetos de implantação e a ampliação de
monitoramento de serviços



Formação: Ciência da Computação



Idade: 30 anos



Experiência profissional: 11 anos

RESPONDENTE 3


Cargo: Assessora da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações
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Principais atribuições: Assessoramento à Diretoria em assuntos administrativos
(alocação de pessoas, distribuição e instalação de equipamentos, contratação
de cursos de capacitação, etc.)



Formação: Estatística com Mestrado e Doutorado em BD



Idade: 53 anos



Experiência profissional: 35 anos de experiência em empresas como
DATAPREV e COBRA

RESPONDENTE 4


Cargo: Assessor da Presidência



Principais atribuições: Acompanhar desenvolvimento e implantação de projetos



Formação: Superior incompleto



Idade: 63 anos



Experiência profissional: 35 anos de experiência em empresas como
PRODAM-SP, Organizações Não-Governamentais e DATAPREV

RESPONDENTE 5


Cargo: Assessor da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações



Principais atribuições: Acompanhamento e Coordenação de projetos e
Consultoria aos Clientes



Formação: Graduação em História e MBA em Administração



Idade: 36 anos



Experiência profissional: 15 anos de atuação no INSS nos cargos de Gerente
na área de Benefícios, Assessor da Presidência e Coordenador Geral de
Tecnologia e Informação. 1 ano de atuação na DATAPREV no cargo atual.
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RESPONDENTE 6


Cargo: Assessora da Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos



Principais atribuições: Acompanhamento e Coordenação de projetos



Formação: Análise de Sistemas



Idade: 47 anos



Experiência profissional: 20 anos de experiência

RESPONDENTE 7


Cargo: Assessor da Presidência



Principais atribuições: Acompanhamento da Implantação e Desempenho de
Projetos



Formação: Tecnólogo em Processamento de Dados



Idade: 47 anos



Experiência profissional: 29 anos na área de TI

RESPONDENTE 8


Cargo: Coordenador Geral de Arquitetura de Sistemas



Principais atribuições: Padronizar aspectos tecnológicos e de arquitetura de
sistemas



Formação: Engenharia Elétrica (UERJ)



Idade: 50 anos



Experiência profissional: Cobra, Engevix, Dataprev (22 anos)
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RESPONDENTE 9


Cargo: Gerente do Escritório de Projetos de Software



Principais atribuições: Padronizar procedimentos de execução de projetos de
software



Formação: Graduação em Engenharia Elétrica e Mestrado em Ciência da
Informação



Idade: 54 anos



Experiência profissional: DATAPREV/BURROUGHS/PROD

RESPONDENTE 10


Cargo: Coordenador de Informações Institucionais



Principais atribuições: Planejar e coordenar as atividades relacionadas à
recepção, conferência, registro, classificação e arquivamento dos documentos
arquivísticos na empresa;



Formação: Mestre em Engenharia da Produção



Idade: 53 anos



Experiência profissional: 10 anos a frente da Coordenação de Informações
Institucionais.

RESPONDENTE 11


Cargo: Assessor da Presidência



Principais atribuições: Acompanhar desenvolvimento e implantação de projetos



Formação: Superior completo



Idade: 61 anos
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Experiência profissional: Trabalha há 43 anos em empresas de TI,
desempenhando funções de liderança de equipes e assessoria há mais de 30
anos.

RESPONDENTE 12


Cargo: Assessor da Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos



Principais

atribuições:

Promover

a

integração

dos

novos

processos

implantados pela ferramenta ERP contratada


Formação: Mestrado em Engenharia de Sistemas



Idade: 49 anos



Experiência profissional: Trabalha há 25 anos na empresa pesquisada, em
atividades desempenhadas nas diretorias de produção, desenvolvimento e
administrativa.
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

Bloco 1 – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO


Data da entrevista:



Nome:



Endereço eletrônico:



Cargo:



Principais atribuições:



Formação:



Idade:



Experiência profissional:

Bloco 2 – MENSURAR E CATEGORIZAR A INTENSIDADE DE SEUS
ESFORÇOS EM INOVAÇÃO


Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o
objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos
para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou
substancialmente aprimorados. O desenho, a construção e o teste de protótipos e
de instalações piloto constituem muitas vezes a fase mais importante das
atividades de P&D. Inclui também o desenvolvimento de software, desde que este
envolva um avanço tecnológico ou científico.
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1 - Qual a importância da atividade de P&D realizada entre 2006 e 2010?
1 Alta

2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

2 - Cite 1 (uma) atividade INTERNA de P&D realizada por sua empresa entre 2006
e 2010


Aquisição externa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

As atividades de P&D (descritas acima) realizadas por outra organização
(empresas ou instituições tecnológicas) e adquiridas pela empresa.

3 - Qual a importância da aquisição externa de P&D realizada entre 2006 e 2010
1 Alta

2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

4 - Cite 1 (uma) atividade EXTERNA de P&D adquirida por sua empresa entre
2006 e 2010


Aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive software

Acordos de transferência de tecnologia originados da compra de licença de
direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de know how e
outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa
desenvolva ou implemente inovações.

5 - Qual a importância da aquisição de outros conhecimentos externos, realizada
entre 2006 e 2010?
1 Alta


2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

Aquisição de software

Aquisição de software (de desenho, engenharia, de processamento e transmissão
de dados, voz, gráficos, vídeos, para automatização de processos, etc.)
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especificamente comprados para a implantação de produtos ou processos novos
ou substancialmente aperfeiçoados. Não incluir aqueles registrados no P&D, item
1.

6 - Qual a importância da aquisição de software realizada entre 2006 e 2010?
1 Alta


2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

Aquisição de máquinas e equipamentos

Aquisição de máquinas, equipamentos, hardware, especificamente comprados
para a implantação de produtos ou processos novos ou substancialmente
aperfeiçoados.

7 - Qual a importância da aquisição de máquinas e equipamentos realizada entre
2006 e 2010?
1 Alta


2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

Treinamento

Treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/processos novos ou
significativamente aperfeiçoados e relacionados às atividades inovativas da
empresa, podendo incluir aquisição de serviços técnicos especializados externos.

8 - Qual a importância do treinamento realizado entre 2006 e 2010?
1 Alta


2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

Introdução das inovações tecnológicas no mercado

161
Atividades (internas ou externas) de comercialização diretamente ligadas ao
lançamento de um produto novo ou aperfeiçoado podendo incluir: pesquisa de
mercado, teste de mercado e publicidade para o lançamento. Exclui a construção
de redes de distribuição de mercado para as inovações.

9 - Qual a importância da introdução das inovações tecnológicas no mercado entre
2006 e 2010?
1 Alta


2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

Outras preparações para a produção e distribuição

Refere-se aos procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implantação
de inovações de produtos ou processos. Inclui plantas e desenhos orientados para
definir procedimentos, especificações técnicas e características operacionais
necessárias à implantação de inovações de processo ou de produto. Inclui
mudanças nos procedimentos de produção e controle de qualidade, métodos e
padrões de trabalho e software requeridos para a implantação de produtos ou
processos tecnologicamente novos ou aperfeiçoados. Assim como as atividades
de tecnologia industrial básica (metrologia, normalização e avaliação de
conformidade), os ensaios e testes (que não são incluídos em P&D) para registro
final do produto e para o início efetivo da produção.

10 - Qual a importância do projeto industrial e outras preparações técnicas para a
produção e distribuição realizada entre 2006 e 2010?
1 Alta

2 Média

3 Baixa

4 Não desenvolveu

BLOCO 3 – IDENTIFICAR AS INOVAÇÕES IMPLANTADAS NOS ÚLTIMOS 5
ANOS E SEUS IMPACTOS
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Inovação em produto

Produto novo (bem ou serviço) é um produto cujas características fundamentais
(especificações técnicas, componentes e materiais, software incorporado, user
friendliness, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os
produtos previamente produzidos pela empresa.

Significativo aperfeiçoamento de produto (bem ou serviço) refere-se a um produto
previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente aumentado ou
aperfeiçoado. Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de obter um
melhor desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias-primas
ou componentes de maior rendimento. Um produto complexo, com vários
componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças
parciais em um dos componentes ou subsistemas. Um serviço também pode ser
substancialmente aperfeiçoado por meio da adição de nova função ou de
mudanças nas características de como ele é oferecido, que resultem em maior
eficiência, velocidade ou facilidade de uso do produto, por exemplo.

Não são incluídas: as mudanças puramente estéticas ou de estilo e a
comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por
outra empresa.

11 - Entre 2006 e 2010, a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente aperfeiçoado para a empresa, mas já existente no mercado
nacional?
1 Sim

2 Não
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12 - Entre 2006 e 2010, a empresa introduziu produto novo (bem ou serviço) ou
significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional?
1 Sim

2 Não

13 - Cite o principal produto (bem ou serviço) novo ou substancialmente
aperfeiçoado, lançado por sua empresa no mercado entre 2006 e 2010.

14 - Este produto é:
1. Novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional.
2. Novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial.
3. Novo para o mercado mundial.

15 - Em termos técnicos este produto é:
1. Aprimoramento de um já existente
2. Completamente novo para a empresa

16 - Quem desenvolveu esta inovação e onde se localiza?
1. Principalmente a empresa. Em qual estado (UF) do país?
2. Principalmente outra empresa do grupo. No Brasil (qual UF?) ou no
exterior?
3. Principalmente a empresa em cooperação com outras empresas ou
institutos.

No Brasil (qual UF?) ou no exterior?

4. Principalmente outras empresas ou institutos. No Brasil (qual UF?) ou no
exterior?
–
17 - Com que grau de importância, esta inovação em produto (bem ou serviço)
colaborou para:
1. Reduzir o preço do produto (bem ou serviço) em relação aos de
concorrentes?

164
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

2. Aumentar a qualidade do produto (bem ou serviço) em relação aos de
concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

3. Criar ou melhorar um serviço de apoio ao cliente (assistência técnica,
delivery,

financiamento

etc)

em

relação

aos

oferecidos

por

concorrentes?
1. Alta
4. Melhorar

2 Média
a

3. Baixa

imagem

da

4 Não relevante.

empresa

(em

termos

de

ética

ou

comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer
outro aspecto) em relação aos concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

5. Oferecer um produto que seja de fato diferente dos concorrentes, que
se distancie do design dominante para prover atributos originais?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

3. Baixa

4 Não relevante.

6. Padronizar o produto?
1. Alta

2 Média

7. Adaptar o produto a diferentes segmentos de clientes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

8. Adaptar o produto para um nicho de mercado?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

9. Personalizar o produto (customização)?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

10. Aumentar a participação da empresa em seu presente mercado (base
atual de clientes)?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

11. Possibilitar ao produto alcançar novos mercados (novos segmentos de
clientes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.
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12. Oferecer um produto novo ou significativamente aprimorado ao seu
presente mercado (base atual de clientes)?
1. Alta


2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

Inovação em processo

Processo novo ou substancialmente aprimorado envolve a introdução de
tecnologia de produção nova ou significativamente aperfeiçoada, de métodos para
oferta de serviços ou para manuseio e entrega de produtos novos ou
substancialmente aprimorados, como também de equipamentos e softwares novos
ou significativamente aperfeiçoados em atividades de suporte à produção. O
resultado da adoção de processo novo ou substancialmente aprimorado deve ser
significativo em termos do aumento da qualidade do produto (bem/serviço) ou da
diminuição do custo unitário de produção e entrega. A introdução deste processo
pode ter por objetivo a produção ou entrega de produtos novos ou
substancialmente aprimorados, que não possam utilizar os processos previamente
existentes, ou simplesmente aumentar a eficiência da produção e da entrega de
produtos já existentes.

Não são incluídas: mudanças pequenas ou rotineiras nos processos produtivos
existentes e puramente ou organizacionais.

18 - Entre 2006 e 2010, a empresa introduziu:
1 Método de fabricação ou de produção de bens ou serviços novo ou
significativamente aperfeiçoado? 1 Sim

2 Não

2 Sistema logístico ou método de entrega novo ou significativamente
aperfeiçoado para seus insumos, bens ou serviços? 1 Sim

2 Não
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3 Equipamentos, softwares e técnicas novas ou significativamente
aperfeiçoadas em atividades de apoio à produção, tais como: planejamento
e controle da produção, medição de desempenho, controle da qualidade,
compra, manutenção ou computação/infraestrutura deTI?

1 Sim

2

Não
19 - Pelo menos uma inovação de processo introduzida por sua empresa entre
2006 e 2010 já existia no setor no Brasil?
1 Sim

2 Não

20 - Pelo menos uma inovação de processo introduzida por sua empresa entre
2006 e 2010 era nova para o setor no Brasil?
1 Sim

2 Não

21 - Cite o principal processo novo ou substancialmente aperfeiçoado introduzido
por sua empresa entre 2006 e 2010

22 - Este processo é:
1. Novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil?
1 Sim

2 Não

2. Novo para o setor no Brasil, mas já existente em outro(s)
país(es)?
1 Sim

2 Não

3. Novo para o setor em termos mundiais?
1 Sim

2 Não

23 - Em termos técnicos este processo é:
1. Aprimoramento de um já existente?
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1 Sim

2 Não

2. Completamente novo para a empresa
1 Sim

2 Não

24 - Quem desenvolveu esta inovação e onde se localiza?
1. Principalmente a empresa. Em qual estado (UF) do país?
2. Principalmente outra empresa do grupo. No Brasil (qual UF?) ou no
exterior?
3. Principalmente a empresa em cooperação com outras empresas ou
institutos. No Brasil (qual UF?) ou no exterior?
4. Principalmente outras empresas ou institutos. No Brasil (qual UF?) ou no
exterior?
25 – Com que grau de importância, esta inovação em processo (fabril ou de
prestação de serviço) colaborou para:
1. Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

2. Aumentar a qualidade de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

3. Melhorar serviços de apoio ao cliente (assistência técnica, delivery,
financiamento etc) em relação aos oferecidos por concorrentes?
1. Alta
4.

Melhorar

2 Média
a

3. Baixa

imagem

da

4 Não relevante.
empresa

(em

termos

de

ética

ou

comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro
aspecto) em relação aos concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.
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5. Oferecer produtos (bens ou serviços) que sejam de fato diferentes dos
concorrentes, que se distanciem do design dominante para prover atributos
originais?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

3. Baixa

4 Não relevante.

6. Padronizar produtos?
1. Alta

2 Média

7. Adaptar produtos a diferentes segmentos de clientes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

8. Adaptar produtos para um nicho de mercado?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

9. Personalizar produtos (customização)?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

10. Aumentar a participação de produtos da empresa em seu presente
mercado (base atual de clientes)?
1. Alta

2 Média

11. Possibilitar que

3. Baixa

4 Não relevante.

produtos da empresa alcancem novos mercados

(novos segmentos de clientes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

12. Oferecer produtos novos ou significativamente aprimorados ao seu
presente mercado (base atual de clientes)?
1. Alta

Bloco

4

–

2 Média

IDENTIFICAR

3. Baixa

AS

AÇÕES

4 Não relevante.

ESTRATÉGICAS

DA

EMPRESA

IMPLANTADAS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS


Ação (ou resposta) estratégica é um movimento (eventual ou permanente)
baseado no mercado, que envolve um comprometimento significativo de
recursos organizacionais (dinheiro, pessoas, instalações, etc) e que é
difícil de implementar e de reverter.
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26 – Cite as três ações estratégicas mais importantes dos últimos 10 anos.
27 – Para cada categoria de recurso abaixo listada, indique a quantidade do
recurso total da empresa canalizado para cada uma destas ações estratégicas:
1. Recursos financeiros
1.<25%

2. >25%

3. > 50%

4. >75%

2. >25%

3. > 50%

4. >75%

2. >25%

3. > 50%

4. >75%

2. >25%

3. > 50%

4. >75%

3. > 50%

4. >75%

2. Pessoas
1.<25%
3. Equipamentos
1.<25%
4. Instalações
1.<25%

5. Tecnologia (conhecimento)
1.<25%

2. >25%

28 – Para cada uma delas, classifique o grau de dificuldade de sua implantação:
1. Alto

2 Médio

3. Baixo

4 Não relevante

29 – Para cada uma delas, cite quais foram as maiores dificuldades para
implantação.
30 – Com que grau de importância, estas 3 ações estratégicas colaboraram para:
1. Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

2. Aumentar a qualidade de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.
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3. Criar ou melhorar serviços de apoio ao cliente (assistência técnica,
delivery, financiamento, etc) em relação aos oferecidos por concorrentes?
1. Alta
4.

Melhorar

2 Média
a

3. Baixa

imagem

da

4 Não relevante.
empresa

(em

termos

de

ética

ou

comprometimento social ou proteção ao meio ambiente ou qualquer outro
aspecto) em relação aos concorrentes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

5. Oferecer produtos (bens ou serviços) que sejam de fato diferentes dos
concorrentes, que se distanciem do design dominante para prover atributos
originais?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

3. Baixa

4 Não relevante.

6. Padronizar produtos?
1. Alta

2 Média

7. Adaptar produtos a diferentes segmentos de clientes?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

8. Adaptar produtos para um nicho de mercado?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

9. Personalizar (customizar) produtos ?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

10. Aumentar a participação de produtos da empresa em seu presente
mercado (base atual de clientes)?
1. Alta

2 Média

11. Possibilitar que

3. Baixa

4 Não relevante.

produtos da empresa alcancem novos mercados

(novos segmentos de clientes)?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.

12. Oferecer produtos novos ou bastante melhorados ao seu presente
mercado (base atual de clientes)?
1. Alta

2 Média

3. Baixa

4 Não relevante.
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APÊNDICE C
ROTEIRO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS

Estratégias destacadas pelos respondentes do questionário:
1. Estratégias de crescimento.
1.1. Descentralização do processo de desenvolvimento de software – criação
de equipes de desenvolvimento em diferentes estados da federação.
1.2. Reestruturação

das

áreas

de

produção

–

aquisição

de

novos

equipamentos e adoção de processos de gestão de TIC.
1.3. Migração da plataforma tecnológica – migrar os sistemas da plataforma
tecnológica anterior para plataformas atualizadas e de menor custo.
1.4. Padronização dos processos de desenvolvimento de software – criar
processo comum de desenvolvimento dos novos sistemas pelas equipes
descentralizadas,
1.5. Nova política de gestão de pessoas.
1.6. Planejamento estratégico anual.

2. Estratégias de competição.
2.1. Busca de novos clientes.
2.2. Sistemas focados nas especificações dos clientes e não mais dos
usuários.

3. Inovações em produto destacadas
3.1. Portal TEM Mais Emprego
3.2. CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais
Sistemas acessados através da internet (web), desenvolvidos para
diversos clientes, utilizando tecnologia JAVA.
4. Inovações em processo destacadas
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4.1. Processo de desenvolvimento de software utilizando tecnologia JAVA.
4.2. ITIL - Adoção da disciplina de monitoramento de serviços em processos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas com adequação do
organograma das áreas de produção.

5. Finalidades em ordem de importância.
5.1. Finalidades de ações estratégicas
5.1.1. Adaptar produtos para nichos de mercado.
5.1.2. Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes.
5.1.3. Adaptar produtos a diferentes segmentos de clientes,
5.2. Finalidades de inovações em processos
5.2.1. Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes
5.2.2. Adaptar produtos a diferentes segmentos de clientes
5.2.3. Adaptar produtos para nichos de mercado.
5.3. Finalidades de inovações em produtos.
5.3.1. Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de
concorrentes
5.3.2. Adaptar produtos a diferentes segmentos de clientes
5.3.3. Adaptar produtos para nichos de mercado.

Perguntas:
1. As finalidades “Adaptar produtos para nichos de mercado” e “Reduzir
preços de produtos (bens ou serviços) em relação aos de concorrentes”
foram apontadas como as finalidades menos importantes das ações
estratégicas implantadas pela empresa. As ações estratégicas acima
destacadas apoiam estas finalidades?
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2. As finalidades “Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação
aos de concorrentes” e “Adaptar produtos a diferentes segmentos de
clientes” foram apontadas como as finalidades menos importantes das
inovações em produto da empresa. As inovações em produto acima
destacadas apóiam estas finalidades?
3. As finalidades “Reduzir preços de produtos (bens ou serviços) em relação
aos de concorrentes” e “Adaptar produtos a diferentes segmentos de
clientes” foram apontadas como as finalidades menos importantes das
inovações em processo da empresa. Como as inovações em processo
acima destacadas apóiam estas finalidades?
4. De que forma as inovações em produto “Portal MTE Mais Emprego” e
“Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS” apóiam as ações
estratégicas (competitivas e de crescimento) listadas?
5. De que forma as inovações em processo “Processo de desenvolvimento
de software utilizando tecnologia JAVA” e “Adoção da disciplina de
monitoramento

de

serviços

em

processos

de

desenvolvimento

e

manutenção de sistemas com adequação do organograma das áreas de
produção”

apoiam

as

ações

estratégicas

(competitivas

e

de

crescimento) listadas?
6. De que forma a estratégia de crescimento “Nova política de gestão de
pessoas” contribuiu para as demais ações estratégicas (competitivas
e de crescimento) listadas?
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APÊNDICE D
TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA 01
Local: filial no Rio de Janeiro da empresa pesquisada
Das 11:35 às 12:20 em 09/07/2012
Entrevista sobre a Diretoria de Desenvolvimento e Informações
Entrevistado do sexo Masculino, responsável pela diretoria em questão.
Tempo médio de transcrição: 8 horas
Um arquivo de áudio gravado compõe a entrevista. Tempo total: 32:40
minutos.

A dissertação é sobre ações estratégicas. Fizemos uma pesquisa com os
assessores e os gerentes de departamento. O pessoal identificou essas
estratégias de crescimento e de competição aqui na empresa em cima de
uma pesquisa do IBGE, a PINTEC. Você conhece, não é?
Não conheço o teor da pesquisa. Sei da pesquisa, mas não vi o conteúdo.
Pois é. Em cima dessa pesquisa eu e meu orientador fizemos uma adaptação
e aplicamos aqui na empresa. Dos resultados saíram estes dados: as
estratégias de crescimento que a empresa adotou, as de competição, as
finalidades para cada uma delas, as inovações de produtos e processos, as
principais, que eles destacaram nos últimos dois anos e as finalidades em
ordem de importância, ou seja, o que a empresa queria atingir quando
utilizou estas estratégias, certo ?
Perfeito.
E aí, aqui no final, tem as inovações em produto. Então, em cima disso, a
gente bolou seis perguntas que queria te fazer. São essas seis.
Tá bom. São essas aqui?
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Sim. São essas. Então, a primeira é a seguinte: estas duas finalidades –
adaptar produtos para nichos de mercado e a outra, reduzir preços de
produtos – como elas influenciaram as ações estratégicas? Como elas se
apoiam entre si, como estão relacionadas ou se estão?
Na verdade, a gente tem uma característica que é assim... Em relação aos nossos
clientes, é difícil, às vezes, falar de mercado porque somos monopolistas. A gente
acaba tendo uma reserva do mercado, até uma reserva interessante, porque como
os nossos clientes não precisam licitar para efeito de contratação da empresa, há
um caráter sui generis na nossa relação de mercado. Entendo que a gente
trabalha muito mais com uma questão monopolista.
O que destaco aqui, que é relevante: a gente está procurando, depois de um ciclo
de investimentos pesado, porque a gente vem ao longo dos últimos seis anos, fiz
até um levantamento por conta do Plano de Modernização Tecnológica, de que
fizemos um investimento em hardware e software, nos últimos seis anos, da
ordem de R$ 300 milhões. Então, o que a gente tá procurando?
A gente ainda está numa fase em que não tá conseguindo aproveitar os ganhos
das próprias licitações para repassar isso para o preço que a gente oferta, ou o
preço que a gente pratica, melhor dizendo, para os nossos clientes, mas a
expectativa é que a gente, sim, consiga, à medida que a gente automatizar mais
os nossos processos, trabalhar em processos mais padrões que acabem
reduzindo nossos custos internos, repassar uma parcela desta redução de custo
para o preço final que a gente pratica com os clientes. Hoje, diria que em termos
de ponto de função, nós não praticamos um preço fora de mercado, a gente não
pratica. A nossa referência de preço que é R$939 e alguns centavos já é uma
referência que já está no padrão de mercado, mercado mesmo.
Mercado aberto?
Mercado aberto. Tem uma pesquisa do Gartner que fala o valor do ponto de
função médio que nós praticamos. Então assim, em relação ao valor do ponto de
função já praticamos um preço de mercado e diria que a empresa é bem
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competitiva. Em relação aos componentes de produção, esta brincadeira ainda
precisa evoluir. Então, qual é a nossa linha?
É seguir um pouco do que falei para você. Na medida em que, cada vez mais a
nossa produção vai estar automatizada. Cada vez mais os processos nossos que
demandam até intenso, hoje, uso de mão de obra vão começar a ser mais
automatizados, os processos ficam mais céleres e tudo isso, a expectativa é que a
gente tenha perda, ou melhor, a gente tenha ganhos no que diz respeito a
economia, ou seja, o valor reduza e a gente possa estar repassando um
percentual disto para o cliente, tá bom?
Beleza. Agora, em termos de inovação de produto, como foi o processo?
Como a empresa chegou a identificar que o CNIS e o Portal MTE eram o mais
importante dentre aquela gama de opções que a empresa tinha para
desenvolver?
Na verdade, acontecem duas coisas interessantes. Naquele, lá em 2005, 2006
existia já por parte do MTE e por parte do INSS uma relativa insatisfação com
relação ao serviço prestado, mas a gente não pode negar aqui que o que acabou
sendo o grande catalisador para que isso acontecesse foram as ações do
Ministério Público e dos órgãos de controle em cima disso.
Então assim, a obrigatoriedade de sair da plataforma mainframe Unisys, nem
tanto, diria para você, por conta da questão técnica, que é muito relevante, né. O
DMSII e o MCP, na verdade, limitavam muito a nossa atuação. A gente não tinha
flexibilidade e isso era a mesma coisa que a gente tinha com relação ao mundo do
MTE. Porque tanto o TAC da Previdência, que diz respeito ao CNIS em especial e
sistemas do Beneficio, e o TAC do MTE que todos os sistemas eram feitos
também na plataforma Unisys lá com a DATAMEC, o que, na verdade, foi o
grande motivador desta questão foi uma questão comercial. A própria relação
comercial que acontecia entre o Ministério do Trabalho com a DATAMEC e a
gente com a Unisys. Acabou que nós tínhamos aí uma imposição que foi, a meu
ver, o grande catalisador disso.
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É obvio que, como falei no início aqui, que havia, sim, um processo de insatisfação
muito grande dos clientes com relação às soluções. Mas a coisa que deu o
arcabouço para a empresa fazer esta mudança ou a blindagem necessária para a
empresa fazer esta mudança foi indiscutivelmente a atuação dos órgãos de
controle e do Ministério Público, que nos blindou.
Agora em relação ao MTE a gente tem uma coisa muito interessante. Os ganhos
do MTE são muito relevantes. O MTE que rodava na DATAMEC com Seguro
Desemprego, Intermediação de Mão de Obra, estes conceitos. A gente
transformou um sistema que demorava até 45 dias para a pessoa receber num
negócio on-line. Foi de fato uma revolução. A aplicação que a gente foi contratada
para fazer, ela ao longo do tempo sofreu tantas alterações que hoje é outro
processo. Um processo on-line que trouxe ganhos para todos eles.
Você considera que foi uma inovação da empresa dentro do mercado de TI?
Ela foi uma inovação dentro do mercado de TI, porque afirmo sem medo de errar
que nenhuma empresa pública utiliza tão intensamente este conceito de JAVA
com banco de dados relacional como a nossa empresa. Nenhuma empresa do
setor privado, privado não, público. Diria que estamos na crista da onda em
relação ao segmento privado também porque dificilmente, acho, empresas fizeram
recentemente projetos tão grandes. O MTE tem 35.000 pontos de função e a
dupla CNIS/SIBE, a gente já tá caminhando para 30.000 pontos de função. Então,
assim. É muita coisa. Hoje temos 450 desenvolvedores JAVA. É uma quantidade
de produção muito grande. Você pode até olhar o SERPRO, que tem 2.000
desenvolvedores, tá bom, mas não são centrados nisso. Hoje nossa produtividade
que bate na ordem de 18 a relação de ponto de função por homem. O mercado diz
que pratica, uma empresa padrão CMM 3 diz que pratica 15 e o que acho que
para a gente estar em 18 já é um nível bem grande que a gente possa estar
dizendo de produtividade.
Você acha que a empresa tem capacidade ou flexibilidade de adaptar
produtos a diferentes segmentos ou a empresa trabalha realmente em
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função de produtos específicos para clientes específicos, em função do
mercado governo?
A gente tem de tomar só um cuidado que é o seguinte: a gente tinha um problema
crônico na empresa com as várias tecnologias que a gente desenvolvia. A gente
tinha aplicações em ASP, em DELPHI, aplicações do mainframe usando COBOL,
SADS, dentre outras linguagens. A gente acabou perdendo muito da
produtividade, ou seja, a pulverização de tecnologias que a gente desenvolvia
acabou trazendo alguns nichos de ociosidade e alguns nichos que a gente não
tinha condições de estar produzindo mais. Então, acho que a padronização é
desejável. Aí a gente tem de tomar um cuidado, por isso comecei fazendo este
alerta. A gente tem de tomar o cuidado de manter a padronização, mas a gente
precisa estar preparado para atender algumas especificidades dos nossos
clientes.
Então, por exemplo, desenvolver aplicações para este mundo novo, este mundo
de mobilidade, essa questão é uma necessidade. Precisamos alcançar isso.
Desenvolver conceitos que trabalhem com workflow é uma tecnologia que
precisamos incorporar. Então, diria para você que precisamos manter uma diretriz
de padronização, mas se preparar para atender determinadas especificidades.
Tomando cuidado de não trazer um quadro de pulverização tecnológica que é
ineficiente para a gente enquanto empresa pública.
No caso tanto do CNIS quanto do Portal MTE, em relação às estratégias de
crescimento que foram apontadas, como você associa? Houve essa
preocupação de trabalhar estas estratégias quando os produtos foram
identificados? Por exemplo, a questão da migração da plataforma
tecnológica estar associada ao CNIS e não tanto ao MTE, mas ao CNIS.
O que nós fizemos com o MTE é muito similar à experiência do CNIS, por conta
da necessidade também que eles tinham de sair daquele mundo tecnológico, que
era o mundo Unisys. Então, sim. Como é que a gente foi escolher? Porque este
processo de escolha? Porque o JAVA? Vários artigos, até o próprio Gartner, nos
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idos de 2005 faziam uma profecia, fruto das pesquisas de que o JAVA se tornaria
o COBOL dos anos 70. Então a escolha se baseou muito neste padrão. Que
linguagem surgia naquele momento com a sinalização, com a adoção mais
estudada em termos de projeção? O que se via que as empresas estavam
colocando, como o mercado estava se posicionando em relação ao JAVA. Então,
a escolha desta plataforma foi baseada nestes estudos que a época nós fizemos.
Então, a partir daí, a questão da utilização dos bancos relacionais, fizemos
estudos para verificar se estes bancos suportavam grandes volumes, porque você
vê, por exemplo, uma maciça, a base do CNIS com 14 bilhões de informações dos
segurados. Então, assim, havia também uma questão de estudo para verificar,
naquela ocasião, se o mainframe, se o mainframe não, se a tecnologia relacional
suportava manipular estes volumes.
Sei que não é bem a sua diretoria, é mais a diretoria de produção, mas como
você vê o ITIL neste processo, em relação à produção, junto desta
modernização que foi feita?
A gente superou a expectativa, superou a fase do desenvolvimento. O grande
desafio da empresa hoje, a meu ver, é suportar melhor, suportar no conceito de
infraestrutura, de estabilidade, os sistemas, os novos sistemas que estão por aí.
Há uma mudança de paradigma importante, porque, assim, o mundo mainframe é
um mundo monolítico. É um mundo onde as atuações em termos de infraestrutura,
de estabilização do ambiente se concentravam numa só tecnologia, ou, diria para
você, numa só visão. Quando a gente tá falando desse mundo distribuído e a
gente montou isso dentro do nosso PDTI de 2001, que a gente trabalharia com
três camadas, com uma camada de apresentação, uma camada de aplicações,
uma camada de banco de dados com bancos de dados relacionais, com o JAVA
como plataforma e que isso teria a própria concepção de vários componentes, a
gestão destes componentes, a administração destes diversos componentes trazia
um desafio novo. Diria que vencemos a batalha, vamos dizer assim, da primeira
fase que era desenvolver em três camadas. A estabilização, a manutenção, ou
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melhor, a sustentação deste ambiente é o grande desafio. E aí a sua pergunta do
ITIL...
Acho que é o modelo a ser seguido. A gente já tem começado a trabalhar com
isso, a gente ainda não tem a plenitude implantada. Agora, também acredito numa
coisa muito importante: a gente tem de trabalhar processo, mas tem de ter
ferramental.
Então assim, dentro da DRD, quando a gente adquiriu para o desenvolvimento a
suíte da Borland, além do processo, que ficou a cargo da área de Qualidade, a
gente tem uma ferramenta que instrumentaliza o uso deste processo e isto foi
muito positivo para esta questão de produtividade que falei alguns minutos atrás.
Também o próprio processo de gestão dos projetos, que é a nossa MGP. Num
primeiro momento PD Dataprev instrumentalizado com as ferramentas da Borland.
A nossa MGP com a ferramenta lá que é o Clarity, que nos ajuda muito neste
processo de gestão dos projetos.

Para a DIT, ela vem trabalhando nestes

processos do ITIL, mas acho que ela vai conseguir, agora, neste ciclo
instrumentalizar isso com a suíte que está sendo comprada da CA. Esta suíte
possui 11 ferramentas que trabalham os conceitos do ITIL, então assim, toda esta
parte de gestão de incidentes, toda essa parte de gestão de problemas, isso vai
dar uma alavancada bastante grande para o pessoal da infraestrutura. Então, sim.
Acredito no ITIL como solução e acho que o ciclo dele vai instrumentalizar isso.
Voltando aos novos clientes. Como você vê hoje a posição da empresa em
termos de mercado de governo, na busca de novos clientes?
Com grande satisfação. A gente era meio patinho feio nesta questão. Em 2005
tinha aquela dúvida cruel com a saída da Receita, que ensaiava a criação da
Super Receita e a ida para o SERPRO. Como é que a empresa ia ficar, pois
naquele momento metade do faturamento da empresa dependia da Receita
Federal do Brasil. Desde então, além da questão do MTE e do próprio Ministério
do Planejamento, que já são clientes da empresa, a gente vem sendo sondado por
uma série de outros ministérios, por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério do
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Desenvolvimento Social, Ministério da Pesca, até ministério militar, a gente já
sofreu algumas sondagens sobre utilização. Hoje a própria Casa Civil é nossa
cliente. Então, a minha visão é que o posicionamento da empresa em função da
melhoria da qualidade do que a gente está entregando, da experiência no
desenvolvimento em plataforma baixa, na própria questão da gente já ter
conseguido estabelecer um patamar de valor de ponto de função compatível com
o mercado, ela é muito promissora. Acredito que ao longo dos próximos anos a
gente tenha um cenário de expansão bastante grande.
Sem falar dos bancos, que a gente processa o empréstimo consignado, então,
assim, isto também é uma fonte importante para a gente e a gente aprimorou
bastante e vai estar aprimorando o sistema bastante o que eu vejo aí como uma
boa perspectiva de crescimento no mercado.
O mercado privado é um parceiro, é um concorrente, é um nicho a atingir?
Como você vê isso?
O mercado privado, salvo esta questão do ECO, que é o sistema de Empréstimo
Consignado On-line, e mais alguns outros batimentos que a gente possa estar
fazendo com as nossas bases, não é o foco. A gente apenas, para efeito de
batimento de informações, para fazer prova de vida, a gente até faz alguns
serviços, há uma possibilidade até de crescimento, mas não é o foco.
Para encerrar, a parte de pessoas, gestão de pessoas. Como a Gestão de
Pessoas

atua

neste

processo

todo

de

mudanças?

Como

foi

a

reestruturação?
Se a gente evoluiu muito na questão tecnológica, na parte de processos a gente tá
avançando muito, acho que o grande desafio que ainda a gente precisa chegar lá
do outro lado diz respeito à questão de gestão de pessoas.
A empresa foi forjada com aquele perfil da década de 70, baseada num quadro de
muitos digitadores, com muita gente trabalhando nas funções de produção,
naquela produção modelo bem antigo, aquela coisa de ter que imputar dados,
aquela coisa da preparação, de tudo isso. O grande desafio enquanto empresa
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privada, como empresa pública, desculpe diferentemente da empresa privada, é
como remanejar esta força de trabalho e como mudar este perfil.
Então, existem algumas medidas dolorosas que ao longo do tempo tem sido até
tomadas pela direção da empresa. Porque assim, a empresa tem um percentual
também de aposentados muito grande. Em 2005, a expectativa era que
chegássemos por volta de 2010, 2012 com a expectativa de que quase metade da
empresa com aquele perfil já estaria aposentada ou em idade de.
Então, qual é o grande desafio que a empresa ainda vive? Ela precisa renovar
seus quadros, remanejar as pessoas para determinadas funções e propiciar que
as pessoas se aposentem de fato, porque aqui acaba que as pessoas se
aposentam e ficam. Isto está muito relacionado a questão de uma pergunta bem
inicial sua que é a questão do custo. Como a gente vai equalizar isso? O principal
item de custo da empresa é pessoal. Este é o principal item de custo da empresa.
E obviamente, as pessoas que se aposentam e continuam, elas, em regra, tem os
maiores salários da empresa. Então, o maior custo da empresa está crescendo à
medida que a empresa tá mais velha e que se aposentam ou ocupam, vamos
dizer assim, ocupam posições mais altas dentro da empresa.
Como a empresa tá tratando isso? Primeiro, a empresa vem numa política de
fazer planos de demissão voluntária. É uma rotina que deve acontecer, voltada em
especial aos aposentados, para que a gente consiga manter este patamar de
aposentados, vamos dizer assim, sob controle. A segunda visão que a área de
pessoas tem com relação a isso é de requalificar muitas pessoas. Por conta deste
processo de migração, diria que 90% dos técnicos da nossa diretoria foram
capacitados ou recapacitados nas novas tecnologias. Agora, existe uma questão,
isto é dado de uma pesquisa do Gartner que é importante, é relevante, que eles
esperam que é o seguinte, que somente 35 a 40% destas pessoas recicladas,
vamos dizer assim, elas conseguem mudar de tecnologia, elas conseguem vencer
este paradigma tecnológico. Acho que a gente não ficou muito longe disso não.
Então, a gente tem dificuldades. Então, assim, a gente buscou recapacitar ou
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recolocá-los, a gente tem um processo de desligamento para que a gente possa
estar fazendo esta reciclagem e a entrada de pessoas novas. Então, esta é uma
questão que está sendo trabalhada.
A parte de pessoal precisa e ainda é incipiente este processo, mas precisa
trabalhar muito nesta gestão desta mudança como um todo, nesta coisa de
paradigma que as pessoas estão acreditando que o mundo vai continuar o
mesmo. Não vai. A visão, que é difícil delas entenderem, é que a empresa que
havia aqui a três, quatro anos atrás não é a empresa que existe hoje. Isso impõe
mudanças nos seus hábitos, impõe mudanças nas suas rotinas, maiores
exigências. Isto é fundamental para que a gente tenha a manutenção deste
crescimento que a empresa tá tendo. Acho que ainda falta. Talvez pessoas seja a
coisa que ainda mais precisa ser evoluída dentro da empresa. Acho que gente
ainda precisa de um processo. Isto envolve todos os processos de avaliação, de
avaliação funcional, os processos de progressão funcional, de meritocracia, de
promover por mérito. A empresa não tem muito esta cultura. Ao longo dos anos,
todos eram muito bons. As avaliações eram assim... Qual era o resultado da
avaliação? Todos são ótimos. A empresa tinha níveis de “acima do esperado” que
eram incríveis para a empresa e, ao mesmo tempo, a empresa não conseguia
subir. Então assim, mais critério nestas questões de avaliação, melhorar os
nossos processos de avaliação, isto é um grande desafio que a área de pessoas
tem de tocar.
Voltando para a DRD, a questão das unidades de desenvolvimento
descentralizadas. Como elas se encaixam na estratégia, no processo?
Sou um beneficiário, enquanto diretor, de uma tomada de decisão. Na época não
foi nem do próprio Rodrigo Coutinho, meu antecessor, mas do Rafael que
começou este processo de descentralização. O Rodrigo Coutinho pegou esta ideia
e, de fato, fez acontecer, porque a ideia estava no papel. O Rodrigo Coutinho fez
esta ideia acontecer na prática e o que eu fiz foi botar mais gasolina neste motor.
Porque, se você me perguntasse, assim, de toda a entrevista: Rogério, o que fez,
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o que foi, qual a ação ou o que você achou que foi o grande responsável pela
virada da empresa?
Diria sem sombra de dúvidas que foi a criação das unidades de desenvolvimento,
essa descentralização, essa energização que a empresa recebeu. São
praticamente pessoas novas, são hoje 450 desenvolvedores novos, na sua grande
maioria são pessoas recém-formadas que trouxeram uma mescla para a empresa,
um mix da questão da experiência profissional fora da empresa com a vontade de
fazer uma empresa diferente. Foram os grandes responsáveis.
Se você me perguntar por que a empresa hoje tem R$1,1 bilhão de faturamento,
porque a empresa hoje consegue atender aos clientes como MTE, como o próprio
INSS, se juntar para estar desenvolvendo coisas com o SERPRO, o que foi? Foi a
criação das UD´s. A virada veio com esta questão da criação das UD´s. Foi uma
experiência extremamente exitosa. Mexeu com a empresa, trouxe força de
trabalho, mexeu com a estrutura antiga da empresa, as pessoas começaram a se
questionar. Então, teve ao aspecto técnico, teve o aspecto da mexida motivacional
que isto trouxe. Não tenho dúvida nenhuma que esta é a razão do nosso sucesso.
Tem uma coisa que acho que, assim, também, corroborou muito para este
processo, que é o seguinte: Quando avalio gestões de empresas estatais, falam
de uma diretoria colegiada... Mas acho que merece um registro que a diretoria da
empresa realmente é uma diretoria colegiada. Não é só o fato de estarmos
fisicamente no mesmo espaço, mas há um diálogo muito forte. A tomada de
decisão aqui, ela é muito mais célere que em outras estatais. As decisões aqui
não passam o dia. A gente toma decisão aqui... Olho pela videoconferência, isto
também é um processo muito importante. Quando a gente tem um assunto para
discutir a gente discute na hora e resolve na hora. O processo de tomada de
decisão é muito célere. Isto também, diria para você, é um catalisador para que
isto aconteça. Então assim, em termos de gestão, a questão da celeridade da
tomada de decisão e diria para você, como falei aqui, que o grande marco, para
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mim, foi a criação das UD´S e só fiz um pouquinho incentivar mais que este
processo continuasse.
Muito bom. Esgotei. Muito obrigado. Tenho certeza que vai contribuir muito
para o trabalho. Obrigado mesmo.
Obrigado a você aí.
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ENTREVISTA 02
Local: filial no Rio de Janeiro da empresa pesquisada
Das 11:15 às 12:05 em 16/07/2012
Entrevista sobre a Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
Entrevistado do sexo Masculino, responsável pela diretoria em questão.
Tempo médio de transcrição: 13 horas
Um arquivo de áudio gravado compõe a entrevista. Tempo total: 51:28
minutos.

A ideia é conversar um pouco sobre a mudança de processo que houve na
área financeira e logística da empresa e depois associar isso às ideias de
estratégia e inovação para a minha dissertação. Então, se o senhor puder
falar um pouco da criação da diretoria, da estruturação do processo todo...
Estou aqui desde agosto de 2006. Tinha duas grandes missões aqui, quando a
gente chegou, que era a questão da situação econômico-financeira da empresa,
que era muito ruim, um desequilíbrio grande, desse lado, e os processos,
principalmente os de aquisições, num primeiro momento. Desde então a gente
vem fazendo uma série de reformulações, revisões de processos, aquisição e
implantação do ERP, que é um processo importante que a gente tá passando e
vem, na medida do possível, a gente alterando a estrutura, né?
Na área de logística, logística num sentido mais amplo interno, é que foram as
maiores mudanças. Desde a revisão dos processos de aquisições, que hoje a
gente atingiu um patamar muito razoável, né? A gente tem testemunhos tanto de
fornecedores quanto de órgãos de controle que a gente é até considerado como
um dos melhores do setor estatal do grupo de aquisições de TI, questão de
preços, temos conseguido preços muito competitivos aí no mercado, por várias
razões, tanto a modificação de processos internos quanto, a gente tá usando
bastante, por exemplo, registro de preço. Estamos intensificando bastante isso.
Tem nos dado condições muito boas, tanto de preço quanto de flexibilidade de
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aquisição. A gente tem indicadores que os nossos custos, tirando pessoal, tem se
mantido bem estáveis ao longo do ano, nos últimos anos, embora a empresa
tenha crescido bastante. Quer dizer, a empresa compra mais, mas está
conseguindo preços mais competitivos.
O foco que a gente está colocando internamente nesta questão de logística é ter
uma visão de cliente interno. Uma coisa que no setor público você não vê muito. É
sempre aquele cara chato, pedindo um bem, pedindo para comprar um telefone. A
gente tem trabalhado muito internamente para ter a visão do cliente. Por exemplo,
você comprar um micro, né? Quando tinha um problema, deu um defeito no micro,
era um deus nos acuda, para consertar, para substituir. A gente tá desenvolvendo
políticas, assim, que a gente chama de políticas de “processo completo”, desde a
identificação da necessidade de um equipamento, por exemplo, do micro até o
descarte dele quando não precisar mais, e aí com a visão do usuário, do cliente,
que ele precisa ter um micro em condições, facilidade...

Interrupção por telefonema.

Onde a gente estava? Ah, sim. Nestes processos do cliente interno. Micros, por
exemplo. A gente tá definindo políticas também. Antigamente um grande problema
em questão de micros era manutenção. Isto é para todo mundo. Fui diretor do
INSS... Você tem contratos de manutenção. Geralmente são empresas pequenas
em cada cidade. A gestão disso é extremamente complicada e a gente partiu, por
exemplo, em micros foi feita todo um estudo, uma política de comprar com
garantia de três anos e depois disso você descarta automaticamente. Então, o
usuário não precisa mais pedir um micro novo. Já tem uma política, quando dá
três anos, antes, já se “starta” um processo. A ideia é ter registro de preço direto,
mas já se “starta” um processo para substituição, já com a visão do descarte.
Então não tem mais contrato de manutenção.
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Outro exemplo claro, que é um dos maiores sucessos que a gente tem é o
outsourcing de impressão. Era um processo difícil. Tinha apontes recorrentes dos
órgãos de controle. Este processo ilustra bem a visão nova que a gente tá dando.
Você tinha impressoras antigas e as impressoras se renovam muito rapidamente
no mercado e você não conseguia mais comprar os suprimentos em licitação. As
unidades regionais compravam em lojas, às vezes no caixa pequeno. Só que
quando somava um ano, ultrapassava o valor de licitação. Aí vinha aponte dos
órgãos de controle. Gente, qual é a solução? Não deixar. Botar mais gente para
controlar. Sim, qual é a solução para o cliente, para o usuário? Fica sem imprimir?
Isso no setor público tem muito isso. Você vê um problema, você vai no controle
não vê a solução. Isto é uma coisa que a gente tá avançando bastante. Então se
procurou uma nova solução, a solução do outsourcing de impressão que, além de
ter reduzido bastante o custo, reduziu bastante o consumo de papel e hoje, em
termos de serviço para o cliente, é muito melhor.
E para o cliente final? Para o INSS, para os outros clientes, este processo
interno que foi remodelado ajuda a reduzir preço?
O cliente não está preocupado tanto em reduzir preço. Está preocupado que a
gente entregue. A grande reclamação era entrega. Faz um contrato, prevê um
prazo, quando chega no prazo, diz que não vai dar. Só daqui a dois anos, daqui a
três anos. É a grande reclamação. Acho que a Dataprev tá avançando muito em
entregar no prazo, melhorar o prazo, entregar com qualidade, com efetividade e,
claro, tem a preocupação do custo porque o cliente também, na hora que vai nos
contratar, tem de fazer comparativo, mas não é um objetivo estratégico.
Uma coisa que era assim... Lembro que quando cheguei aqui, o presidente era o
Soares. Toda vez que ia para a área fim discutir os problemas, muitos dos
problemas eram justificados por causa dos gargalos das áreas meio. Não
consegue comprar, paga atrasado, para comprar uma coisa demora um ano.
Equipamentos, software, não sei o quê. Com certeza deixou de ser gargalo.
Deixou de impactar nos prazos para os clientes.
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Uma coisa do passado, quando a gente chegou aqui... Ia-se no cliente discutir um
produto para vender. Um desenvolvimento. Desenvolvia. Um belo dia tá pronto.
Tem de botar em produção. Tem de comprar máquina. Comprou a máquina. Tem
energia suficiente no site? Era assim... Foi feito um planejamento. Tá sendo feito
um investimento grande agora no CP, de se antecipar, porque, por exemplo,
reforma de infraestrutura de CP é dois, três anos, dependendo. Então, sob este
ponto de vista, a melhora deste processo, maior agilidade, tá permitindo a área fim
ter mais agilidade, mais qualidade, os próprios avanços das instalações, a
melhoria das instalações também tem muito a ver com isso. Acho que é a principal
contribuição.
Quando se faz uma aquisição, por exemplo, de software ou de máquina, a
especificação já vem fechada da área fim, certo? A diretoria aqui pega
aquele pacote que foi descrito e não discute nada em termos técnicos do
que foi especificado...
Este é um avanço que estamos sentindo neste momento. Era muito assim com o
demandante. Quase que vinha fechado, se empacotava em termos de licitação e
entregava para frente. Estamos capacitando nossas equipes para entender um
pouco mais do negócio, para fazer uma discussão, para melhorar o processo.
Uma coisa que a gente verificava também quando a gente chegou aqui, isto é
comum de ver em outros órgãos. Sempre o gargalo é compras e jurídico. Área de
compras e jurídico. A experiência que já tive em outros órgãos, não é. Se você
especifica mal... Começa quadrado, vai quadrado. Já tivemos casos no passado
que veio o processo, a pesquisa. Quando foi para pesquisa de preço, o fornecedor
ligava e falava: Olha, tudo bem. Dou um jeito de fornecer esta licença, só que esta
licença não tá fabricando mais, mas eu tenho. Vocês querem isso mesmo? Aí
voltava. Espera aí, vamos rever.
Isto foi no passado. O que a gente insistiu? Se não melhorar no início... Por mais
que melhore aqui em compras, no jurídico, vai continuar o problema. Então houve
uma grande melhora também no demandante. Na especificação. Por exemplo, os
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processos mais complexos passam por consultas públicas, o que tem
arredondado bastante. Por exemplo, mesmo o nosso, no outsourcing fizemos
consulta pública e foi fantástico. Foi feita consulta pública e era assim... Quando
você bota o edital para consulta, vem o fornecedor: Olha, você pediu porta USB na
frente da impressora. Se você permitir que seja do lado, vai abrir para mais quatro
ou cinco fornecedores. Beleza. Troca. Não tem problema nenhum e outros vários.
E nestes grandes, software, equipamentos, a área demandante tem feito consulta
pública. Tem arredondado muito. Tem tornado muito mais transparente o
processo. O ERP, as consultas públicas, nós fizemos umas três também. Nossa!
Foi...
E aí, o reflexo é nas nossas licitações. Não tivemos nenhuma licitação nos últimos
cinco, seis anos que tivemos de reverter, que tivemos problemas sérios até por
decisões judiciais, de TCU. Claro, já houve denúncias ao TCU. Agora mesmo tem
uma recente, o TCU analisou e disse que estávamos com a razão. Claro, tem
casos, às vezes uma empresa entra com uma impugnação, vai para a área. É.
Realmente tem razão. Vamos refazer. Isto é feito. Mas que a gente tenha tido um
nó numa licitação, que parou... Não tivemos nenhuma. É reflexo da qualidade do
processo lá no início, do demandante, da especificação, da pesquisa. Estamos
qualificando mais o nosso pessoal para entender um pouco mais do que a gente
compra. Somos uma empresa de TI e quem compra... Você pede um bem. Aí vai
para pesquisa de preço. Aí a empresa lá do mercado pergunta um detalhezinho e
você tem de voltar o processo para a área fim para responder. Então, na medida
que se qualifica os compradores, você melhora o processo também.
Na questão do ERP? O que trouxe de integração e melhoria do processo
comparado com o que o sr. encontrou na empresa antes dele?
O ERP foi um grande marco para a empresa. Foi muito além do que se pretendia
inicialmente. Principalmente na questão de processo. Por exemplo, na minha
cabeça, lá atrás, no início, implantar um ERP era um problema de TI. Era um
sistema. TI implanta aí p´ra mim.
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E a gente verificou que, na verdade, é uma grande revisão de processos. O
sistema é uma ferramenta fundamental. A gente passou por um grande trabalho
de revisão de processos. A questão da gestão de mudanças, que é um conceito
que a empresa não trabalhava e a partir do ERP a gente trabalhou e agora a
gente tá ampliando isso para trabalhar para o cliente final também, dar este
suporte, coisa que não era feito, de uma forma mais estruturada.
A gente pesquisou muito antes em outras empresas, inclusive estatais para fazer.
A gente aprendeu muito com isso. E uma grande dica foi o seguinte: Tente
customizar o mínimo possível. Se adapte. O ERP é um sistema que já foi testado
em milhares de empresas, porque só o nosso tem de ser diferente de todos? É um
grande desafio e nós tivemos sucesso. É muito bom o olhar de um terceiro, com
experiência de mercado e tudo. O implementador foi uma grande empresa,
escolhida agora uma das melhores do país, que acho que nos ajudou. O grande
ganho do ERP foi a revisão do processo e, claro, a integração de informações. Já
estamos começando a ter alguns resultados.
A gente tá numa fase que é o seguinte: o grande processo inicial é botar em
funcionamento. Sair do passado e botar em funcionamento. Agora estamos na
fase de pegar muitas informações que estão vindo e traduzi-las em informações
estratégicas, tático-operacionais, as pessoas entenderem isso. Tá na hora de
revisar processos também. Processos pós ERP. Agora vai começar uma fase rica
e já estamos vendo umas oportunidades de ganho. Ainda esta semana, vi uma
pesquisa muito interessante com duas mil empresas internacionais sobre ERP. As
empresas dizem que você consegue resultados bons do ERP depois de três anos
da implantação. Interessante que eles falam dos problemas que eles vivenciaram,
muito aderentes ao que vivenciamos, mas uma coisa interessante, 61% não
conseguem implantar no prazo e a gente conseguiu implantar.
Uma coisa interessante, aqui... Quando fizemos a primeira reunião com o
implementador, depois que assinou o contrato, apresentamos as equipes, o diretor
do implementador que estava junto fez uma ponderação: “Olha. Estamos aqui,
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assinamos o contrato. Ganhamos a licitação. Vamos cumprir o que está no
contrato. Só queria alertar o seguinte: na média do mercado, um processo de
implantação de um ERP desse porte, em oito meses, eu nunca vi. Então, assim, é
um grande desafio.” E ele ainda fez um adendo: “Em sendo uma estatal, pela
experiência que temos em estatais, nos preocupa muito mais. Só estou dando um
alerta, mas nossa parte nós vamos cumprir” e eles ficaram encantados da gente
ter conseguido cumprir com o nível de problemas que tivemos perto do que eles
observam, inclusive em empresas privadas. Em termos de implantação é
considerado um “case” de sucesso. A casa comprou o projeto, isto é que é muito
interessante.
Na minha avaliação, a área meio deixou de ser gargalo para a área fim. Tá num
processo de evolução muito interessante. A gente montou, por exemplo, uma área
de prospecção de processos. Porque uma grande angústia que nós tínhamos é
que víamos o problema, sabíamos que tinha de mexer, mas tinha alguém que
estudar. O pessoal do dia a dia, do operacional não consegue parar para ver.
Então a gente segregou uma equipe, mas trabalhando muito junto com quem faz.
Temos vários estudos feitos, alguns por fazer ou em andamento, interessantes.
Começou com foco de melhoria de processos internos, mas já estamos discutindo
de ampliar para os processos finalísticos. Estamos dando uma olhada no exemplo
do SERPRO que tem um escritório de processos. Ano passado eles fizeram um
seminário aqui com a gente.
São duas áreas que a gente tá trabalhando e a gente acha que tende a crescer na
empresa. Essa de processos. Aí, necessariamente, não sei se tem de ficar na
diretoria. Uma outra coisa que a gente tá trabalhando muito forte e não tenho
dúvida que tem de crescer muito é a gestão de informação. Bato muito no
seguinte: A gente já tinha muita informação antes, só que não era bem trabalhada
enquanto estratégica. Você recebe milhares de tabelas, nota técnica de cem
páginas, mas e aí? O que eu faço? O ERP vem trazer uma qualidade muito maior
de informação integrada e agora preciso trabalhar esta informação. Tem uma
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equipe de TI interna, a contabilidade e a área financeira trabalhando inicialmente
com foco na diretoria, mas é para ampliar para toda a empresa para informações
estratégicas.
Costumo falar o seguinte: Hoje é uma outra empresa. Superou o patamar de um
bilhão de faturamento. A velocidade que se exige é muito mais rápida. A
velocidade de decisão tem de ser muito mais rápida. É uma complexidade de
gestão muito maior. Tem coisa que não dá mais para administrar no “feeling” nem
no papel. Estamos num processo de evolução, colocando sempre este desafio
para o nosso pessoal. É um outro tipo de empresa. Agora preciso passar por uma
reformulação das minhas áreas do financeiro. Estava esperando, inclusive, a
implantação do ERP. Agora tá deixando de ser aquele controlador, contas a
pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Preciso produzir informação estratégica.
Planejamento do fluxo de caixa é fundamental. Orçamentário é fundamental.
Outro exemplo que falo. Até a um tempo atrás, a empresa não tinha problema de
orçamento, de gastar mais. A não ser quando o cliente não pagava. Mas se o
cliente pagava, não tinha esse problema, porque como as compras, o processo
era muito moroso, nunca estourava. Costumo falar o seguinte: Chegamos num
patamar da área de compras, que se deixar, eles compram tudo que precisa em
seis meses. Gasta tudo em seis meses, ainda mais com registro de preço e tudo.
Preciso agora que a gestão orçamentária, o fluxo de caixa funcionar muito mais
redondo. Isto precisa de muito mais informações que a gente não tinha
estruturado. Precisa de informações em tempo real. Saldos orçamentários não
podem demorar um, dois meses para estar em dia. Então, é um processo
interessante. Na medida que a gente evolui, que cresce, vem outros desafios. A
gente tá muito antenado com isso. Várias destas propostas de soluções, a gente
sempre busca no mercado alguém que já fez, principalmente estatais. Tem sido
comum, em algumas grandes estatais, a gente ouvir: Vocês estão fazendo isso? A
gente também tem vontade de fazer. Quando vocês avançarem, procura a gente.
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O sr. colocou em diversas vezes na sua fala, a questão das pessoas. Como
foi o desafio de ter pessoas num paradigma anterior de trabalho na gestão
de mudanças? Trabalhar essas pessoas, trazer gente nova, qual é a sua
visão?
Isto é interessante. Tem alguns fatores interessantes. O primeiro com relação à
integração... A questão do planejamento estratégico integrado da empresa tem a
ver. As pessoas verem que a empresa tem um caminho. Começa por uma
diretoria absolutamente integrada com o ministério. É uma das experiências mais
satisfatórias que tenho na empresa, a integração da diretoria. Estou no terceiro
presidente, mesmo nas mudanças de diretoria, de ministério, tem seguido uma
linha, uma coerência. Esta integração a gente procura passar para baixo. Acho
que avançou bastante. Lembro que quando cheguei aqui os gerentes vinham me
perguntar: preciso fazer isso. Posso? Mas, precisa de me perguntar? Ah, não. É
porque antigamente não podia me reunir com gerente de outra diretoria sem
perguntar para o diretor. Era nesse nível.
Uma coisa que avançou bastante é a questão da integração. A gente sempre
procurou, o ERP é um exemplo, as mudanças que a gente fez na diretoria, estar
conversando muito com as pessoas. Não é chegar um belo dia com uma nova
estrutura. A gente sempre procurou conversar muito com os gerentes, na medida
do possível, com os empregados. No ERP, fiz várias palestras para os
empregados. A questão do patrocínio que é fundamental. Patrocínio da direção.
Não adianta chegar com uma mudança, com o ERP se eu não tenho... Quantas
vezes me diziam que na implantação do ERP tinha problema e ligava para o outro
diretor e conseguia resolver. Não é um projeto da diretoria, foi um projeto da
empresa. E neste processo de compras, de mudanças, de logística, a gente tem
procurado sempre conversar. A gente tem um presidente muito atuante também
nisso. Várias destas coisas ele é um incentivador ou o próprio quem provoca.
Um conceito muito comum no setor público. No setor público, quando vai discutir
uma coisa, pensar numa solução, primeiro bota a camisa de força da legislação.
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Primeiro olha a legislação. Aqui já aconteceu. Quando começamos a discutir
política de micro. Constitui um grupo e a primeira coisa que apareceu foi uma
proposta de norma. Gente, norma é a última coisa. Esquece a legislação e a
norma num primeiro momento. Busca a melhor solução. Esquece o preço num
primeiro momento. Busca as melhores soluções. Trazidos os cenários agora
vamos ver se, em termos econômicos financeiros, se vale a pena e tudo e, por
último, a legislação. Nós não temos a opção de não ser legal, de não cumprir a
legislação, vamos ter de cumprir, mas esse é o último passo.
E tem de enfrentar algumas coisas. Por exemplo, registro de preço, que nos dá
um ganho fabuloso. O TCU tinha uma séria restrição no início. Todo mundo ficava
com o pé atrás e aí o presidente insistiu, vamos encarar, vamos encarar.
Encaramos e hoje, quando o TCU vem reclamar, mostramos os resultados. A
gente tá numa situação que faço o registro de preço... Fiz o registro e vou deixar
para comprar lá na frente. Tem um ano. Quando vou comprar, chamo o fornecedor
para negociar preço. Tá pronto para comprar. É só emitir a AF. Interessante é que
na virada do ano fiscal dos grandes fornecedores, principalmente multinacionais,
os caras ficam desesperados para vender. Às vezes a gente tem conseguido
preços que a gente mesmo não acredita. Tem gente que fala que a gente tem
conseguido preço melhor que Banco do Brasil, SERPRO, entidades muito
maiores... Outro dia um grande fornecedor internacional de licenças disse que
estamos conseguindo preços destas licenças que ninguém no governo federal
conseguiu ainda e a gente discutindo para baixar preço. Beleza, legal. Só que o
nosso patamar agora é preço de iniciativa privada. Os caras se olharam...
A empresa tá num momento muito interessante. Desde que estou aqui é o melhor
momento. Uma coisa que não se fazia antes é negociar condições de pagamento.
Estamos parcelando os pagamentos. Muitas vezes de coisa que faço o pregão.
Consigo um preço lá embaixo. Depois, na hora de emitir a AF, meu amigo,
redução de preço. Ah! Não dá. Então me dá condições de pagamento. É uma
forma de me financiar e alavancar mais investimentos. Agora estamos fechando a
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compra da nova solução de CP para São Paulo, sala cofre igual a Brasília. Brasília
a gente pagou em um ano sem correção e São Paulo, estamos negociando 18
meses. Se não eu não conseguia, tinha de esperar mais tempo.
Alavancar financiamento é outra coisa que a gente vai entrar também, mas a
gente tem de se estruturar. Financiamento para a empresa, para alavancar
investimento. Porque, assim, toda empresa, principalmente as médias e grandes,
as que crescem, crescem com financiamento. Todo mundo faz isso no mundo
todo, países... Porque o investimento que você faria lá na frente com recursos
próprios, você antecipa aqui, faço agora e gero mais negócios. A empresa tá
agora numa situação que tem vários potenciais clientes batendo na nossa porta.
Só que, assim, peraí, tenho que me estruturar. Porque a pior coisa é vender e não
entregar. Então, assim, uma das coisas que precisa é o CP. Estávamos fazendo
Brasília esse ano, a ideia era até o final do ano, contratar São Paulo e no final do
ano que vem, contratar o Rio. Já tô para assinar o contrato de São Paulo agora,
para começar a obra já e até o final do ano, a gente quer contratar o Rio.
Tem financiamento do BNDES, estamos vendo outros bancos e fazer as contas. É
mais vantajoso pegar um dinheiro desse que deixar dinheiro aplicado, se tiver.
Porque são opções muito fantásticas, com prazo de carência. Agora, falo o
seguinte: Melhor dos mundos. Pego o dinheiro, faço todos os investimentos, vou
embora e o próximo se vira para pagar. Não. Tem que estruturar porque lá na
frente tem de pagar. Então é aquela lógica: faço um investimento que me vai me
gerar mais negócio, faz gerar capacidade de pagar lá na frente e com certeza
alavanca o crescimento.
Uma grande questão que a gente tem, um grande patrimônio que a gente
conseguiu ao longo dos últimos anos é a credibilidade da empresa. Lembro que
quando cheguei a gente começou a estruturar este processo de compras. Fiz uma
reunião com os empregados. Falei das ideias, melhorar o processo. Teve um
empregado que pediu a palavra e falou: Estamos juntos, é tudo que a gente
sempre quis. Agora, o problema é o seguinte: A gente liga para cotar preço no
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mercado, a empresa fala: “Vocês vivem pedindo preço e não compra, quando
compra não paga.” Então era uma coisa muito ruim. A empresa que pagava em
média mais de três meses de atraso. Quantas vezes a gente ficava negociando
com fornecedor pequeno para não suspender o fornecimento? O preço reflete
isso. Não é a toa que a gente observa uma estabilidade nos nossos custos, fora
pessoal, fantástica porque o preço melhorou muito. Tem credibilidade. A gente
tem licitações de serviços, de limpeza, que aparecem 40 empresas no pregão.
Antigamente tinha pregão que aparecia uma, duas, três. Os fornecedores estão
brigando para fornecer para a empresa. No mercado de TI, por exemplo, teve uma
vez um pregão de umas licenças que estava estimado em 10 milhões, 11 milhões
e o preço final foi 1 milhão e 700. A gente analisou e era o fabricante. A CGU
questionou. Como é que a empresa aceitou? Era inexequível o preço. Meu amigo
é o fabricante. Até pedi para o pessoal conversar com o fabricante. Como é que
pode dar um preço lá em cima? Tem uma ordem da matriz da gente entrar na
empresa. E aí tem licitações assim, que o preço cai 40, 50%. Esta credibilidade
alavanca mais negócios. Consigo comprar mais. E na hora de emitir a AF ainda
chamo para negociar mais. Às vezes consegue preço ou parcelamento. Nem
sempre consegue. Agora mesmo, compramos umas licenças de SQL/SERVER. O
registro era de 50 e ia comprar 30. Chamamos para negociar. Quero redução de
preço. Redução de preço não dá porque chegou no limite. Então quero condições
de pagamento. O vendedor falou: Trinta talvez consiga dividir em três vezes, 30,
60 e 90, mas se você comprar 50 tem um modelo da Microsoft de dividir em três
parcelas anuais. Pagar o valor que comprei em três parcelas anuais sem correção
comprando as 50. Conversamos com a área. Vai precisar de 50 logo? Sim, se
comprar tudo... Só não pedi mais pela restrição econômica. Então vamos comprar
50. Ele nem acreditou. Vai comprar mais do que pedi?
E a questão do cliente externo?
Deixa falar de uma coisa que acho que vai interessar. Depois voltamos nessa.
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Uma coisa de processo que mudou foi trazer a TI interna para dentro da diretoria.
Foi uma ideia inicial do presidente que num primeiro momento a gente estranhou.
Mas tem duas questões. Uma é que a gente sempre foi procurar exemplos aí de
fora de como era a TI interna e era difícil porque as outras empresas não são
empresas de TI. A TI é da área meio e aqui tinha aquela mistura...
E a falta de prioridade...
Sempre falava para o meu pessoal: Gente, na hora que tá pegando, eles vão olhar
para o cliente. Tá certo. É ele que paga as nossas contas, entendeu? Vai mandar
o cliente esperar? Manda a gente que tá aqui do lado esperar. Naturalmente se
faz isso. Não posso reclamar disso. E aí, a gente brigava por uma TI exclusiva
para a área interna. A novidade é que, tá bom, mas quem vai cuidar dela é a
nossa diretoria. E aí, numa lógica interessante, muito mais como um serviço e não
como TI propriamente dita. Esta área interna não vai desenvolver. Ela vai dar
sustentação. Se quiser desenvolver, ou contrata o desenvolvimento da empresa
ou contrata fora. Preferencialmente fora. Deixa o desenvolvimento cuidar do
cliente, vender mais, usar toda a capacidade dele para vender. Mas, claro, algum
desenvolvimento, se tiver capacidade de atendimento, a gente contrata. Fazer
uma coisa profissional, processual, tipo uma contratação. Esta foi uma mudança
de processo nova...
Outro dia, vi uma pesquisa também internacional que as empresas estão partindo
para isso também. Interessante, mostra que a gente tá bem em linha e a gente já
está sentindo os efeitos. Ter um pessoal exclusivo, dedicado, com a visão de
processo de todo. A área de processo que foi criada também está muito próxima.
Outro problema, que aprendi com a implantação do SIGMA: A TI levava muito a
culpa que não tinha. Problema é o processo. O problema da TI é que também não
explicitava isso, assumia.
Outro exemplo, o problema da folha de pagamento. O assessor da diretoria de
pessoal indo lá em Santa Catarina conversar com o desenvolvedor. Tá errado.
Faltava um meio de campo. Então, esta área de TI interna faz este meio campo
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para o cliente. Você precisa do sistema. Deixa que o desenvolvimento é comigo,
eu que entendo. Tenho de te dar um sistema nas condições que você precisa.
Então, assim, foi uma outra mudança importante, grande. No primeiro momento eu
ficava... Meu Deus, não é minha área. Tanto que a ideia de colocar o gerente atual
na gerência era de uma pessoa que entenda do processo. Claro que vai ter
pessoas de TI com ele, entenda um pouco de TI, mas principalmente do processo.
Fazer este meio campo entre o que o cara está pedindo e o que a TI pode
atender. A tendência, claramente, é que se você deixar, sempre vai se pedir um
processo que ninguém no mundo atende e aí você vai ter de desenvolver sempre
um...
Quem nos procurou na semana passada para ver nosso processo de ERP foi o
próprio SERPRO. Eles falaram para nós: Tenho sistema de tudo, só que não é
integrado. Temos 100 desenvolvedores para isso. Não dou conta do cliente final,
estou apanhando e vamos partir para o ERP. Gostaram muito da nossa
experiência.
A questão do cliente externo. O sr. já esteve do outro lado, já foi diretor do
INSS. Depois deste tempo aqui na empresa, destas mudanças todas, na sua
avaliação, a visão mudou? A credibilidade chegou ao cliente?
Acho que avançou bastante, mas tem de avançar muito mais porque, acho que
passa muito por esta questão de gestão de mudança. Imagina implantar um CNIS
novo para 40 mil usuários sem ter gestão de mudanças? Cito este exemplo.
Aquele cara lá da agência que entende um pouquinho de TI e hoje é a referência
da agência para qualquer problema, vai mudar o sistema, sistema novo, muita
coisa ele não faz mais no local. Esse cara vai resistir. Qualquer probleminha é
culpa da empresa. Então assim, acho que avançou bastante...
Agora mesmo, a gente está, no ERP nosso, agregando módulo de gestão do
contrato com o cliente, que é o primeiro módulo que vai ter impacto no cliente final.
Começou fazendo gestão de mudanças com ele. Dentro desta implantação, nosso
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pessoal vai fazer um trabalho de sensibilização e tudo. Agora, sem dúvida este
avanço da Previdência aí tem muito a ver com TI.
Lembro quando o presidente do INSS da minha época saiu, comentou comigo que
a questão da Previdência, da modelagem dos processos, está dada. Claro que
sempre evolui, mas o principal agora é TI para suportar e a gente vê que o
governo teve esta clareza. Tanto que mudou o ministro e a empresa vem tendo
uma linha, patrocínio. Claramente o governo apostou e a empresa está dando
resposta.
Aquele negócio que eu falo... Antigamente, o cliente assim, a empresa, não
adianta. Os caras não entregam, mas quando começa a entregar as primeiras
coisas... Ôpa! Começa a pedir mais, cada vez mais rápido. Entrega com qualidade
e uma coisa que aprendeu a fazer e o presidente tem muito a ver: Falar “não”
quando não dá. Também tinha isso. Não dá, fala que não dá, mas me
comprometo, digo que vou entregar em janeiro, mas chega em 30 de dezembro
diz que aquele prazo não vai dar. Tá bom, mas quando entrega? Daqui a dois
anos. Aí não há Cristo que acredite. Então, estes prazos, embora a gente atrase,
estão cada vez mais reduzidos. Várias entregas em dia. O cliente fica preocupado
quando se fala em redução de preços. O INSS é um caso. A gente está
melhorando as nossas condições econômicas. Em vez de reduzir preço, me
entrega mais coisa. Não quero reduzir o contrato contigo, me entrega mais coisas.
A lógica é essa.
O foco bem colocado, estratégico. Nós somos uma empresa da área social do
governo. Este é o nosso foco. Não vamos partir para o setor privado a não ser em
processos inerentes ao que fazemos para os nossos clientes. Exemplo claro é o
Crédito consignado que, hoje, diria, é o melhor negócio da empresa. Melhor
margem. Paga mais em dia, menor custo. Baseado num processo que já está aqui
dentro, é só puxar.
Agora, sair vendendo... Lembro de uma estatal conhecida. Trabalhei em
município. Ela saiu vendendo produto para tudo quanto é município, prometendo e
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não entregou para quase ninguém. Conceito básico de marketing, que a gente
aprende. Tem de vender e entregar produto com qualidade.
Em termos gerais, minha avaliação é que melhorou muito. Tanto que tem cliente
que a gente nunca imaginava... Acabamos de assinar um consórcio com o
SERPRO para desenvolver a nova folha da União. Isto começa a abrir
perspectivas...
Assim, na minha opinião, trabalho no setor público a muitos anos. Se o setor
público quiser avançar em transparência, agilidade e em custo, é baseado na
informação. TI é crucial. Não tem como fugir. Mas a empresa é mais cara, morosa,
não entrega... Estamos começando a quebrar este paradigma. Agora, para isso,
não é fácil. Enfrentar compromisso com resultado, com tempo, com custo. Os
clientes também, tem uma hora que começa: está tendo empresa privada que
oferece metade do preço que vocês oferecem. Temos de ter compromisso com
isso e, apesar das amarras, dá para fazer. Agora, tem de quebrar os paradigmas e
a gente vem quebrando. Não é fácil encarar várias das questões que a gente tá
encarando, mas os resultados...
Estou trabalhando vários outros indicadores. Nossa! A gente está bem em vários
outros indicadores, mesmo comparando com a iniciativa privada. Como exemplo,
as questões de rentabilidade. Nosso foco é entregar o produto que o cliente
precisa no tempo, no prazo e com qualidade. Não estamos preocupados da
empresa gerar grandes lucros. O que a gente tem preocupação é que ela tem de
gerar capacidade de investir. Lucro alto, ser a primeira do ranking não é nosso
objetivo. Mas, assim, a gente acha que tá cumprindo este principal objetivo e,
além disso, estamos aplicando bem o recurso que o acionista está colocando aqui
dentro. Retorno do patrimônio líquido tem sido muito interessante. Assim... Em
termos de rentabilidade, acho que ficamos em primeiro lugar dentre todas as
estatais. É isso que estou fechando aqui...
Na apresentação que vou fazer para os empregados, mostro gráficos da evolução
econômica da empresa. A gente mostra bem esta evolução. Teve um ano, acho
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que 2005, que, proporcionalmente, a rentabilidade do patrimônio líquido foi maior
que 2011, que foi o maior lucro monetário da empresa. Só que foi um dos piores
anos econômicos da empresa. Tivemos um problema de contrato com o INSS, de
orçamento da União. A empresa mal pagava folha líquida e, no entanto, teve um
balanço maravilhoso. Então, esta estória de dado econômico... E era aquela
época que ninguém acreditava na empresa. É o que eu falo. Não adianta nada ter
um balanço maravilhoso e não ver o fluxo de caixa, não ver as entregas, não ver
os produtos. O investimento em pessoas é inegável. Neste setor digital são 40 e
poucas empresas. Das empresas com informações completas, a gente é a que
está gastando mais por empregado por ano e bem acima da média do setor.
Setor governo ou setor TI em geral?
Setor da indústria digital. Do setor governo somos a 40ª em faturamento e 10ª
neste quesito. Que gera um indicador. Será que não estamos gastando demais
com pessoal? Estamos buscando benchmark. Estamos gastando muito ou pouco
com o pessoal? Outro dia, numa apresentação em São Paulo, um empregado
perguntou: Já que estamos com este resultado muito bom, não dá para colocar
15% a mais de aumento salarial? Não dá para fazer esta escala linear, até porque
o lucro varia. O lucro foi em grande parte decorrente de um aumento de receita
excepcional, de 42% num ano, que não se repete. Também a performance de
custo foi muito boa. Agora, o que vem crescendo em despesas é pessoal, que foi
preciso. Tá sendo preciso. Não tá nada errado, mas até que patamar a gente pode
ir? Então, estas informações são muito legais. Uma empresa deste porte tem de
começar a fazer este nível de comparativo, fazer análises... Por exemplo,
precisamos melhorar nosso capital de giro, que está muito apertado.
Muito bom. Acho que atingiu. Muito obrigado pelo seu tempo.
Para encerrar, tem de ter foco no produto. O INSS queria um ERP. INSS vai
comprar no mercado. ERP não é expertise nossa. Agora, cadastro, cadastro
social, estamos aí. Cadastro da folha da União junto com o SERPRO. É um
cadastro específico dá para gente trabalhar. A gente conhece, né? Se imaginar
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que dá para integrar com Saúde, Educação... Vamos nos posicionar neste
mercado.
Outra coisa que falo... O potencial de trabalhar integrado com o SERPRO. Tem
mercado para os dois. Não precisa disputar. A sinergia que pode ter é absurda.
Inclusive de infraestrutura. Trabalhamos para picos. Aqui para a maciça e lá para
o Imposto de Renda. Tem os períodos de baixa, que você pode focar... Não é
muito minha área, mas dá para sonhar.
Essa questão de trazer a TI interna para a diretoria e separar. Aí o
desenvolvimento foca no cliente e atende melhor. Claro, eventualmente um
trabalho ou outro pode ser feito em período de baixa com o cliente, a capacidade
ociosa você foca. Agora, o foco principal tem de ser o cliente. Não dá para ter esta
disputa. Agora, na medida que contratei, falo para o pessoal, quero exigir SLA de
cliente externo. Quero chegar no futuro contratando o desenvolvimento com o
ponto de função por tanto e transferindo orçamento meu para eles, como se
pagasse e vice-versa. Isso gera uma questão de custo interno que é muito
interessante, que ajuda muito a eficiência.
Obrigado.
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ENTREVISTA 03
Local: filial no Rio de Janeiro da empresa pesquisada
Das 18:25 às 18:42 em 19/07/2012
Entrevista sobre a Diretoria de Infraestrutura Tecnológica
Entrevistado do sexo Masculino, responsável pela diretoria em questão.
Tempo médio de transcrição: 3 horas
Um arquivo de áudio gravado compõe a entrevista. Tempo total: 16:08
minutos.

A minha dissertação está completamente fora do trabalho do dia a dia.
Estamos discutindo estratégia e inovação na empresa. A partir da PINTEC do
IBGE foram feitas entrevistas e foi preparado um roteiro para ver a tua visão,
te ouvir sobre isso.
O roteiro tá bem interessante. Uma questão que vale reflexão é a redução de
preços em relação aos concorrentes. A gente efetivamente não tem uma
concorrência enquanto empresa. Não é também ser nicho de mercado. Somos
institucionalmente uma estrutura, uma empresa voltada para os dados sociais. A
gente brinca muito com a estória da jabuticaba. É uma jabuticaba do estado
brasileiro, o sistema previdenciário. É uma fruta que só tem aqui. Jabuticaba é
aquela coisa que se apresenta a quem visita o país e ele vai procurar em outro
lugar e não acha. Basicamente, uma estrutura previdenciária como a do Brasil não
existe, não há uma replicação. Os modelos previdenciários que tentaram se
erguer na América Latina não seguiram o modelo brasileiro. A gente deixou de ser
um grande temor da década de 80 e especialmente na década de 90, quando
tinha aquele pânico sobre o sistema previdenciário brasileiro para ser hoje um
modelo de referência, que o próprio Chile vem consultar, por exemplo.
Mas tem um arraigado de legislação, de um monte de coisas que a gente
sustenta. Então, a estória da competitividade nasce muito mais focada para nós
em termos de melhoria para a sociedade. Este é o ponto. A gente não concorre,
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mas, ao mesmo tempo, somos prensados e exigidos por uma sociedade cada vez
mais informatizada e que necessita dos seus serviços. E aí, uma crítica que
sempre fiz na minha época de estudante de pós-graduação nos debates que tive
oportunidade de fazer era que sempre o estado brasileiro conhece o indivíduo
naquilo que compete à arrecadação fiscal. Ele te conhece, sabe. Os sistemas de
fiscalização naturalmente foram estruturados com mais velocidade. A gente tem
imposto de renda na internet há muitos anos, essa coisa toda. Enquanto os
sistemas previdenciários, toda essa gama que a gente sustenta e sempre vem
sustentando, nesta hora, o estado já não é bem assim. Então, um ponto
importantíssimo, que acho emblemático, foi o reconhecimento automático de
direito.
O reconhecimento automático de direito, que na prática é dizer que os dados que
mantemos há anos na empresa são dados válidos. Se estão ali é porque são
confiáveis. Isto foi um divisor de águas do modelo do estado brasileiro enxergar a
sua estrutura de dados sociais. Então, não temos concorrentes, não há uma
empresa que faz o que a gente faz, mas há uma questão social envolvida muito
forte que nos exige muito mais qualidade e muito mais gerenciamento de riscos do
que instituições poderosas, por exemplo, bancos. Bancos trabalham com uma
margem de risco, tranquilamente. Margem de 3% ou 1%. É risco que eles já tem
inerentes ao negócio, que credita a falha do sistema. Você vê muitos casos de
ressarcimento. Na Previdência não tem isso. É 0%. A exigência da sociedade, ela
não admite, por senso comum mesmo das pessoas, o risco. Aí é que a gente tem
de preparar, aí é que a gente tem de estruturar, é aí que a gente tem de investir
tanto nos seus equipamentos quanto nos seus processos de desenvolvimento.
Então, adaptar produtos para nicho de mercado e reduzir preços de produtos em
relação aos concorrentes, a gente tem esta questão. Há um nicho de mercado. O
mercado nosso é atender a área social. E aí temos tanto o Instituto Nacional do
Seguro Social como o Ministério do Trabalho e Emprego e outros segmentos tão
relevantes quanto e que estamos buscando. Mas que assim... Estes dois carros
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chefes hoje tem mais de 600.000 atendimentos/mês e é preciso que a empresa se
prepare para isso. Acredito que você já tenha conversado com o diretor de
desenvolvimento. Não sei se você quer que a gente fale também sobre a
estratégia da empresa neste cenário.
Sim, já conversei com ele. Se você achar pertinente, podemos falar.
Então... A empresa se posicionando numa sociedade cada vez mais crítica e
consciente da relevância destas bases de dados. O governo tendo essa
preocupação e já sinalizando isso com o reconhecimento automático de direitos,
era necessário que nossos sistemas se tornassem mais flexíveis e ágeis e, de um
certo ponto de vista, seguros. E uma das formas mais importantes para fazer isso
era descentralizar as bases, esse desenvolvimento em plataforma baixa que a
gente adotou. Em linhas gerais, foi feita uma escolha muito positiva de estruturar
as unidades de desenvolvimento para potencializar o desenvolvimento que a
gente já tinha, dar vazão a um monte de coisas e começar a integrar estes
sistemas.
Do ponto de vista da infraestrutura, o que tínhamos de fazer primeiro era focar e
ter um direcionamento muito forte nos primeiros anos em planejamento. Sem
planejar o que seria esta infraestrutura, para dar conta do Ministério do Trabalho e
do CNIS em plataforma baixa, o jogo não aconteceria. Já tinha uma fábrica
estruturada no modelo, gente ali começando a se estruturar operacionalmente e,
em pouco tempo, as pessoas iam começar a cuspir código para a gente. Então, a
gente teve de fazer primeiro uma avaliação de como portar esta tecnologia e foi o
que a gente fez. Daí, nasceram os investimentos da casa. Hoje nós temos uma
estratégia de aquisição com algumas definições que passaram a ser básicas, até
por simplificação e nos ajudaram a comprar melhor. Definimos que servidores aqui
na empresa tem de ter vida útil e garantia de 5 anos. Vale para mainframe e para
plataforma RISC. De um modo geral estamos comprando assim e, com isso, a
gente elimina o fator manutenção, que é caro. A gente passa a ter na compra uma
visão já do que vamos gastar. Na compra é onde a briga acontece. Então, a gente
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tem uma economia que ainda não está estimada nem sinalizada, os dados ainda
não foram fechados, mas a gente tem uma estruturação bem interessante em
relação a isso.
E aí passar a construir os CPs. Eram CPs efetivamente voltados para os
mainframes, com cultura de mainframes. E a gente precisou colocar como
plataforma baixa o nosso carro chefe, que hoje já é na grande maioria. Só que não
tínhamos a facilidade, na verdade, não é facilidade, mas característica da nossa
diretoria de não permitirmos tanta descentralização. Tivemos de fazer uma
abordagem das pessoas trabalhando ali juntas e tivemos de enfrentar o conflito de
gerações. Até o momento, claro que no início foi interessante, dificultoso, mas a
gente tem conseguido sim fazer esta gestão. E aí vem uma questão que é natural.
Como é controlar esta plataforma baixa? Como é que vem o controle disso de
uma estrutura calcada no mainframe para uma estrutura dispersa com várias
interações?
E aí... A empresa precisa crescer e há uma necessidade da gente crescer no
conceito de governança. A governança começou aqui, basicamente... As
iniciativas de governança já haviam iniciado quando cheguei aqui. A empresa já
tinha um departamento focado nisso, mas ainda se limitando muito fortemente na
administração das demandas e ser uma porta de entrada única da parte de
infraestrutura. O passo seguinte foi a gente começar a sistematizar nossas ações
de governança. O primeiro caso que a gente atacou fortemente foram os
incidentes. Começamos por aí. Nasceram os primeiros relatórios de incidentes, de
controle, que uso até hoje, que a gente segue e que nos baliza, inclusive, em
relação aos nossos clientes. Possibilitou que nos conhecêssemos um pouco
melhor e tratasse de forma mais segura, os nossos contratos.
Você atribui o fato de termos ANS a isso?
Exato. Pudemos dimensionar, com os incidentes, com estes controles, comecei a
perceber quanto tempo permanecia com os sistemas ativos. Isto me possibilitou
ver algumas questões que poderia atacar e, principalmente onde poderia ter
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margem de negociação com os clientes. Conseguimos estabelecer alguns ANS.
Tivemos de ousar com alguns ANS com o cliente, sim, mas não foi um desastre.
Todos os tiros que a gente deu foram bem próximos da realidade. A gente não
tomou prejuízo nenhum com as informações que a gente tinha.
Passo seguinte, tratar a implantação. Era o momento. Como disse um pouco
antes, as fábricas estavam entregando. O CNIS estava acontecendo. As coisas
estavam tomando forma. Era preciso fazer a migração. Nesta época o CNIS ainda
estava todo no mainframe e suas APL´s fazendo interação com o SABI e o
PRISMA.
Então, o próximo passo que a gente precisou atacar dentro dos conceitos ITIL foi
a questão da implantação. É interessante porque no passo seguinte dentro do
modelo ITIL natural seria tratar o problema e a gente teve de focar muito mais na
parte de implantação, gerência de configuração, na gerência de mudança para
poder resolver e sustentar este novo mundo que a gente conhecia, através de
mão de obra que contratamos, mas que a empresa não tinha experiência. Qual
era a experiência de plataforma baixa que a empresa tinha? Cliente servidor com
o SABI e PRISMA. Basicamente isso e mais alguns sistemas da SPC e SPE à
época.
A gente derivou, depois dos incidentes, para um trabalho de implantação. Este
trabalho é muito intenso até hoje. Até hoje a gente tem, mas daí veio o
fortalecimento das RDM que nos permitiu tirar mensurações muito importantes do
ciclo produtivo e das questões de implantação. A gente está ainda muito focado na
implantação. Mesmo assim, a gente ainda não teve fôlego para voltar e atacar os
problemas. Neste ano é que a gente conseguiu estruturar uma área para isso
dentro da parte de sustentação. Vamos começar a colher frutos no final do
segundo semestre, de uma coisa mais ordenada.

Interrupção por telefonema.

