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RESUMO 

 

O objetivo final desta pesquisa foi o de identificar, em uma empresa pública do 
setor de logística, os bloqueios à adoção e geração de inovações. As teorias 
apresentadas demonstram efeitos variados das inovações para as organizações 
com ganhos em receita, qualidade, imagem, produtividade e competitividade. A 
pesquisa, de natureza qualitativa, adotou o estudo de caso único como estratégia 
metodológica. A unidade de análise foi a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e os sujeitos escolhidos para a entrevista semi estruturada foram os 
profissionais que trabalharam na organização no período compreendido entre 2010 
e 2015. Além das entrevistas, a coleta de evidências ocorreu por meio da análise 
documental e observação direta. Observou-se a redução no volume de mensagens 
provocada pelo : uso de novas mídias de comunicação e informação e convergência 
tecnológica. Como reação, a empresa incorporou os recursos tecnológicos, de 
informação e as mídias de comunicação aos seus negócios, em âmbito geral;iniciou 
um processo de reestruturação organizacional e adotou as tendências mundiais de 
diversificação de portfólio no segmento postal. Os Resultados dos Exercícios 
demonstraram que não houve queda da Receita Líquida de Vendas e Serviços e, 
portanto, a perda de lucratividade da empresa nos últimos 3 (três) anos não foi 
ocasionada pela ocorrência da inovação e sim por aspectos ligados à gestão e 
governança corporativa. Os bloqueios à adoção e geração de inovações 
encontrados relacionaram-se à gestão e governança corporativa: centralização de 
processos, excessiva mudança nas cadeiras de comando, influências políticas na 
gestão e processos, indisponibilidade de capital, falta de investimentos, intervenção 
governamental, lentidão na tomada de decisão, tamanho, estrutura da empresa, 
diversidade cultural, resistências, processos longos, descontinuidade no processo de 
adoção de inovações, cautela no uso de recursos públicos, dificuldade de reposição 
do efetivo e falta de envolvimento do corpo funcional.   
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ABSTRACT 

The final objective of this research was the identification, in a public logistics 
company, of the difficulties to adopt and generate innovations. The theories 
demonstrate varied effects for organizations with gain in in revenue, quality, image, 
productivity and competitiveness. This research, of a qualitative nature, adopted the 
single case study as methodological strategy. The unit of analysis was Empresa 
Brasileira de Correios and Telégrafos and the interviewed workers chosen for the 
semi structured interview were professionals who worked for the organization in the 
period between 2010 and 2015. Besides the interviews, the collection of evidences 
occurred through documentary analysis and direct observation. It was observed the 
reduction in message segment as a consequence of: the use of use of new 
communication media and information and technological convergence. As a reaction, 
the company incorporated the technological resources, information and 
communication media to its businesses, in general scope; began a process of 
organizational restructuring and adopted the worldwide trends of portfolio diversity in 
the postal segment. The data extracted from the account reports showed that there 
was no decrease in sales and services Revenue and, so, the reduction in profitability 
in the last 3 years wasn’t a consequence of innovation and it occurred by aspects 
related to management and corporate governance. The difficulties to adopt and 
generate innovations found were related to management and corporate governance: 
centralization of processes, usual managers changing, political influence at 
management and processes, lack of money, lack of investments, government 
intervention, slowness in decision making, size, company structure, cultural diversity, 
resistence, long processes, interruption in the adoption process of innovation, caution 
on public resources, difficulty about hiring workers and lack of involvement of 
workers.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO INICIAL 

 

A capacidade de inovar como fonte de vantagem competitiva tem sido 

abordada por diversos pesquisadores e cabe às organizações a decisão sobre o 

momento adequado para direcionar investimentos nesse ativo intangível 

(SCHUMPETER, [1911]1997; CHRISTENSEN, 1997; OECD, 2005). 

Face à rivalidade acirrada pela concorrência em nível global as organizações 

precisam reavaliar suas cadeias de valor, o ambiente interno (forças e fraquezas) e 

o ambiente externo (oportunidades e ameaças) de maneira a balizar-lhes a tomada 

de decisões estratégicas (PORTER, 1985). 

Porter (1985) descreve como forças atuantes no ambiente externo da 

indústria (do ramo): a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação dos 

fornecedores, o poder de negociação dos compradores, a intensidade da rivalidade 

entre os concorrentes e a ameaça de produtos substitutos. As cinco forças 

determinam a intensidade da rivalidade bem como a lucratividade da indústria e 

influenciam na política de preços, custos e investimentos. Portanto, a manutenção 

das fatias de mercado ou o seu crescimento dependerão de decisões estratégicas 

conjuntas com impacto nas cinco forças apresentadas. Segundo Tidd, Bessant e 

Pavitt (2005), as empresas dispensam tempo significativo na busca por inovação 

para manutenção da competitividade. 

A capacidade inovadora colabora para reduzir as pressões oriundas da 

rivalidade e viabiliza maior economia de escala, diferenciação em produtos e 

serviços, além de aumentar os custos da mudança para o cliente, que passa a ter 

seu poder de barganha reduzido em função da exclusividade da oferta (PORTER, 

1985; OECD, 2005; CHRISTENSEN, 2014). 

A análise de inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas 

industriais brasileiras, organizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA (2005), na qual foi apresentada a visão das estratégias competitivas da 

indústria brasileira, demonstra que as firmas que inovaram e diferenciaram seus 

produtos e serviços representaram 1,7% da indústria brasileira e foram 

responsáveis por 25,9% do faturamento industrial. A escala produtiva dessas 
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firmas foi superior à das demais. O faturamento médio das empresas inovadoras foi 

de R$ 135,5 milhões e o das empresas especializadas em produtos padronizados 

foi de R$ 25,7 milhões. As firmas que inovaram e diferenciaram produtos 

apresentaram eficiência de escala média de 0,77 contra 0,48 das que não 

praticaram diferenciação. 

Conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD, 2005), empresas com perfil inovador possuem competências que podem 

ser classificadas como estratégicas e organizacionais. As organizacionais 

requerem, além da capacidade de assumir riscos, a cooperação interna 

(investimento e compartilhamento de informações entre os recursos humanos) e 

externa, com o envolvimento de pesquisadores, consultores, clientes e 

fornecedores em prol do processo de mudança. Faz-se necessário repensar o 

negócio, o que se traduz, dentre outros aspectos, pelo estabelecimento de um 

ambiente interno propício ao compartilhamento (OECD, 2005).  As estratégicas 

relacionam-se à visão de longo prazo, à habilidade de identificar ou antecipar 

tendências e à pesquisa para coleta e análise de informações relevantes no 

tocante ao processo, à economia e às tecnologias (OECD, 2005). 

As teorias estratégicas tradicionais, na visão de Kim e Mauborgne (2005), têm 

como premissa que as empresas analisem seus mercados com o objetivo de 

estabelecer vantagem competitiva e conquistar uma fatia da demanda pré-

existente. Torna-se necessário buscar “oceanos azuis”, mercados inexplorados 

com pouca ou nenhuma concorrência. Desta forma, as empresas buscarão criar 

demanda além de suas fronteiras setoriais, ao invés de somente competir por 

espaços já ocupados por outros. Isso representa a possibilidade de definir as novas 

regras da competição e a utilização de inovações significa uma maneira de 

redesenhar o mercado (CHRISTENSEN, 2014; KIM; MAUBORGNE, 2005). 

A inovação, ao promover a ruptura no modelo atual de negócios, ocasiona 

alterações nas cadeias de valor existentes e consequentemente, na posição 

competitiva das organizações e seus respectivos indicadores de desempenho. 

(TIDD et al., 2005). Ampliação de receita, melhoria da qualidade e produtividade são 

alguns dos indicadores de desempenho afetados pela inovação (ZUCOLOTO, 2013; 

CARVALHO, JORGE, MEDEIROS, 2013; BRITO, BRITO, MORGANTI, 2009). 
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Assim sendo, diante dos aspectos inerentes à competitividade organizacional 

e para avaliar os possíveis bloqueios à adoção e geração de inovações, surge a 

questão problema desta pesquisa. 

 

 

1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

 

Quais são os bloqueios à adoção e geração de inovações em uma 

empresa pública de logística? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Final 

Identificar, em uma empresa pública do setor de logística, os bloqueios à 

adoção e geração de inovações. 
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1.3.2 Objetivos Intermediários 

Constituem objetivos intermediários do trabalho: 

- Caracterizar as inovações e suas tipologias; 

- Apresentar a relação entre desempenho organizacional e inovação; e 

- Demonstrar os bloqueios à geração e adoção de inovações. 

 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

 

As inovações tecnológicas que fomentam a disrupção surgem no ambiente 

competitivo e criam novos mercados (CHRISTENSEN, 2014). As competências 

estratégicas aliadas às organizacionais possibilitarão às empresas momentamente 

prejudicadas pelas recentes inovações, a adaptabilidade e retomada do mercado 

pelo aproveitamento da oportunidade trazida pela inovação (OECD, 2005). 

Um exemplo simultâneo de disrupção e oportunidade trazidas ao mercado tem 

sido a utilização de meios eletrônicos e digitais em substituição ao uso do papel. 

Nesse contexto, o estudo de Moraes, Cappellozza e Meirelles (2011) buscou 

investigar a redução no consumo de papel pelo uso dos recursos de Tecnologia da 

Informação (TI). Concluiu-se que o investimento em TI não acarretou redução no 

consumo total de papel no mercado brasileiro, à exceção dos jornais impressos em 

decorrência do acesso a tecnologias como tablets, smartphones, e-readers, dentre 

outros e, do papel para escrita, em função da utilização de computadores com esse 

objetivo. Portanto, o uso de tecnologias distintas acarretou modificações em hábitos 

de consumo e a abertura de novos mercados para empresas investidoras em 

tecnologia. 

A não ser que as organizações possuam a inovação como direcionamento 

estratégico, elas correrão riscos de se tornarem ultrapassadas. Na economia da 

inovação, obterão vantagem competitiva aquelas voltadas ao oferecimento de novos 
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produtos e serviços, à revisão de seus respectivos processos operacionais e 

modelos de negócios (Tidd et al., 2005; OECD, 2005). 

Nesse contexto, a inovação torna-se uma importante variável seja para 

promover posições de destaque entre empresas ou entre países. Em decorrência da 

relevância do tema, o IPEA (2005) traçou um mapa completo da inovação 

tecnológica na indústria brasileira, tendo promovido pesquisa em 72 mil empresas. 

Obtém-se, por meio do estudo, dados que demonstram ainda necessidades de 

avanços neste campo: no Brasil, 31% das empresas buscam inovação tecnológica. 

Em contrapartida, nos países desenvolvidos, o percentual é de 50%. 

Com o objetivo de obter melhorias nesse cenário, o governo brasileiro instituiu 

o Plano Brasil Maior (2014) baseado nos pilares da inovação, competitividade e 

crescimento e traçou como metas, dentre outras: 

 

1. Ampliar o investimento empresarial em Pesquisa e Desenvolvimento de 

0,59% (2009) para 0,90% (2014); 

2. Ampliar o percentual da indústria intensiva em conhecimento: Valor da 

Transformação Industrial (VTI) das indústrias de alta e média-alta 

tecnologia/VTI total da indústria de 30,1% (2009) para 31,5% (2014); 

3. Investir em qualificação no nível de formação dos Recursos Humanos 

(mínimo nível médio): de 53,7% em 2010 para 65% (2014); e 

4. Fortalecer as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), 

aumentando em 50% o número de MPMEs inovadoras (de 37,1 mil em 

2008 para 58 mil em 2014). 

 

Portanto, se os investimentos em inovação resultam em elevação da 

competitividade das nações, desenvolvimento das empresas e crescimento 

econômico, torna-se igualmente relevante avaliar os bloqueios à geração e adoção 

de inovações existentes em uma empresa pública. 
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1.5 DELIMITAÇÃO 

 

Na delimitação teórica, pretendeu-se abordar a conceituação e tipologia da 

inovação, sua relação com o desempenho organizacional e demonstrar os bloqueios 

à geração e adoção de inovações. Não foi avaliado o desempenho do processo de 

inovação. 

A delimitação geográfica foi o município do Rio de Janeiro, local onde se 

situam as unidades operacionais e de planejamento e gestão, onde foi realizado o 

estudo dos bloqueios à geração e adoção de inovações da empresa estudada, com 

base no período compreendido entre 2010 e 2015 (delimitação temporal). 
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INOVAÇÃO: CONCEITUAÇÃO E TIPOLOGIA 

 

As mudanças, espontâneas ou descontínuas, surgidas nas esferas comercial 

e industrial foram abordadas por Schumpeter ([1911]1997) quando do estudo da 

Teoria do Desenvolvimento Econômico. Nela, o desenvolvimento se contrapõe à 

tendência para o equilíbrio e o perturba, o altera e o desloca. O produtor, ao efetuar 

novas combinações, ou seja, ao empregar diferentemente os meios produtivos no 

sistema econômico, de maneira descontinuada, gerará o desenvolvimento.  A 

introdução de novos elementos que promovam alterações na existência e na ordem 

das coisas traduz o conceito de inovação (SCHUMPETER, [1911]1997). 

Além da possibilidade de alteração do equilíbrio econômico, as organizações 

capazes de gerar ou introduzir inovações em seus processos e produtos alcançam 

vantagem competitiva e sucesso econômico (TIDD et al., 2005).  

Tal vantagem é extensiva ao país, de maneira que a redução da defasagem 

científica e tecnológica entre o Brasil e algumas das nações mais desenvolvidas 

constitui um dos desafios na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCTI - MCTI (2012-2014). Para 

alcançar o objetivo de redução da defasagem, a ENCTI adota como eixos de 

sustentação: o estabelecimento de novo padrão de financiamento público para o 

desenvolvimento científico e tecnológico; o fortalecimento da pesquisa e 

infraestruturas científica e tecnológica; formação e capacitação dos recursos 

humanos; aperfeiçoamento do marco legal; e a promoção da inovação nas 

empresas. A própria inclusão da inovação na agenda política dos países 

desenvolvidos demonstra sua importância para o crescimento econômico (OECD, 

2005). 

Tidd et al. (2005) alertam para a importância de as empresas perceberem que 

a vantagem competitiva gerada pela inovação é passível de superação pela 

concorrência, a menos que a busca por inovações seja um processo contínuo. 

Cumpre salientar que tal processo é fomentado pela interação entre agentes 
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diversos (governo, empresas, indivíduos e sociedade), que influenciam e são 

influenciados pelo ambiente, os quais promovem novos ciclos de aprendizagem, um 

dos direcionadores para a inovação (EDQUIST, 2001).  

Shavinina (2011) destacou também as características da liderança inovadora, 

tendo mencionado dentre as habilidades estudadas (criatividade, inteligência e 

quociente de inteligência elevado) a capacidade de envolver pessoas no processo 

de inovação. A inovação promove uma interação entre mercado, tecnologia, 

organização e indivíduos (TIDD et al., 2005). 

Além de ações que podem impulsionar o desenvolvimento econômico e 

promover vantagem competitiva para as empresas, uma inovação é o resultado de 

um processo dinâmico envolvido por uma série de atividades inovadoras (PINTEC, 

2011). Refere-se a um produto e/ou processo novo (ou ainda aprimorado) para a 

empresa, o que significa dizer que pode não ser visto como novo para o mercado no 

geral ou setor de atuação da empresa. Rogers (1983) define inovação como uma 

prática ou tecnologia empregada de maneira nova para uma organização, ainda que 

já tenha sido já utilizada em outras. 

Van de Ven (1986) define o processo de inovação como o desenvolvimento e 

implementação de novas ideias por pessoas inseridas em um contexto institucional 

promotor de interações contínuas. 

No sentido de analisar o contexto institucional mais adequado à inovação, 

Bressan (2013) realizou estudo comparativo entre os casos de inovação bem 

sucedidos para identificar seus fatores comuns e propor diretrizes para promoção 

das inovações nas organizações. Os fatores analisados foram: o ambiente de 

negócios, a organização e a gerência, o perfil inovador e os complementadores. 

O estudo demonstra uma convergência de aspectos nos casos de sucesso: 

 As informações oriundas da análise ambiental devem ser 

compartilhadas com a equipe e servem como fontes de inspiração para 

o início de projetos de inovação; 

 Quanto à organização, faz-se necessário criar políticas, normas e 

procedimentos voltados a avaliar e recompensar iniciativas de 

inovação por parte dos trabalhadores; 

 



9 
 

 O comportamento gerencial alinha o discurso da organização às suas 

práticas e é ele o responsável por alavancar ou inibir práticas de 

inovação; 

 Os complementadores, sejam externos (universidades, agências e 

instituições de fomento) ou internos (clientes e fornecedores), devem 

representar maneiras de criar e reforçar a cultura inovadora. Os 

complementadores internos possuem o papel fundamental de apoiar e 

patrocinar projetos de inovação; 

 O trabalhador com perfil inovador é essencial. Ele possui um modelo 

mental estratégico capaz de perceber oportunidades menos óbvias 

para a maioria e implementar soluções inusitadas, assumindo riscos 

com autoconfiança e motivação. 

 

Kemp, Smith e Becher (2000) descrevem a inovação como o resultado da 

interação entre pessoas e instituições em torno de novas ideias e resoluções de 

problemas, somadas à criatividade, esforço intelectual, recursos financeiros e 

materiais. Adicionalmente, Tidd et al. (2005) salientam que a inovação deve ser 

resultado do esforço coletivo na empresa, sem restringir-se somente à área de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Trata-se de uma sequência de atividades que 

visa à transformação de uma ideia em realidade. 

West e Farr (1990) conceituam a inovação como a introdução de ideias, 

processos, produtos ou novos procedimentos que, adotados, resultam em benefícios 

para os indivíduos, grupos, organizações e sociedade no geral. 

Segundo parâmetros constantes no Manual de Oslo (OECD, 2005), 

constituem exigências mínimas para se descrever uma inovação o produto ou o 

processo novo (ou substancialmente melhorado) no contexto de uma determinada 

empresa (mesmo os já utilizados em outras empresas quando aplicados em uma 

nova organização são considerados inovação). Adicionalmente, Rogers e 

Shoemaker (1971) não associam inovação somente ao conhecimento científico e a 

definem como uma ideia, processo ou objeto vistos como novos.  
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O Quadro 1 apresenta diferentes definições de inovação: 

Quadro 1 – Definições de Inovação 

Autor(es) /  
Documentos 

Inovação 

Schumpeter ([1911]1997) 

 
Emprego diferente dos meios produtivos no sistema econômico, de 
forma a desequilibrá-lo e alterá-lo descontinuamente para promover o 
desenvolvimento. 
 

Rogers e Shoemaker (1971) Ideia, processo ou objetos vistos como novos. 

Rogers (1983) 

 
Prática ou tecnologia empregadas de maneira nova para uma 
organização ainda que tenham sido já utilizadas em outras. 
 

Van de Ven (1986) 

Desenvolvimento e implementação de novas ideias por pessoas 
inseridas em um contexto institucional promotor de interações 
contínuas. 

 

West e Farr (1990) 

 
Introdução de ideias, processos, produtos ou novos procedimentos 
que, adotados, resultam em benefícios para os indivíduos, grupos, 
organizações e sociedade no geral. 

Kemp, Smith e Becher 
(2000) 

Resultado da interação entre pessoas e instituições em torno de 
novas ideias e resoluções de problemas. 

Tidd, Bessant e Pavitt 
(2005) 

Deve ser resultado do esforço coletivo na empresa, sem restringir-se 
somente à área de P&D. Trata-se de uma sequência de atividades 
que visa à transformação de uma ideia em realidade. 

OECD (2005) 

 
Produto ou processo novo (ou substancialmente melhorado) no 
contexto de uma determinada empresa (mesmo os já utilizados em 
outras empresas quando aplicados em uma nova organização são 
considerados inovação) 
 

PINTEC (2011) 

Além de ações que podem impulsionar o desenvolvimento econômico 
e promover vantagem competitiva para as empresas, uma inovação é 
o resultado de um processo dinâmico envolvido por uma série de 
atividades inovadoras. Refere-se a um produto e/ou processo novo 
(ou ainda aprimorado) para a empresa o que significa dizer que pode 
não ser visto como novo para o mercado em geral ou setor de 
atuação da empresa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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De acordo com a extensão da mudança, Schumpeter ([1911] 1997) classifica 

as inovações em duas categorias: incrementais e radicais. As inovações 

incrementais são as que promovem mudanças contínuas ou pequenas adaptações. 

As inovações radicais são as que perturbam o equilíbro do processo produtivo e 

econômico e acarretam o início de um novo ciclo. 

Conforme Christensen (2012), uma inovação sustentadora traduz-se por 

melhorias incrementais promovidas nos produtos e serviços da empresa, visando 

atender aos clientes mais exigentes e sofisticados o que a diferenciaria do conceito 

de inovação incremental, a qual não necessariamente ocorre para atender às 

necessidades específicas dos usuários.  

A extensão da inovação (incremental ou radical) pode ocorrer em produtos, 

processos, na organização, no desenvolvimento de insumos, na gestão ou no 

marketing. Uma inovação de produto é a introdução de um novo serviço ou de um 

novo bem que apresente um significativo aperfeiçoamento no que diz respeito às 

suas características ou usos previstos. O termo ‘produto’ é usado para designar 

bens e serviços. Uma inovação de processo é a implementação de um novo método 

de produção ou distribuição, ou o método melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares.  Uma estrutura 

organizacional modificada, a abertura de um novo mercado e o desenvolvimento de 

novos suprimentos ou insumos também são considerados inovações (OECD, 2005; 

SCHUMPETER, [1911]1997). 

Tidd et al. (2005) definem os tipos de inovação em ‘4 P’s’: sendo os dois 

primeiros ‘Ps’ relacionados a produtos e processos similares aos demais 

entendimentos (OECD, 2005; SCHUMPETER, [1911]1997). Já os outros ‘2 Ps’ 

relacionam-se ao posicionamento (mudanças no contexto no qual produtos ou 

serviços são inseridos) e ao paradigma (mudanças no modelo mental subjacente 

que estrutura  as atividades da organização - cultura) (TIDD et al., 2005). 
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A edição da PINTEC (2011) apresenta a definição de produto novo: 

 

”...é aquele cujas características fundamentais (especificações técnicas, 
componentes e materiais, softwares incorporados, user friendliness, funções 
ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os produtos 
previamente produzidos pela empresa”. 

 

A PINTEC (2011) ainda descreve como produto um serviço substancialmente 

aprimorado considerado novo, seja pela adição de nova função ou de mudanças em 

suas características, com resultados em eficiência e/ou facilidades.  

No tocante à inovação em processo, a PINTEC 2011 a define como métodos 

de produção novos ou substancialmente aprimorados. Compreendem-se por 

métodos de produção na indústria as alterações em técnicas, máquinas, 

equipamentos ou softwares utilizados na transformação de insumos em produtos. 

Nos serviços, envolvem mudanças nos equipamentos, softwares, procedimentos ou 

técnicas empregados. 

Já a implementação de inovações organizacionais é conceituada como um 

novo método nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou no 

relacionamento externo com outras empresas como resultante de decisões 

estratégicas (PINTEC, 2011). 

Produtos inteligentes e conectados que transcendem o escopo dos produtos 

tradicionais ocasionam alterações nas cadeias de valor e resultam em necessidades 

de inovações em processos e na gestão. A tecnologia inovadora obriga as empresas 

a repensarem seu ambiente interno (HEPPELMANN; PORTER, 2014). 

Mudanças significativas na concepção do produto ou embalagem, em seu 

posicionamento, critérios de promoção ou fixação de preços, em resumo, alterações 

nas estratégias de marketing divergentes das anteriormente utilizadas pela empresa, 

representam o conceito de inovação em marketing (PINTEC, 2011). 

Os pioneiros em mercados inexplorados poderão ocupar lacunas existentes ou 

criar demanda e promover o reposicionamento de outras empresas, além da 

mudança de paradigma para o setor e sociedade. (CHRISTENSEN, 2014; KIM; 

MAUBORGNE, 2005; SCHUMPETER, [1911]1997).  
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O Quadro 2 sintetiza a visão de Schumpeter ([1911]1997) e da PINTEC (2011), 

quanto à aplicabilidade da inovação. 

 

Quadro 2 – Tipologia Aplicada das Inovações 

 
Autor / Documento 

 

 
Aplicabilidade da Inovação independente 

da extensão 
 

 

 

 

 

Schumpeter ([1911]1997) 

Uma inovação de produto é a introdução de um 

novo serviço ou de bem que apresente significativo 

aperfeiçoamento no que diz respeito às suas 

características ou usos previstos. 

 
Uma inovação de processo é a implementação de 

um novo método de produção ou distribuição, ou o 

método melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou 

softwares.   

 
Uma estrutura organizacional modificada é 

compreendida como inovação na gestão 

 
A abertura de um novo mercado é inovação no 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

PINTEC (2011) 

 

Um produto ou serviço que passou uma inovação 

tem características fundamentais 

significativamente diferentes de todos os produtos 

previamente produzidos pela mesma empresa. 

 
No tocante à inovação em processo, diz respeito 
aos métodos de produção novos ou 
substancialmente aprimorados. 

 
A inovação organizacional é conceituada como um 
novo método nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou no 
relacionamento externo com outras empresas 
como resultante de decisões estratégicas.  

 
Mudanças significativas nas estratégias de 

marketing divergentes das anteriormente utilizadas 

pela empresa, representam o conceito de 

inovação em marketing. 

Fonte: Elaboração própria. 

A decisão sobre o momento de implementar a inovação e sobre a extensão da 

inovação (incremental ou radical), seja em produtos, processos, na organização, na 

gestão, no desenvolvimento de insumos ou no marketing requer ousadia em 

decorrência da incerteza do ambiente (OECD, 2005; SCHUMPETER, [1911]1997). 
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Um ambiente incerto requer decisões pautadas em análise de informações. O 

estudo de Corso et al. (2014), que trata do método de Inteligência Estratégica 

Antecipativa e Coletiva (IEAC), buscou identificar e analisar as vantagens e 

dificuldades da técnica para a inovação do processo decisório. Utiliza-se nesse 

método, a prospecção por meio da coleta e análise de informações que sinalizem 

mudanças. Constitui-se, portanto em uma previsão de oportunidades e de 

preparação para o enfrentamento de ameaças ou rupturas (FREITAS; JANISSEK-

MUNIZ; LESCA, 2011). 

Corso et al. (2014) escolheram uma empresa nacional do segmento de 

cosméticos, higiene e limpeza pessoal para aplicação da metodologia face ao 

prestígio e disponibilidade de informações na mídia. Logo após, partiram para a 

definição de atores e temas, seguindo-se a coleta de informações, bem como sua 

seleção e agrupamento. Posteriormente, identificaram a relação entre os 

agrupamentos de informações, desenvolveram hipóteses e ações. 

Conclui-se, com base na leitura desses autores, que as dificuldades na 

aplicação do método coletivo para a tomada de decisão, além da preparação da 

equipe com conhecimentos sobre finanças, economia e marketing, residem na 

mudança de posicionamento do indivíduo que, de maneira coletiva e integrada ao 

grupo, se transforma em agente na busca de informações estratégicas e de indícios 

de riscos presentes ou potenciais ao negócio, mesmo os considerados irrelevantes. 

O processo decisório e de aprendizagem coletivos integram a visão compartilhada 

de inovação (CORSO et al., 2014; KEMP et al., 2000; TIDD et al., 2005). 

O Summary Report of the 2013 UNESCO Institute for Statistics – UIS 

Innovation Data Collection (2015) reuniu dados globais de países nas áreas de 

educação, ciência e tecnologia, cultura e comunicação. No quesito inovação, pode-

se constatar que empresas de manufatura implementadoras de inovação estão 

presentes em todos os países. Contudo, as inovações em processos são mais 

frequentemente utilizadas em países com alta renda, enquanto as inovações em 

produtos prevalecem entre as empresas dos países com renda baixa e média.  

Em relação às atividades inovadoras o Summary Report (2015) mostra que a 

aquisição de máquinas, equipamentos e software foi a atividade desenvolvida pela 

maioria dos países em ambos os grupos (alta renda ou média e baixa rendas). A 
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atividade de pesquisa e desenvolvimento nos países de alta renda é a segunda mais 

desempenhada, enquanto nos países de renda baixa ou média, a atividade 

predominante é a de treinamento e formação de mão de obra. O país de alta renda 

com maior percentual de empresas manufatureiras inovadoras é a Alemanha que 

apresentou 49,5% das empresas inovadoras em produtos e 32% em processos.  No 

Brasil, o percentual de empresas inovadoras em produtos foi de 17,5% e em 

processos, de 32%. 

O Summary Report (2015) descreve a importância das informações oriundas 

do mercado, principalmente as relacionadas aos usuários ou clientes. Nos países 

com renda baixa e média, os usuários ou clientes foram utilizados como fontes de 

informação para inovação em 33% dos países pesquisados. 

A opção por atender à demanda de clientes (mais e melhor em desempenho) 

nos mercados já conhecidos resulta em investimentos contínuos nas inovações 

incrementais, o que pode engessar as empresas em um modelo vigente 

(CHRISTENSEN, 2012). Apesar de as inovações incrementais cumprirem seu papel 

de atendimento às necessidades dos clientes e superarem o olhar exclusivo do 

marketing sobre o produto, aspecto positivo disseminado por Levitt ([1960] 2004), 

elas estimulam a decisão tardia pelo ingresso em novos mercados, tendo em vista 

que as empresas preferem evitar riscos não calculados e manter os públicos já 

conquistados (CHRISTENSEN, 2012). 

O marketing desempenha um papel paradoxal e os clientes acompanham 

essa tendência. As tecnologias emergentes encontram espaço em novos mercados 

ou mercados marginais, e somente após o oferecimento de versões aprimoradas, os 

clientes do mercado anterior passam a aceitá-las. As empresas precisam aprender a 

estudar essas novas tendências, independentemente da aceitação de seus clientes. 

(CHRISTENSEN, 2012). 

A inovação disruptiva muda o cenário competitivo pois provoca uma quebra 

no modelo existente e atende a expectativas diversificadas em relação ao 

desempenho dos produtos, tendo em vista que esses passam a corresponder a 

necessidades não atendidas (facilidade no uso, preço e disponibilidade), com 

impacto no equilíbrio econômico (CHRISTENSEN, 2012; SCHUMPETER, 

[1911]1997). 
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Empresas de grande porte possuem dificuldade de assumir os riscos 

inerentes à adoção da tecnologia disruptiva. A falta de habilidade para visualizar as 

suas competências organizacionais acarreta decisões drásticas no momento em que 

ocorre a ameaça de obsolescência trazida pela adoção repentina de inovações 

radicais que promovam a ruptura no modelo de negócios, processos e estrutura 

praticados pela empresa (CHRISTENSEN; OVERDORF, 2000). 

Levitt ([1960] 2004) acredita que não existam setores em expansão, mas 

empresas organizadas de maneira a aproveitarem as oportunidades, com a crença 

de que sempre pode existir um produto substituto. 

Em contrapartida, o uso intensivo em tecnologia não promoverá, por si só, 

impacto no mercado com influência imediata nas forças que o regem (PORTER, 

1985) e nem o estímulo necessário à adoção de inovações disruptivas. Isso pode 

ser percebido na análise feita por Sachuck e Zacharias (2010). Para esses autores, 

apesar de acarretar alterações em critérios inerentes à competitividade, a adoção de 

inovações tecnológicas em produtos e processos por parte das farinheiras da região 

noroeste do Paraná não ocasionou disrupção. Contudo, o uso de tecnologia 

promoveu impactos positivos na redução de custos, agilidade no processo produtivo, 

aumento do volume produzido e melhoria na qualidade final do produto. 

A vantagem competitiva surge do valor criado para os compradores e que 

ultrapassa aspectos tangíveis, tais como o custo de fabricação de um produto 

(PORTER, 1985). 

A tecnologia disruptiva pode influenciar redes de valor distintas ao negócio 

principal. Levitt ([1960] 2004) descreve a alteração na rede de valor no setor de 

lavagem a seco. O produto concorrente não foi um novo processo de lavagem mas  

os tecidos sintéticos e aditivos químicos que reduziram a necessidade de se utilizar 

a técnica de lavagem a seco. Portanto, produtos e processos de uma determinada 

rede de valor ocasionaram a ruptura inesperada em outro negócio. 

Em entrevista concedida ao McKinsey Global Institute relacionada à 

preocupação dos líderes a respeito da digitalização e inovação disruptiva, também 

discutida no Fórum Econômico Mundial em 2014, Manyika (2014) falou sobre a 

preocupação de todos os gestores e legisladores acerca das inovações disruptivas:  

Nós agora possuímos a tecnologia afetando cada setor da economia - varejo, 
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serviços financeiros, transporte, indústria e até mesmo a agricultura. Todos eles são 

influenciados e usam a tecnologia para direcionar muitas de suas atividades.  

Já McAfee (2014), na mesma ocasião, alerta: ...todos estão familiarizados 

com o texto, áudio e vídeo digitais. Milhares de informações interessantes e 

importantes estão sendo digitalizadas bem como as interações sociais... 

Christensen (2012) descreve que a disrupção pode ocorrer de duas maneiras: 

“new-market” e “low-end”. A inovação disruptiva do tipo “new-market” cria atributos e 

valores diferenciados no produto de forma a buscar novos consumidores. Por outro 

lado,  a inovação “low-end” caracteriza-se pelo baixo custo e desempenho inferior, 

porém atrativo.  

Garnsey, Hang e Ruan (2015) avaliaram casos de inovação disruptiva “new 

market” e “low-end” com o objetivo de mostrar como as oportunidades para a 

inovação foram descobertas e desenvolvidas pelos empreendedores. A pesquisa 

consistiu em um estudo de múltiplos casos. Foram selecionados quatro casos para 

análise, de indústrias diferentes em três países (China, Índia e Estados Unidos).  

Os resultados demonstraram que as estratégias de descoberta de mercado 

foram mais utilizadas para a inovação disruptiva “low-end”. No contexto da inovação 

do tipo “new-market” estratégias associadas à oportunidade de criação foram mais 

utilizadas. Outras diferenças residem no fato de que as inovações “low-end” 

possuem riscos mensuráveis enquanto as inovações “new-market” representam 

incerteza quanto ao mercado potencial (GARNSEY; HANG; RUAN, 2015). 

 

 

2.2 RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO 

 

Estabelecer medidas de resultados para mensurar a participação de mercado, 

a capacidade de captação e retenção de clientes, sua consequente satisfação e 

lucratividade são essenciais à manutenção da competitividade nas organizações 

(KAPLAN; NORTON, 1997; PORTER, 1985).  
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A avaliação da competitividade da indústria brasileira no período entre 2001 e 

2010, feita por Hermida e Xavier (2012) a partir de dados da United Nations 

Comtrade, retrata que o Brasil tem sido mais competitivo em exportações de 

produtos intensivos em recursos naturais. A pauta de exportações brasileiras tem-se 

afastado das tendências mundiais, as quais se concentram em produtos com maior 

intensidade tecnológica. As indústrias consideradas intensivas em escala de 

fornecedores especializados; e intensivas em pesquisa e desenvolvimento somadas 

sofreram uma redução de 38,77% no volume de exportações em 2008 e passaram a 

27,47% em 2010. 

A edição da PINTEC (2011) ressalta que o Brasil mantém o padrão de 

inovação, em sua maioria, no que tange à incorporação às empresas de maquinário 

e equipamentos já existentes (73,5% das empresas pesquisas consideram a 

atividade relevante). Como consequência, o treinamento na utilização dos recursos 

adquiridos foi visto por 59,5% das empresas também como essencial, além da 

aquisição de software, considerada por 33,2% das empresas como atividade de 

média ou alta relevância. 

Maia et al. (2013) buscaram investigar a relação entre as variáveis ‘ativos 

intangíveis’ e ‘grau de inovação’ e o ‘desempenho’ das empresas constantes na 

BM&FBovespa, participantes dos setores mais inovadores do Brasil. Os autores 

consideraram ativos intangíveis os que se enquadram nas definições apresentadas 

na Lei nº 11.638/2007. Portanto, devem ser identificados, controlados e gerar 

benefícios econômicos futuros. Software, licenças e patentes são exemplos de 

ativos intangíveis. Quanto ao grau de inovação, esses autores seguiram a 

classificação do Índice Brasil de Inovação (IBI), cujos macroindicadores são relativos 

ao esforço empreendido nos processos de inovação e aos resultados obtidos. Os 

chamados ‘indicadores agregados de esforços’ agrupam outro rol de indicadores, 

tais como atividade inovadora e Recursos Humanos. Já os indicadores de resultado 

demonstram receitas de vendas com novos produtos e patentes.  

Foram selecionadas 174 empresas listadas na BM&FBovespa e analisados 

dados no período entre 2008 e 2009. Foi investigado o efeito da variável 

independente (ativos intangíveis) no desempenho empresarial. Os resultados 

demonstraram a existência de relação entre ativos intangíveis e o valor de mercado, 

indicando percepção positiva dos investidores em relação a esses ativos. Foi ainda 
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detectada uma relação positiva entre grau de inovação e desempenho empresarial. 

(MAIA et al., 2013). 

Brito e Brito (2012) argumentam que a definição de vantagem competitiva 

possui estreita ligação com o conceito de criação de valor, definido por eles como a 

diferença entre a disposição de pagar do cliente e o custo de oportunidade do 

fornecedor. A empresa em vantagem competitiva é aquela que cria mais valor do 

que sua concorrência direta; entretanto, o desempenho é decorrente de como a 

empresa distribui esse valor entre seus proprietários, clientes e fornecedores. O 

valor apropriado ao cliente está relacionado à disposição dos clientes em pagar 

pelos produtos e serviços, o que possibilita à empresa conquistar mercado com 

consequente crescimento. Ao distribuir valor para os fornecedores, a empresa 

aumenta o custo de oportunidade para os fornecedores de trocar a empresa por 

outra e gera rendas relacionais que culminam em melhor desempenho operacional. 

O lucro seria o valor distribuído aos proprietários. Portanto, as medidas de 

desempenho não são unicamente financeiras, pois elas correspondem somente a 

uma parcela do valor gerado. 

Empresas em fase de crescimento encontram-se em desenvolvimento de 

suas capacidades operacionais, de infraestrutura, sistemas, processos e necessitam 

ampliar  a receita e as vendas para cobrir os investimentos (KAPLAN; NORTON, 

1997). As decisões pautadas em aspectos financeiros podem influenciar 

negativamente na propensão à adoção da inovação, já que as empresas conhecem 

seus indicadores de desempenho e preferem não arriscar sua posição de mercado 

atual (CHRISTENSEN, 2012). 

Acompanhar e mensurar o desempenho das organizações integra a dinâmica 

das inovações e pode representar o sucesso ou o fracasso na tomada de decisão 

pela continuidade de um projeto (ARMBRUSTER et al., 2008). Nesse sentido, o 

trabalho de Cardoso et al. (2014) também contribuiu para a ampliação do conceito 

de indicador de desempenho e buscou entender quais indicadores devem ser 

utilizados em uma organização de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os 

pesquisadores relacionaram medidas de desempenho sob as perspectivas da 

estratégia e de indutores de resultados e as compararam às medidas utilizadas no 

laboratório pesquisado.  A primeira perspectiva relativa à estratégia visava à 

avaliação dos aspectos: legitimidade (foco na missão institucional, monitoramento do 
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ambiente de Ciência e Tecnologia, indução de novas áreas de atuação, 

competitividade e cooperação internacional, fronteira do conhecimento científico – 

ousadia, independência e integração das avaliações externas); resultados científicos 

gerados externamente ou por pesquisa própria; confiabilidade das instalações 

(principal ou correlatas) e disponibilidade das instalações (laboratório nacional, 

aberto e multiusuário). A segunda, a de indutores de resultados, dividiu-se em: 

recursos humanos (atração, retenção e capacitação); eficiência gerencial (modelo 

gerencial, capacidade de adaptação, geração de conhecimento, difusão científica e 

tecnológica); e recursos financeiros (recursos do contrato de gestão, recursos 

gerados e captados fora do contrato de gestão). Os resultados alcançados 

sugeriram que o laboratório pesquisado possuía medidas quantitativas consolidadas 

por meio do contrato de gestão firmado. Contudo, observou-se a ausência de 

medidas qualitativas para o acompanhamento estratégico, sendo sugerida a 

utilização do rol completo de indicadores baseado nas perspectivas da estratégia e 

de indutores de resultado para viabilizar sua comparação com outros laboratórios 

internacionais. 

A medição representa o gerenciamento, o controle e acompanhamento das 

ações estratégicas. A sobrevivência dos negócios requer a utilização de sistemas de 

medição de desempenho e de gestão em consonância com as estratégias e 

capacidades internas das organizações. A avaliação de desempenho organizacional, 

além de apresentar um retrato da organização, sinaliza o caminho a ser percorrido 

para o alcance de seus objetivos estratégicos (KAPLAN; NORTON, 1997). Segundo 

Dutra (2003), avaliar o desempenho organizacional proporciona valor ao que a 

organização define como importante, em conformidade com seus objetivos 

estratégicos.  

Neely et al. (2000) desenharam e aplicaram um modelo de indicadores de 

desempenho organizacional em três empresas do ramo automotivo e aeroespacial 

do Reino Unido. A partir daí, listaram as características desejáveis em um sistema 

de medição de desempenho: 

 O sistema de medidas deve ser decorrente da estratégia da empresa; 

 O propósito da medição de cada indicador deve ser explícito; 

 A coleta de dados e os cálculos devem ser claros; 
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 Deve ocorrer o envolvimento de todos (clientes, empregados e 

gerentes) na criação das medidas; 

 As medidas de desempenho devem ser alteradas em conformidade 

com as mudanças ambientais; 

 O sistema deve viabilizar uma análise comparativa da organização em 

relação ao mercado; 

 Os indicadores devem ser preferencialmente em números absolutos; 

 Critérios objetivos de avaliação e controláveis pela organização devem 

ser priorizados; 

 Medidas não financeiras devem também ser adotadas; 

 As medidas devem ser facilmente mensuráveis; e 

 Devem estimular melhorias e monitoramento contínuos. 

 

Rios e Pinto (2004) descrevem a existência de indicadores tradicionais de 

desempenho em inovação e a necessidade de se desenvolver um modelo mais 

adequado à sua mensuração. Citam, como exemplo, os dados disponibilizados pela 

ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de 

Empresas Inovadoras), os quais se referem aos custos com aquisição de recursos 

financeiros para financiamento de P&D. Tradicionalmente, os indicadores ocupam-

se do registro e acompanhamento das patentes, publicações científicas e recursos 

humanos alocados em projetos de P&D.  

Tais indicadores registram fatos históricos, mas não têm o potencial de 

avaliação de desempenho organizacional futuro, de oportunidades de conquistar 

investidores e de reduzir incertezas junto ao quadro de funcionários sobre os riscos 

e aspectos envolvidos na inovação (TIDD et al., 2005; CHRISTENSEN, 2012; 

KAPLAN; NORTON, 1997). Para demonstrar a necessidade de se estabelecer 

novos indicadores de desempenho para mensurar a inovação, Rios e Pinto (2004) 

conduziram pesquisa com base em uma amostra de 34 empresas, de diversos 

setores da economia, instaladas no território nacional. Os resultados obtidos indicam 

que 97% das empresas utilizam algum tipo de inovação e 62,82% possuem alguma 

metodologia para mensuração da inovação. Dentre as medidas utilizadas,  as 

financeiras (análise de custos dos projetos) são as mais utilizadas (40%). As de 
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marketing ou gerenciais representam 12%. Com base nos dados levantados, os 

pesquisadores concluíram que os indicadores adotados auxiliam a mensurar 

somente os processos rotineiros e não atendem a todas as fases inerentes à 

inovação, principalmente quando ela representar uma ruptura no modelo vigente. 

Tidd (2001) observa que não há uma única e melhor forma de se mensurar o 

processo de inovação. Alguns indicadores são mais adaptáveis a determinados 

setores por exemplo, indicadores de P& D são mais adequados para mensurar o 

desempenho na área química e elétrica e indicadores de patentes são mais 

adequados para desenvolvimento de softwares e tecnologias mecânicas ou novos 

produtos.  

As avaliações de desempenho em inovação buscam indicadores disponíveis 

para gastos com P&D, número de patentes e lançamentos de novos produtos. 

Outras medidas visam avaliar o quadro de recursos humanos (quantitativo de 

técnicos envolvidos nos projetos de pesquisa e design) e os retornos financeiros 

obtidos (proporção de vendas e lucros) relacionados aos produtos lançados nos 

últimos 3 a 5 anos (TIDD, 2001). 

Para Neely et al. (2000), os principais desafios na construção de um modelo 

de métricas vão além de sua estruturação. É preciso sensibilizar e envolver as 

pessoas para reduzir suas resistências na implantação, seus receios quanto ao não 

cumprimento dos indicadores, bem como dúvidas quanto à credibilidade na 

medição. Outra preocupação importante diz respeito à manutenção de um sistema 

de medição de desempenho estruturado de acordo com critérios atuais e relevantes 

à organização. Para isto, o modelo deve ser reavaliado constantemente. 

A pesquisa PINTEC (2011) mensura de forma sistemática o desempenho das 

organizações pesquisadas por meio de indicadores de atividades inovadoras:  

atividades internas de P&D,  aquisição externa de P&D, aquisição de outros 

conhecimentos externos, aquisição de software, aquisição de máquinas e 

equipamentos, treinamento, introdução das inovações tecnológicas no mercado, 

projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição; 

indicadores de resultados obtidos: proporção de inovações em vendas internas e 

exportações, por exemplo; e impactos das inovações: redução dos custos do 
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trabalho, redução do consumo de matéria-prima, redução do consumo de energia, e 

redução do consumo de água, para citar mais alguns exemplos. 

Inovação e competitividade possuem estreita ligação. Uma inovação pode 

alterar a posição competitiva da organização a ponto de afetar seus indicadores de 

desempenho, sua fatia de mercado, sua carteira de clientes, fornecedores e toda a 

cadeia de valor envolvida em suas operações (TIDD et al., 2005). 

A edição da pesquisa PINTEC (2011), a qual disponibilizou informações do 

período entre 2009 e 2011, demonstrou que 97,1% das empresas inovadoras 

mencionaram a relevância dos impactos sofridos em seus negócios em função das 

inovações. No segmento de serviços, os principais impactos apontados pelas 

empresas foram: a melhoria na qualidade (84,6%), aumento da capacidade 

produtiva ou de prestação de serviços (79,1%), manutenção da participação de 

mercado (77,9%) e maior flexibilidade de produção ou prestação de serviços 

(70,5%). Nas empresas de eletricidade e gás, além da melhoria na qualidade 

(84,9%), houve significativo impacto na redução de custos de trabalho (79,4%), 

custos de produção ou dos serviços (79,0%) e redução do consumo de energia 

(64,4%). Os impactos das inovações para as empresas podem variar desde o 

aumento nas vendas até a melhoria em produtividade e eficiência (OECD, 2005). 

Tidd et al. (2005) citam alguns exemplos de impactos das inovações, tanto 

positivos quanto negativos, no desempenho das organizações. Um deles diz 

respeito à empresa Xerox, até então líder no mercado de fotocopiadoras. Apesar 

dos constantes investimentos para manutenção de sua posição de liderança, a 

empresa foi seriamente ameaçada por uma nova geração de “pequenas copiadoras” 

desenvolvidas por novos entrantes no mercado, incluindo empresas de origem 

japonesa. A despeito de sua competência essencial em tecnologia e da vasta 

experiência na indústria, a empresa Xerox levou quase oito anos para reintroduzir no 

mercado um produto competitivo. Na ocasião, a Xerox perdeu aproximadamente 

50% de sua fatia de mercado e amargou sérios prejuízos financeiros.   

A OECD (2005) sugere que sejam também utilizados como indicadores para 

medir o impacto das inovações no desempenho da empresa a proporção de vendas 

devidas a produtos novos ou aprimorados e o ciclo de vida desses produtos. 
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Zucoloto (2013) apresentou uma avaliação da relação entre a apropriação 

tecnológica e o desempenho exportador das firmas industriais brasileiras, concluindo 

que empresas inovadoras possuem uma tendência a serem mais intensivas em 

exportações em comparação às não inovadoras. Ainda, tanto as empresas 

exportadoras quanto as inovadoras são, em geral, maiores, mais produtivas e 

intensivas em qualificação de mão de obra. Com base na relação entre inovação, 

exportações e pesquisas relativas ao tema, Zucoloto (2013) observou que: 

a) Em 2008, 14,6% das firmas industriais inovadoras exportaram. Dentre as 

empresas não inovadoras, apenas 8,2% dedicaram-se à exportação; e 

b) O valor médio das exportações nas empresas inovadoras representou quase 

dez vezes o observado entre as empresas não inovadoras. 

Leo et al. (2014) investigaram a relação entre inovação em serviços e o 

desempenho internacional (volume dos negócios internacionais, dos lucros 

internacionais e da extensão geográfica) de empresas de serviços. No estudo, 

desenvolveram um modelo composto pelos fatores: desempenho internacional, 

inovação no setor de serviços, experiência internacional, competência internacional, 

capacidade organizacional (P&D), capacidade relacional e a capacidade da empresa 

de utilizar os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Dentre as 

hipóteses verificadas na pesquisa, buscou-se avaliar se a inovação exercia 

influência positiva sobre o desempenho internacional de empresas de serviços e se 

as competências internacionais, adquiridas ao longo do processo de 

internacionalização, exerciam influência positiva sobre as inovações de serviços.  Os 

autores pesquisaram uma lista de empresas francesas do setor de serviços que já 

possuíam fatias de mercado no exterior, tendo selecionado 807 empresas para a 

amostra e considerado as respostas dos entrevistados em 51 empresas. Os 

questionários foram elaborados com o intuito de descrever a relação entre inovação 

e o desempenho internacional da empresa. Os resultados apontaram que a 

capacidade de P & D das organizações explicou a competência na inovação em 

serviços e a competência em inovação, por sua vez, foi consequência da 

internacionalização. 

A investigação de Brito, Brito e Morganti (2009) contribuiu para analisar a 

relação entre inovação e desempenho financeiro e seus desdobramentos, 

crescimento e lucratividade no setor químico (excluídas as empresas farmacêuticas).  
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O estudo buscou testar duas hipóteses, a primeira se o aumento do investimento em 

inovação acarretaria maior taxa de crescimento; e, a segunda, se o aumento no 

investimento em inovação acarretaria maior lucratividade para a empresa. Os 

resultados demonstraram que os indicadores de inovação não apresentaram 

significância estatística quanto às variáveis retorno sobre ativos (ROA) e EBITDA. 

Contudo, obtiveram significância para as taxas de crescimento da receita (78,3%). 

Portanto, pelo resultado da investigação, concluiu-se que o investimento em 

inovação acarretou aumento da receita. 

Basso, Kimura e Santos (2014) decidiram investigar a influência da inovação 

no desempenho financeiro das indústrias brasileiras. Para isso, buscaram uma 

amostra de empresas nos diversos segmentos industriais: produtos alimentícios e 

bebidas, têxtil, químico, siderurgia e de fabricação de máquinas e equipamentos. 

Foram utilizadas as bases de dados da PINTEC em suas edições de 2003 e 2005 e 

da Gazeta Mercantil/SERASA para extrair informações financeiras das indústrias 

brasileiras nos anos de 2004 e 2006.  As variáveis pesquisadas foram divididas em 

quatro grupos: recursos humanos (total de doutores, mestres, graduados e técnicos 

dedicados a P&D em relação ao efetivo total), recursos internos (total de gastos em 

treinamento, P&D interno, aquisição de máquinas e volume de inovações 

introduzidas, divididos pela receita da firma), recursos relacionais (total de gastos em 

P&D externo e aquisição de conhecimento externo, divididos pela receita da firma) e 

de desempenho (lucro líquido do período dividido pelo total do ativo, lucro líquido do 

período dividido pela receita total, lucro líquido do período dividido pelo patrimônio 

líquido e lucro operacional do período dividido pela receita total). 

Após realização de análise fatorial, obtiveram como resultado uma relação 

inversa entre o fator das variáveis de desempenho financeiro e as demais variáveis 

independentes ou seja, a redução relativa nos investimentos em inovação não 

acarretou redução nos resultados financeiros, pelo contrário, estes apresentaram 

expressivo aumento marginal. Constataram também que a pouca participação de 

mestres e doutores em P&D nas empresas pesquisadas não representou influência 

nas variáveis de desempenho financeiro. No tocante aos  recursos internos, nos dois 

períodos analisados, tiveram destaque, de maneira interligada, P&D interno, 

aquisição de máquinas e introdução de inovações tecnológicas com variáveis de 

desempenho financeiro. No segundo período, a variável ‘treinamento’ também 
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apresentou influência nas variáveis de desempenho financeiro. Já a análise de 

regressão utilizou isoladamente, como variáveis dependentes, o ROA e o ROE. Os 

resultados obtidos na análise de 2005 foram mais significativos e captaram a 

influência da inovação no desempenho da indústria. Os investimentos em P&D 

interno e a introdução de inovações tecnológicas foram os mais representativos para 

explicar o impacto no desempenho financeiro (BASSO; KIMURA; SANTOS, 2014). 

Em relação ao efeito da tecnologia sobre o desempenho organizacional, 

Chang e Lin (2014) decidiram investigar grandes organizações com maior 

capacidade de introdução e absorção de novas tecnologias e o quanto se 

beneficiariam de tal introdução, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto da 

inovação. Foram testadas nas grandes empresas três hipóteses, a saber: 

 Se um aumento na diversificação tecnológica estaria positivamente 

associado à melhoria nos indicadores de desempenho financeiro e de 

inovação; 

 Se a relação entre diversificação tecnológica e melhoria nos 

indicadores de desempenho financeiro e de inovação seria 

positivamente moderada pela capacidade de absorção das empresas; 

 Se a relação entre a diversificação tecnológica e melhoria nos 

indicadores de desempenho financeiro e de inovação pode ser 

positivamente moderada pelo dinamismo ambiental. 

A escolha da amostra a ser pesquisada deu-se ao considerar diversos 

aspectos. Foram pré-selecionadas 500 empresas manufatureiras nos Estados 

Unidos, constantes nos indicadores da Standard & Poors. Para mensurar a 

diversificação tecnológica e inovação ligada a desempenho, utilizaram-se os dados 

relativos às patentes em cinco tipos de indústrias intensivas nesse quesito: 

segmento químico (12,72%), informática e telecomunicações (31,12%), 

biotecnologia e farmacêutica (18,79%), eletricidade e eletrônica (27,27%) e 

maquinário (9,10%). A amostra final selecionada foi de 165 empresas. 

As variáveis analisadas foram: diversificação tecnológica, capacidade de 

absorção, dinamismo ambiental e melhoria nos indicadores de desempenho 

financeiro e de inovação. Os resultados obtidos indicaram que os coeficientes de 

diversificação tecnológica se relacionaram positivamente com o desempenho 
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financeiro e com o desempenho em inovação (volume de inovações 

implementadas). As empresas possuidoras de maior capacidade de absorção 

obtiveram maior relacionamento com as variáveis diversificação tecnológica e 

desempenho organizacional. Os coeficientes de interação entre os efeitos da 

diversificação tecnológica e do dinamismo ambiental também foram positivos e 

significativos. A diversificação tecnológica apresentou um relacionamento positivo 

mais significativo em empresas cujo desempenho financeiro e em inovação 

ocorreram em indústrias com maior dinamismo, enquanto o relacionamento se 

tornou menos significativo em indústrias com um ambiente mais estável. Concluiu-

se, pelas evidências apresentadas, que a diversificação tecnológica afetou 

positivamente o desempenho das indústrias (CHANG; LIN, 2014). 

Um olhar além do desempenho econômico-financeiro relacionado à inovação 

foi o foco de Abbade (2014), que conduziu pesquisa com o objetivo de investigar as 

relações existentes entre as três dimensões do desempenho organizacional 

sustentável (social, econômica e ambiental) assim como a relação entre a 

capacidade de inovação e as dimensões mencionadas do desempenho. Foram 

analisadas 140 indústrias de transformação do Rio Grande do Sul por meio de 

survey em levantamento único e corte transversal. As seis hipóteses geradas 

visaram identificar: a relação entre desempenho econômico e ambiental; a relação 

entre desempenho econômico e social; a relação entre desempenho ambiental e 

social; o impacto da capacidade de inovação empresarial no desempenho ambiental; 

o impacto da capacidade de inovação empresarial no desempenho social; e, por 

último, o impacto da capacidade de inovação empresarial no desempenho 

econômico. 

As indústrias analisadas foram em sua maioria (48%) do ramo de alimentos, 

bebidas, metalurgia, máquinas, equipamentos, produtos de metal e veículos 

automotores. Os resultados obtidos demonstraram que os desempenhos 

organizacionais (econômico, social e ambiental) estavam fortemente 

correlacionados. Também foi constatado que os desempenhos ambiental, 

econômico e social estavam significativamente correlacionados à capacidade de 

inovação (ou inovatividade). A análise de regressão linear permitiu constatar o 

impacto significativo e positivo da capacidade de inovação sobre as  três dimensões 

do desempenho organizacional sustentável nas indústrias de transformação 
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gaúchas. As sugestões do estudo apontaram para a utilização da capacidade de 

inovação como mecanismo de melhoria no desempenho ambiental (redução de 

emissões, economia de energia e minimização de impactos decorrentes da 

atividade), desempenho social (bem-estar da comunidade e qualidade de vida de 

colaboradores) bem como no desempenho econômico (lucratividade, retorno 

financeiro, redução de custos e aumento de receitas) (ABBADE, 2014). 

A disrupção no modelo de negócios da indústria de jornais impressos, 

ocasionada pela utilização da internet e digitalização, tem acarretado preocupações 

sobre a viabilidade do negócio. Diante de tais preocupações, Karimi e Walter (2015) 

buscaram desenvolver um modelo teórico com base em informações obtidas na 

indústria do jornal impresso, sobre como os atributos do intraempreendedorismo 

corporativo impactariam na adoção de um modelo de negócios disruptivo e, além 

disso, como tal adoção representaria impacto no desempenho geral do modelo de 

negócios. Nesse artigo, os pesquisadores utilizam a capacidade de adoção de 

riscos, a pro atividade, a capacidade de inovação e a autonomia como os atributos 

do comportamento intraempreendedor. As cinco hipóteses adotadas foram: 

 Quanto maior a autonomia para o desenvolvimento dos recursos 

humanos de uma empresa, maior será a adoção do modelo de 

inovação disruptiva; 

 Quanto maior o comportamento voltado à adoção de riscos em uma 

empresa, maior será a adoção do modelo de inovação disruptiva; 

 Quanto maior o comportamento inovador em uma empresa, maior será 

a adoção do modelo de inovação disruptiva; 

 Quanto maior o comportamento proativo em uma empresa, maior será 

a adoção do modelo de inovação disruptiva; e 

 Quanto maior a extensão de adoção do modelo de inovação disruptiva, 

melhor será o desempenho geral dos negócios. 

Por meio de survey com uma amostra de empresas do ramo, esses autores 

encontraram evidências significativas da associação entre autonomia, adoção de 

riscos e proatividade com o modelo de adoção da inovação disruptiva. Em 

compensação, não houve associação direta entre o comportamento inovador e a 
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extensão do modelo de adoção da inovação disruptiva. Os resultados demonstraram 

ainda que em altos ou baixos níveis de adoção do modelo de negócios disruptivo, 

têm-se um impacto relevante no desempenho geral dos negócios. Em níveis médios 

de adoção do modelo disruptivo, o impacto no desempenho geral dos negócios é 

marginal (KARIMI; WALTER, 2015). 

No contexto de serviços, Amaral et al. (2013) buscaram mensurar a 

intensidade de inovação percebida pelo consumidor e qual a influência dessa 

percepção em sua satisfação e lealdade. O questionário para investigação foi 

aplicado a 238 usuários de companhias aéreas e continha informações relativas aos 

construtos: funcionários, capacidade de resposta, serviços, satisfação e lealdade. As 

hipóteses investigadas buscaram compreender: se a inovação na dimensão 

‘funcionários’ influenciaria positivamente na percepção do cliente quanto à 

capacidade de resposta da empresa e prestação do serviço; se a inovação na 

dimensão ‘capacidade de resposta’ influenciaria positivamente a percepção do 

consumidor quanto à prestação do serviço; no tocante à prestação do serviço se há 

influência da inovação nas dimensões ‘administração’, ‘tecnologia’, ‘instalações 

interiores’ e ‘instalações exteriores’; se a percepção de inovação na prestação do 

serviço influencia positivamente a satisfação do consumidor; se a lealdade é 

influenciada diretamente pela satisfação; e, por último, se a satisfação é mediadora 

entre a inovação em serviços e lealdade. 

Os resultados apontaram para a existência de relações de causa entre a 

inovação percebida em serviços e satisfação. Os funcionários influenciaram na 

capacidade de resposta (ou responsividade) da empresa e ambos alteraram a 

percepção do serviço. Este, por sua vez, impactou diretamente na satisfação do 

consumidor.  Comprovadamente por meio das hipóteses testadas, a inovação em 

serviços representou um ponto intermediário importante entre a satisfação e a 

lealdade dos usuários (AMARAL et al., 2013). 

A inovação organizacional e seus impactos no desempenho foram 

pesquisados por Carvalho, Jorge e Medeiros (2013). Eles buscaram compreender a 

associação entre os esforços de inovação organizacional (relacionados à criação de 

normas, rotinas, procedimentos e o treinamento de pessoal) e a qualidade do 

serviço prestado. Outro objetivo foi o de ressaltar a influência dos esforços de 

inovação organizacional no desempenho da unidade hospitalar, seus efeitos sobre a 
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expansão das unidades hospitalares e no desenvolvimento do mercado de saúde no 

geral.  O método de análise consistiu em um estudo de caso único com 

fundamentação na dinâmica do processo de conformidade à acreditação hospitalar e 

na análise dos dados provenientes de uma amostra de dez relatórios da acreditação. 

Foram analisados inicialmente os 959 elementos de mensuração constantes 

para os requisitos de acreditação hospitalar. Os elementos foram agrupados em três 

de acordo com a contribuição trazida: 318 elementos de mensuração relativos à 

inovação organizacional e solução de problemas para fixação e efetividade de 

normas, rotinas e protocolos; 74 elementos identificados com o treinamento; e 567 

identificados com a qualidade. Posteriormente, foram feitas análises exploratórias 

dos dados de um estudo de caso sobre a evolução dessas pontuações em dois 

relatórios de acreditação de uma Unidade Hospitalar prestadora de serviços, além 

de testes para verificar a correlação entre as variáveis. A análise dos dados 

possibilitou encontrar evidências sobre as relações existentes entre os esforços de 

inovação organizacional e a qualidade do serviço. Os relatórios de acreditação 

hospitalar analisados também possibilitaram confirmar a associação entre esforços 

de inovação insuficientes e perda de qualidade do serviço, mesmo nos casos em 

que houve treinamento de pessoal, portanto, o efeito mais significativo sobre a 

qualidade está ligado aos esforços de inovação organizacional (CARVALHO et al., 

2013). 

As organizações, as pessoas e a sociedade precisam conviver com 

mudanças descontínuas. Elas ameaçam os detentores de poder em seus 

respectivos mercados, mas, simultaneamente, trazem oportunidades. Portanto, ao 

lidar com essa descontinuidade provocada pelas mudanças constantes, perdedores 

e vencedores se reúnem no mesmo cenário (CHRISTENSEN, 2012). 

Tidd et al. (2005) descrevem o sucesso e fracasso da Encyclopaedia 

Britannica, que consistia em um repositório confiável de conhecimentos e foi bem 

posicionado no mercado desde o surgimento da ideia em 1768. O produto alcançou 

um pico de vendas em 1990 de cerca de US$ 650 milhões. Após esse período, as 

vendas caíram em 80%. O problema não foi o produto, mas a forma como tem sido 

apresentado. Todas as enciclopédias impressas sofreram perdas de participação no 

mercado para versões eletrônicas a partir da década de 90, as quais se 

beneficiaram positivamente da inovação.  
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O Quadro 3 apresenta um resumo das pesquisas em relação aos impactos no 

desempenho organizacional ocasionados pela introdução de inovações: 

Quadro 3 – Impacto da Inovação no Desempenho Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Impacto Autor(es) 

Alteração da posição competitiva, fatia de mercado, carteira 

de clientes, fornecedores e cadeia de valor. 

Tidd, Bessant 

e Pavitt (2005) 

O investimento em inovação acarreta crescimento na receita 

das organizações. 

Brito, Brito e 

Morganti 

(2009) 

A inovação em serviços representa um ponto intermediário 

importante entre satisfação e lealdade dos usuários. 

Amaral et al. 

(2013) 

Empresas inovadoras possuem uma tendência a serem mais 

intensivas em exportações, mais produtivas e intensivas em 

qualificação de mão de obra. 

Zucoloto 

(2013) 

Os esforços em inovação organizacional produzem efeitos 

relativos à melhoria na qualidade. 

Carvalho, 

Jorge e 

Medeiros 

(2013) 

A competência em inovação em serviços gera melhor 

desempenho para as empresas internacionalizadas. 

Leo et al. 

(2014) 

Investimentos em P&D e a introdução de inovações 

tecnológicas acarretam o impacto no desempenho financeiro. 

Basso, Kimura 

e Santos 

(2014) 

Indústrias com maior dinamismo ambiental geram empresas 

com maior desempenho financeiro e em inovação e 

consequente diversificação tecnológica. 

Chang e Lin 

(2014) 

A capacidade de inovação atua como mecanismo de melhoria 

do desempenho ambiental (redução de emissões, economia 

de energia, e minimização de impactos decorrentes da 

atividade), desempenho social (bem estar da comunidade e 

qualidade de vida dos colaboradores) e desempenho 

econômico (lucratividade, retorno financeiro, redução de 

custos e aumento de receitas). 

Abbade (2014) 

Em altos ou reduzidos níveis de adoção do modelo de 

negócios disruptivo, têm-se um impacto relevante no 

desempenho geral dos negócios. 

Karimi e 

Walter (2015) 
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2.3 BLOQUEIOS À GERAÇÃO E ADOÇÃO DE INOVAÇÕES 

 

Sobre as principais diferenças entre adoção e geração de inovações, verifica-

se que os processos de geração de inovações e adoção de inovações diferenciam-

se consideravelmente. O processo de geração de inovações inclui o reconhecimento 

de oportunidades, pesquisa, projeto, desenvolvimento comercial, e atividades de 

marketing e distribuição. Ele gera a inovação e a transfere para utilização por outras 

organizações (TORNATZKY; FLEISCHER, 1990; ROBERTS, 1988). 

O processo de adoção de inovações, por sua vez, é composto por dois 

importantes sub-processos: iniciação e implementação. (DUNCAN, 1976; ROGERS, 

1995; ZALTMAN ET AL., 1973). O processo de iniciação consiste de todas as 

atividades que se destinam a identificar uma necessidade, reconhecer uma possível 

inovação para sua satisfação, avaliar os riscos, e tomar a decisão de adotar a 

inovação (DUNCAN, 1976; ROGERS, 1995). O processo de implementação consiste 

de todas as atividades e ações necessárias para modificar a inovação e a 

organização adotante, iniciar sua utilização, e continuar a usá-la até que ela se 

incorpore na rotina da organização (DUNCAN, 1976; GLYNN, 1996). 

A geração de inovações é um processo criativo no qual ideias novas e já 

existentes são combinadas de uma forma diferente para produzir uma invenção ou 

uma configuração que não era previamente conhecida (DUNCAN, 1976). A adoção, 

por outro lado, é geralmente um processo de solução de problemas no qual uma 

ideia já existente é adaptada para atender necessidades reconhecidas e problemas 

identificados dentro de uma organização.  

Enquanto o processo de geração usualmente explora novas possibilidades, o 

processo de adoção aproveita possibilidades já existentes. O processo de geração 

enfatiza a singularidade da inovação – aquilo que a faz diferente de outros produtos, 

serviços ou tecnologias existentes – enquanto que o processo de adoção enfatiza a 

integração da inovação na organização (TORNATZKY; FLEISCHER, 1990). 

A OECD (2005) argumenta que os fatores que prejudicam o processo 

inovador podem ser classificados em dois grandes grupos: endógenos e exógenos. 

Os fatores exógenos principais são: custos altos de investimento, fontes de 

financiamento, prazos para retorno dos investimentos e indiferença dos clientes a 
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inovações.  De outra parte, os principais fatores endógenos estão ligados a um 

potencial de inovação deficiente: investimentos insuficientes em pesquisa e 

desenvolvimento, falta de pessoal qualificado, ausência de informações sobre 

tecnologia e mercados, dificuldade no controle de gastos com inovação e resistência 

a mudanças. Tais fatores ou barreiras à adoção de uma inovação constituem 

também bloqueios à sua identificação, decorrentes da falta de investimentos nesse 

processo. 

A inovação passa a ser vista como um aspecto relacionado à competência 

organizacional na análise de Henderson (2006). A falta de visão sobre o potencial 

das novas tecnologias, ofuscada pelo foco na avaliação sobre custos de 

investimento x retorno e a dificuldade de adequação da estrutura e quadro de 

pessoal, tornam-se aspectos relevantes na opção por identificar e adotar novos 

modelos de negócios, produtos e serviços. O desafio das empresas consiste em 

gerenciar o processo de inovação e prover soluções para cada mudança acarretada 

por ele (TIDD et al., 2005). 

A inflexibilidade de adaptação à inovação, os investimentos requeridos sem 

garantia de retorno bem como a avaliação financeira baseada na posição atual de 

mercado (no caso de empresas em estágio de maturidade) foram identificados como 

empecilhos à adoção ou continuidade dos projetos inovadores, apesar da 

necessidade emergente da disrupção em determinados segmentos do mercado 

nacional (CHRISTENSEN, 2012; FERREIRA; ZIVIANI, 2013; OECD, 2005). 

A previsão sobre o comportamento do consumidor, da concorrência e dos 

integrantes das redes de valor pode auxiliar as empresas a desenvolverem a visão 

sobre uma potencial nova tecnologia de maneira a se anteciparem às tendências. 

Nesse sentido, Souza e Takahashi (2012) relacionaram o método de cenários 

prospectivos à antecipação de inovação. Ao relacionarem as vantagens e 

desvantagens da utilização do método, conforme literatura disponível, destacam 

características que possibilitam às empresas se anteciparem à inovação. Uma das 

vantagens no estabelecimento de cenários prospectivos é a condução dos gerentes 

a pensarem sobre as capacidades organizacionais e possibilidades estratégicas 

decorrentes. Por se tratar de um processo flexível, o planejamento de cenários pode 

viabilizar a antecipação a eventos inesperados bem como a percepção de 

oportunidades para a inovação. 
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O tamanho e a estrutura das empresas já estabelecidas ocasionam 

dificuldades de adaptação à oportunidade trazida pela inovação, o que facilita a ação 

dos novos entrantes. Christensen (2012) lista a seguir alguns dificultadores à 

identificação e adoção de inovações, similares aos fatores mencionados pela OECD 

(2005): 

 

 As inovações disruptivas apresentam relação inicial de custo x benefício 

pouco atrativa para as empresas tradicionais e suas fatias de mercado já 

estabelecidas, o que as induz a não considerarem a hipótese em sua 

estratégia; 

 As empresas atuantes no mercado possuem estrutura e recursos condizentes 

com seus negócios, o que compromete a flexibilidade de adaptação a 

tecnologias disruptivas; 

 Todos os esforços relativos à pesquisa e desenvolvimento (P&D) estão 

voltados ao atendimento da carteira atual de clientes que demandam 

aprimoramento dos modelos de produtos e negócios já existentes e não, 

novas tecnologias ainda desconhecidas para eles; 

 As decisões estratégicas das empresas baseiam-se em sua posição atual no 

mercado sem considerar que ela pode sofrer alterações em função de uma 

inovação disruptiva; e 

 A análise financeira dos projetos inviabiliza sua execução por considerar 

resultados com base na posição atual e margem, ou seja, a mesma falha 

cometida pelo marketing. O raciocínio leva a crer que, se não existe demanda 

por parte dos clientes atuais, não haverá retorno do investimento. Isso 

ocasiona o engavetamento de projetos mais ousados. Esquecem-se, contudo, 

de que não há garantias de manutenção do atual nível de atividade após o 

surgimento de uma inovação disruptiva. 

 

Também, com o objetivo de analisar os fatores que dificultam a atividade 

inovadora no setor elétrico brasileiro, Ferreira e Ziviani (2013) realizaram uma 

pesquisa com 120 gerentes de projetos, de desenvolvimento e inovação, e demais 

funcionários em empresas nacionais do setor elétrico. Os resultados apontaram 
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causas diversas. Foram identificados, como obstáculos internos, a resistência à 

mudança e a baixa qualificação dos recursos humanos e, como externos, os riscos 

econômicos.  

No sentido de direcionar projetos para atendimento a esse setor, foi instituído, 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Manual do Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (2012). Nele 

há a descrição de necessidades e investimentos em projetos de P & D de inovações. 

Um exemplo consiste nas convocações para apresentação dos projetos, disponíveis 

no website da Agência Reguladora, denominados: “Gestão dos Impactos de Eventos 

Climáticos Severos no Setor de Energia Elétrica” e “Desenvolvimento de Tecnologia 

Nacional de Geração Eólica”  (chamadas públicas feitas em 2013). 

Ainda, no estudo de barreiras à inovação já em outro segmento, o de 

produtos nas pequenas e médias empresas de tecnologia da informação no Brasil, 

Feldens, Garcez e Maccari (2012) realizaram entrevistas com vários agentes 

envolvidos no processo: empresários, investidores de risco e gerentes de 

incubadoras de empresas. Foram feitas análises comparativas entre os pontos de 

vista dos empresários e dos investidores. Nos demais artigos lidos, as amostras 

selecionadas para pesquisa dirigiam-se ao público interno, sem considerar uma 

visão mais aprofundada sobre o risco econômico. Nesse quesito, a análise de 

Feldens et al. (2012) permitiu o registro de  dificuldades relativas à disponibilidade 

de capital e à falta de investidores para custear etapas mais avançadas de projetos 

e seu desenvolvimento face à previsão não imediata de vendas. Outra dificuldade 

referiu-se à intervenção dos investidores na gestão dos negócios. 

Mas de que forma as barreiras existentes para adoção das inovações podem 

representar bloqueios à sua identificação? Tidd et al. (2005) descrevem que uma 

inovação passa por um período de estabilidade, sob aprimoramento (inovações 

incrementais). Citam como exemplo a ponta da caneta “BIC”, originalmente 

desenvolvida em 1957 e que se estabeleceu como um produto forte com 14 milhões 

de unidades vendidas diariamente no mundo. Embora, aparentemente tenha o 

mesmo formato, uma análise atenta pode identificar mudanças incrementais 

implementadas ao longo do tempo. Apesar de sua posição de mercado bem 

definida, poderão ocorrer descontinuidades nesse estado de estabilidade em que se 
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encontra o produto “BIC” se surgirem mudanças em aspectos ligados à tecnologia, 

mercados, sociedade e legislação. 

Portanto, as empresas que resistem a inovações em decorrência das 

barreiras enfrentadas no processo de mudança ou que demoram no período de 

estabilidade de suas inovações, encontram dificuldades em identificar a curva de 

experiência existente em outras empresas, o quanto ela afetará seus negócios e 

respectivas redes de valor, bem como em que momento devem se inserir nesse 

contexto (CHRISTENSEN, 2012). 

Henderson (1974) desenvolveu o conceito de ‘curva de experiência’ a partir 

da observação e interligação entre os custos de produção x quantidade produzida de 

um mesmo item. Ou seja, quanto maior a experiência na produção de um item 

menor será o custo para sua produção.  

Alguns dos efeitos trazidos pela curva de experiência nos negócios, segundo 

Henderson (1974) são: 

 

 Participação de mercado: custos são inversamente proporcionais à 

participação de mercado. Quanto maior a participação, menor os 

custos; 

 Crescimento: se as taxas de crescimento forem melhores do que a dos 

competidores, o custo relativo de produção também se reduz; 

 Experiência compartilhada: os custos se reduzem quando insumos são 

compartilhados por mais de um produto; 

 

Nesta mesma direção, Hitt, Hoskisson e Ireland (2013) argumentam que, à 

medida que a quantidade de um produto produzido durante certo período de tempo 

aumenta, o custo de fabricar cada unidade diminui. Para os autores, isto decorre: (i) 

do aumento marginal da eficiência em função de maior utilização da capacidade 

(curva de experiência); (ii) da diluição de custos fixos por um maior número de 

produtos; e (iii) da maior capacidade de negociação com fornecedores de insumos, 

etc. 
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Figueiredo e Miranda (2010) decidiram examinar a dinâmica de acumulação 

das capacidades com foco na inovação em uma amostra de oito empresas de 

software no Rio de Janeiro e em São Paulo. O resultado da pesquisa demonstrou 

que a acumulação de capacidades tecnológicas entre as empresas foi assimétrica 

tanto no que se refere aos tipos de capacidade e níveis quanto às velocidades. As 

empresas mais antigas apresentaram períodos de estagnação (com a obtenção de 

resultados sem muita inovação), posteriormente sendo levadas pelo mercado de 

software a buscarem novas capacidades face à concorrência. Percebeu-se um 

acúmulo mais acelerado de capacidades tecnológicas em empresas mais jovens e 

decréscimo de acumulação tecnológica em todas as empresas quando estas se 

aproximaram de níveis mais inovadores.  

Ao estudarem as estratégias tecnológicas e a dinâmica de inovação das 

empresas agro alimentares no Brasil, Carvalho e Furtado (2013) apontaram que a 

indústria de alimentos esteve estreitamente interligada a organizações diversas, 

instituições e fornecedores (período de 2000 a 2005), com forte apelo dos clientes, 

utilizados como fontes de informação para a inovação. Quanto à abrangência da 

inovação, tanto os investimentos em novos produtos quanto em novos processos 

representaram novidade para 90% das empresas pesquisadas que os adotaram.  

Comparando-se a ênfase em desenvolvimento de inovações em produtos 

versus adoção (difusão) de inovações em produtos, Carvalho e Furtado (2013) 

afirmaram que, em 2003, 60,1% do grau de inovação das empresas agro 

alimentares brasileiras foi baseado no oferecimento de produtos novos para elas, 

mas já existentes no mercado nacional; e 6,1% no tocante à adoção de produtos já 

existentes no mercado internacional, mas considerados novidades no mercado 

nacional.  Em 2005, o grau de inovação em produtos foi reduzido a 48% para 

produtos já existentes no mercado nacional mas considerados novos para as 

empresas; e de 1,2% para adoção de produtos existentes no mercado internacional, 

considerados novidades para as empresas. Os investimentos em produtos 

considerados novos para o mercado, inclusive mundial, foram somente de 0,4% em 

2003 e de 0,1% em 2005. 

As inovações em processo tiveram elevado grau no quesito ‘aprimoramento 

de processos existentes’, com 52,5% dos esforços nesse sentido em 2003 e em 
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2005, alcançaram 72,5%. Já os processos novos para a empresa e já existentes no 

mercado nacional representaram 46,8% dos esforços em 2003 e 27% em 2005. 

Carvalho e Furtado (2013), ao estudarem as estratégias tecnológicas e 

dinâmica de inovação das empresas agroalimentares no Brasil, identificaram uma 

tendência à reduzida geração de novos conhecimentos (investimentos mínimos em 

produtos considerados novos até para o mercado mundial) e uma elevada tendência 

à adoção de tecnologias e/ou processos já experimentados e empregados por 

outras empresas, principalmente entre empresas do mercado nacional (CARVALHO; 

FURTADO, 2013). 

A difusão é definida por Rogers (1983) como um processo pelo qual uma 

inovação é transferida por meio de determinados canais, ao longo do tempo, entre 

os membros de um sistema social. Portanto, constituem elementos influenciadores 

do processo de difusão: a própria inovação em si, seus benefícios e custos de 

adoção, os canais de comunicação utilizados, o tempo e os integrantes do sistema 

social. A interação entre os elementos citados determinará o nível ou velocidade de 

adesão à inovação (taxa de difusão). 

A forma como a comunicação e compartilhamento de ideias são feitos pode 

reduzir o grau de incerteza na adoção da inovação por parte dos interessados, que 

passam a visualizá-la como uma nova proposta à solução de um problema existente 

ou ao suprimento de uma necessidade não atendida anteriormente. A difusão da 

inovação ocasiona mudanças no contexto da sociedade, em sua estrutura ou 

funcionamento, à medida que novas ideias são aceitas ou rejeitadas. De maneira 

básica, o processo de difusão envolve: 

 

a) Uma inovação; 

b) Um indivíduo ou unidade de adoção que tenha experiência com o uso da 

inovação; 

c) Outro indivíduo ou unidade de adoção que não tenha conhecimento da 

inovação; e 

d) Um canal de comunicação que possibilite a conexão entre as duas 

unidades ou indivíduos (ROGERS, 1983). 
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A transferência de conhecimentos entre empresas ou unidades de adoção 

também foi fruto da pesquisa conduzida por Maçada et al. (2011). Foram avaliadas 

três subsidiárias brasileiras do setor industrial (produção de máquinas) para o 

mercado nacional e internacional. Os pesquisadores adotaram 4 (quatro) 

abordagens básicas. A primeira relativa à transferência do conhecimento explícito 

por meio do uso de ferramentas de Tecnologia da Informação; a segunda buscou 

avaliar o papel da subsidiária na estrutura da multinacional e como isto pode 

influenciar no grau de compartilhamento do conhecimento; a terceira, a capacidade 

de absorção do conhecimento dessa subsidiária; e a quarta, o impacto dos 

programas de intercâmbio de conhecimento entre trabalhadores das multinacionais 

e subsidiárias. Somente uma das empresas analisadas buscou reduzir o grau de 

conhecimento tácito e, consequentemente, a dependência do conhecimento 

individual, tendo adotado um modelo com altíssimo grau de padronização para 

facilitar a transferência de tecnologia. A empresa tem optado pela prática de redução 

de preços e pela difusão de soluções apresentadas pelo mercado ao invés do 

investimento na produção interna. A importância das subsidiárias na estrutura das 

multinacionais é mínima, apesar de uma das empresas pesquisadas, denominada 

“Gamma”, ser líder mundial na transferência de conhecimento para um tipo 

específico de produto de baixa complexidade tecnológica. A pouca importância 

deve-se ao poder econômico das multinacionais. A transferência de conhecimento 

por meio do intercâmbio entre trabalhadores das multinacionais e subsidiárias 

ocorreu nas três empresas estudadas, sendo que na empresa “Beta” acontece de 

maneira mais planejada. Os trabalhadores recebem um checklist e treinamento 

antes da viagem. Quando de seus retornos, elaboram a apresentação dos 

resultados provenientes do intercâmbio. Quanto às capacidades, item relevante no 

processo de difusão, duas das empresas (Alpha e Beta) apresentaram altíssimo 

nível de absorção de capacidades técnicas. O estudo demonstra que o intercâmbio 

entre trabalhadores e a explicitação de conhecimentos, por meio da padronização e 

manualização, são fatores que contribuem para a difusão de estratégias entre as 

multinacionais e subsidiárias. 

Outra pesquisa, conduzida por Furlanetto et al. (2014) teve como objetivo 

identificar os elementos influenciadores na difusão da tecnologia de utilização de 

blocos estruturais, analisar custos e barreiras bem como o papel da informação e 
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conhecimento, além de identificar a existência de políticas públicas e incentivos 

governamentais à difusão da tecnologia. Foram analisadas três organizações com 

destacada relevância no uso de blocos estruturais em João Pessoa. A primeira é 

fornecedora (fabricante) do produto e as demais, clientes usuárias do produto 

(construtoras). Dentre os benefícios acarretados pela adoção da inovação, citados 

nas entrevistas, avultam: economia de materiais, redução de desperdício, menor 

impacto ambiental, conforto acústico, confiabilidade e segurança, economia de 

tempo, redução de custos de execução e conforto térmico, com destaque para os 

cinco primeiros. As construtoras destacaram como dificuldades iniciais na adoção da 

tecnologia: o custo de aquisição, apesar da redução de custos no total do projeto; a 

dificuldade de obtenção de mão-de-obra qualificada para a utilização; e a 

inflexibilidade estrutural, em decorrência de os imóveis construídos com essa 

tecnologia não poderem sofrer modificações. A empresa desenvolvedora da 

inovação investiu em comunicação nas diversas mídias para estimular a difusão do 

produto. Foram inseridas informações no site da empresa, nos folders institucionais, 

além de material instrucional constituído por vídeos e treinamentos. Uma ação do 

governo federal inerente ao programa “Minha casa minha vida” estimulou as 

construtoras a adotarem o bloco estrutural. A Caixa Econômica Federal, após 

estudar os benefícios na utilização da tecnologia, exigiu que fosse empregada nos 

prédios (até 3 andares), o que obrigou as construtoras a adotarem-na. 

Tidd et al. (2005) descreveram as características das empresas com perfil 

inovador, aquelas que, mesmo sem demanda da carteira atual de clientes, optam 

por desenvolver e adotar inovações: 

 Visão compartilhada, lideranças atuantes e desejo de inovar; 

 Estrutura organizacional desenvolvida e apropriada ao estímulo de 

criatividade, aprendizagem e interação; 

 Papéis e interlocutores do processo de inovação (gestores de projetos, 

planejadores e agentes motivadores); 

 Trabalho em equipe; 

 Treinamento contínuo com foco em desenvolvimento dos indivíduos; 

 Comunicação multidirecional em todos os níveis hierárquicos; 

 Envolvimento de toda a organização nos processos de inovação; 
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 Orientação ao cliente; 

 Ambiente interno propício ao desenvolvimento de novas ideias 

amparadas por ações motivacionais aos Recursos Humanos; e 

 Altos níveis de envolvimento no compartilhamento de informações e 

conhecimentos internos e externos à organização, pro atividade e 

disposição para busca de solução de problemas. 

 

A investigação do fenômeno da inovação no contexto organizacional foi 

também alvo de pesquisas de Faria e Souza (2013). Seu objetivo foi o de identificar 

fatores que facilitam ou dificultam a implementação de novas ideias e práticas no 

ambiente organizacional. Os pesquisadores buscaram três organizações de 

segmentos e características diversos: uma instituição financeira de grande porte, 

uma entidade representativa de empresas em âmbito nacional e uma empresa com 

atuação local no ramo da alimentação (produção e comercialização de orgânicos). 

No que concerne às práticas de inovação, as três organizações apresentaram as 

seguintes características: diversidade de competências do grupo responsável pela 

implementação das inovações, participação de colaboradores provenientes do meio 

externo, capacidade de planejamento das ações e reconhecimento do valor e 

necessidade de inovar. Os fatores dificultadores relatados pelos entrevistados das 

três empresas foram: a descrença em relação à inovação, as dificuldades de 

integração interfuncional, limitações no quadro de pessoal, a resistência à inovação 

por acomodação ou receio das consequências. Os autores perceberam o equilíbrio 

entre algumas facilidades e dificuldades do processo de inovação. As empresas 

buscaram minimizar a falta de pessoal ou lacuna em competências pela associação 

a instituições externas e a descrença no processo de inovação foi contrabalançada 

pelo reconhecimento, de parte do quadro funcional, do valor e da necessidade de 

inovar. 

Essa capacidade de inovar e, essencialmente, de utilizar a tecnologia 

disruptiva representa o rompimento com o modelo vigente de administração dos 

recursos: ouvir os clientes, mapear a concorrência e investir em produtos de elevado 

desempenho e qualidade é tomar decisões pautadas na demanda; porém, o 
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fornecimento de tecnologia pode não ser pautado de forma exclusiva por ela 

(CHRISTENSEN, 2012).  

A descrença em relação à inovação ou o receio quanto aos resultados por ela 

proporcionados e todos os demais aspectos inerentes ao processo inovador são 

mais bem conduzidos em organizações com características específicas. Carvalho, 

Heinzmann e Machado (2012) propuseram estudar as características de um 

ambiente propício à inovação, com a incorporação da variável cultura organizacional 

em suas análises. Para investigar os aspectos da inovação ligados à cultura 

organizacional, foi desenvolvido questionário baseado no referencial teórico sobre o 

tema e em conceitos básicos inerentes ao ambiente de inovação (ideias, pessoas, 

transações, contexto e resultados) de acordo com os estudos do Minnesota 

Innovation Research Program (MIRP). O questionário foi aplicado a 349 

trabalhadores em uma empresa de grande porte do setor metal-mecânico. Os 

questionários foram elaborados em quatro grandes grupos de questões relacionadas 

ao processo de inovação: dimensões internas, dimensões externas, efetividade 

percebida das inovações e fatores contingenciais. No quesito cultura, segunda parte 

da pesquisa, foram investigadas as dimensões individualismo x coletivismo; e 

distância de poder. Obteve-se como resultado o retrato de uma empresa com baixa 

distância de poder e alto ambiente coletivista (CARVALHO; HEINZMANN; 

MACHADO, 2012). 

Armbruster et al. (2008) consideram as inovações em estrutura organizacional 

e em processos como relevantes no desenvolvimento de um ambiente inovador. A 

criação de equipes multifuncionais, a descentralização das funções de 

planejamento, controle e operação, o desenvolvimento de células ou segmentos de 

fabricação e a redução de níveis hierárquicos constituem algumas das mudanças 

estruturais. Essas, somadas às inovações em processos explicitados, padronizados 

e mensurados, com Círculos de Controle da Qualidade, melhorias contínuas e 

trabalho em equipe, podem fomentar a cultura necessária à inovação.  

O ambiente de inovação foi também foco da pesquisa conduzida por Rezende 

e Toyoshima (2014), a qual buscou verificar se as características do regime 

tecnológico brasileiro se adéquam ao cenário internacional, mapear o ambiente de 

inovação referente aos serviços de telecomunicação e analisar se houve fomento do 

Estado na construção de um modelo mais competitivo, após a privatização dos 
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serviços de telecomunicações em 1995. Segundo esses autores, a Rede de 

Tecnologia do Rio de Janeiro (2008), a partir de estudos sobre o ambiente de 

inovação, defende o trabalho cooperativo, a interação entre universidades, 

empresas e centros tecnológicos para ampliar esforços em P&D e a promoção da 

cultura inovadora, seja na criação ou na difusão e absorção de novas tecnologias. 

Portanto, o ambiente interno, compreende também os agentes e instituições 

parceiras nele inseridos. Os autores concluíram que nas empresas de serviços em 

telecomunicações ocorreu uma evolução no desenvolvimento de inovações entre 

2005 e 2008 tendo em vista que, em 2005 as fontes externas foram responsáveis 

pelo desenvolvimento de inovações em produtos e 88% das empresas implantaram 

somente inovações incrementais em processos. Em 2008, apesar de 37,11% das 

inovações incrementais em processos terem sido atribuídas a fontes externas; no 

caso das inovações em produtos, estas passaram a ter como principais 

responsáveis as empresas. Portanto, percebe-se um ganho em capacidades 

internas. Acredita-se que tal alteração no ambiente interno tenha ocorrido pelo 

incremento do apoio governamental. Em 2008, 26% das empresas desse segmento 

receberam investimentos do governo contra somente 10%, em 2003.  

O Quadro 4 apresenta resumidamente os principais bloqueios à geração e 

adoção de inovações identificados na literatura visitada: 

 

Quadro 4 – Bloqueios à Geração e Adoção de Inovações 

 

Fonte 

 

 

Bloqueios 

 

 

 

 

 

OECD (2005) 

 

Fatores exógenos: 

 Custos altos de investimentos; 

 Fontes de financiamento; 

 Prazos para retorno dos investimentos; e 

 Indiferença dos clientes a inovações. 

Fatores endógenos: 

 Investimentos insuficientes em P&D; 

 Falta de pessoal qualificado; 

 Ausência de informações sobre tecnologia e mercados; 

 Dificuldade no controle de gastos com inovação; e 

 Resistência a mudanças. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3 – Bloqueios à Geração e Adoção de Inovações 

 

Fonte 

 

 

Bloqueios 

 

 

Henderson (2006) 

 

 

Competência organizacional 

 Falta de visão sobre o potencial de novas tecnologias; 

 Avaliação sobre custos de investimento x retorno; e 

 Dificuldade de adequação da estrutura e quadro de pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

Christensen (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As inovações disruptivas apresentam relação inicial de custo x 

benefício pouco atrativa às empresas tradicionais; 

 As empresas atuantes no mercado possuem estrutura e recursos 

condizentes com seus negócios o que compromete a flexibilidade de 

adaptação a tecnologias disruptivas; 

 Todos os esforços relativos à P&D estão voltados ao atendimento da 

carteira atual de clientes que demandam aprimoramento dos modelos 

de produtos e negócios já existentes; 

 As decisões estratégicas das empresas baseiam-se em sua posição 

atual no mercado; e 

 A análise financeira dos projetos inviabiliza sua execução por 

considerar resultados com base na posição atual e margem. Se não 

existe demanda por parte dos clientes atuais, não haverá retorno do 

investimento. 

 

 

 

 

Feldens, Garcez e 

Maccari (2012) 

 

 

 

 Indisponibilidade de capital; 

 Falta de investidores para custear etapas mais avançadas de projetos; 

 Desenvolvimento de projetos face à previsão não imediata de vendas; 

e 

 Intervenção dos investidores na gestão dos negócios.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3 – Bloqueios à Geração e Adoção de Inovações (continuação) 

 

Fonte 

 

 

Bloqueios 

 

 

 

Faria e Souza (2013) 

 

 

 Descrença em relação à inovação; 

 Dificuldades de integração interfuncional; 

 Limitações no quadro de pessoal; e 

 Resistência à inovação por acomodação ou receio das consequências. 

 

 

 

 

Ferreira e Ziviani (2013) 

 

 

 

 

 

Obstáculos internos: 

 Resistência à mudança; e 

 Baixa qualificação dos recursos humanos. 

 

Obstáculos externos: 

 Riscos econômicos. 

 

 

 

Furlanetto et al (2014) 

 

 

 

 Dificuldades iniciais na adoção da tecnologia devido ao custo de 

aquisição; 

 Dificuldade na obtenção de mão de obra qualificada; e 

 Inflexibilidade da nova tecnologia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

A abordagem utilizada foi de natureza qualitativa, a qual segundo Michel (2009) 

considera a existência de uma relação dinâmica entre o pesquisador e o objeto 

estudado. Ainda, segundo Michel (2009, p. 37): 

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 

estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a 

partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 

coerente, assim como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos 

em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não 

pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 

realidade. 

 

A pesquisa qualitativa é, segundo Creswell (2007), um processo de 

investigação e compreensão de sentido. O pesquisador compara, reproduz e 

classifica o objeto estudado e interage, com o objetivo de captar perspectivas e 

significados de um fenômeno social. Conforme Creswell (2007), no estudo 

qualitativo, o pesquisador procura o significado de um fenômeno a partir do ponto de 

vista dos participantes. 

 

 

3.2 TIPO DA PESQUISA 

 

Quanto aos fins, a pesquisa foi de natureza descritiva, por expor características 

do público pesquisado. Segundo Gil (2010), uma pesquisa descritiva apresenta, 

além da exposição de características da população estudada, a indicação de 

possíveis conexões entre variáveis. Para Bervian, Cervo e Silva (2007), a pesquisa 

descritiva tem por objetivo conhecer as situações e relações existentes nos 
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contextos: social, político, econômico e nos aspectos inerentes ao comportamento 

humano, sejam eles de um indivíduo ou de grupos. 

Os meios utilizados foram a pesquisa documental e a pesquisa de campo. 

Vergara (2013) descreve a investigação documental como aquela feita em 

documentos obtidos em órgãos públicos e privados de qualquer natureza. Yin 

(2010) considera como variedade de documentos, os internos (cartas, 

memorandos, correspondências eletrônicas, minutas de reuniões, relatórios de 

eventos, propostas, registros internos e estudos formais) e os externos (recortes de 

notícias e artigos disponíveis em mídia de massa). 

Por sua vez, a pesquisa de campo, é entendida por Vergara (2013) como uma 

investigação empírica ocorrida no ambiente natural. Ela abrangeu portanto, a 

realização de entrevistas com profissionais da organização estudada e a 

observação direta da pesquisadora. 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

A estratégia metodológica adotada foi o estudo de caso único com foco no 

alcance do objeto principal da pesquisa: identificar, em uma empresa pública do 

setor de logística, os bloqueios à adoção e geração de inovações. 

A escolha pela estratégia adotada baseou-se nos estudos de Yin (2010). Ele 

define o estudo de caso como a investigação aprofundada de um fenômeno 

contemporâneo em seu contexto real. Michel (2009) descreve como propósito 

essencial do estudo de caso o entendimento de fatos ou fenômenos sociais por meio 

do estudo de uma unidade de análise e de variadas técnicas de coleta de dados. 

A empresa estudada detém o monopólio na entrega de correspondências e, 

por esse motivo, por representar o caso crítico, conforme denomina Yin (2010), foi 

tratada como estudo de caso único. No sentido de captar variações temporais nas 

características levantadas, conforme recomendado por Yin (2010), avaliou-se o caso 

no período compreendido entre 2010 e 2015. 
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3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A unidade de análise, conforme mencionado anteriormente, tratou-se de 

empresa pública detentora de monopólio na entrega de correspondências. Foi 

selecionada pelo fato de possuir 353 anos de atuação e ao longo de todo o período 

de sua existência, ter acompanhado efeitos de inovações na sociedade e 

consequentemente, nos produtos e serviços por ela oferecidos ao mercado.  

Seguem algumas características da unidade de análise: 

 Razão social: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 Natureza: segmento de logística (tratamento e entrega de correspondências e 

objetos), fazendo parte do estudo somente os serviços prestados no segmento 

de correspondências (sobre o qual a empresa detém o monopólio); 

 Setor: público (monopólio na entrega de correspondências); 

 Representatividade: Recursos Humanos - 119.411 (cento e dezenove mil, 

quatrocentos e onze) funcionários, sendo 12.618 localizados na Diretoria 

Regional do Rio de Janeiro, unidade que representa 10,58% do efetivo total. 

 Acessibilidade: 3 Unidades Operacionais (sendo dois Centros de Tratamento 

de Cartas – CTC e um Centro de Distribuição Domiciliar - CDD). Os CTCs são 

responsáveis pelo tratamento e distribuição de correspondências e o CDD é 

responsável pela entrega; além da Assessoria de Planejamento e Gestão, 

cujas atribuições estão relacionadas à análise crítica de resultados obtidos, 

análise e projeção de indicadores, e acompanhamento do plano de trabalho da 

Diretoria Regional no Estado do Rio de Janeiro. 

 Localização: Município do Rio de Janeiro. 
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3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais que trabalharam na organização 

no período compreendido entre 2010 e 2015 e que poderiam contribuir para a 

identificação dos bloqueios à adoção e geração de inovações. Os entrevistados 

deveriam ocupar os cargos de gerentes, coordenadores ou supervisores ou ainda 

profissionais que atuassem diretamente no tratamento, distribuição de 

correspondências ou acompanhamento de indicadores de desempenho. 

 

Foram selecionados dois sujeitos da pesquisa em cada setor operacional, 

portanto seis sujeitos dentre as três Unidades Operacionais (dois CTCs e um CDD) 

e três sujeitos da Assessoria de Planejamento e Gestão, os quais totalizaram 09 

(nove) sujeitos. 

 

3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

A coleta de evidências foi feita por meio de análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e observação direta. 

A técnica de análise documental e as entrevistas semiestruturadas com 

profissionais da Organização atuantes nas Unidades Operacionais responsáveis 

pelo tratamento, distribuição e entrega de correspondências; bem como na 

Assessoria de Planejamento e Gestão, tiveram os objetivos de identificar os 

possíveis bloqueios à adoção e geração de inovações disruptivas existentes na 

empresa. 

A observação direta, de acordo com Michel (2009), possibilita a utilização 

dos sentidos do pesquisador para extrair aspectos nem sempre explícitos da 

realidade, sejam na análise de documentos ou no contato face a face com os 

entrevistados. 
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Posteriormente, foi efetuado o cruzamento de informações resultantes das 

entrevistas, análise documental e observação direta. O uso de múltiplas fontes de 

evidências permite, segundo Yin (2010), a abordagem de maior variedade de 

aspectos e a triangulação das evidências, por sua vez, o desenvolvimento de linhas 

convergentes entre as evidências. Para Gil (2010), a triangulação permite validar a 

semelhança entre dados extraídos de distintas evidências. 

 

 

3.7 FONTES DE DADOS 

 

As fontes de dados para coleta e análise de evidências utilizadas nessa 

pesquisa foram as entrevistas semiestruturadas e documentos.  

Na pesquisa documental, foram utilizadas fontes públicas e fontes de acesso 

restrito.  

As fontes públicas constituíram-se, basicamente em: 

 Site institucional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 Relatórios de Administração do período compreendido entre 2010 e 2015; 

e 

 Legislação do segmento postal. 

 

As fontes de acesso restrito foram os Relatórios de Avaliação Empresarial 

no período de 2010 a 2015 e notícias divulgadas nos canais de comunicação da 

empresa ao público interno. 

 

3.8. ENTREVISTAS - PERFIL DOS RESPONDENTES 

O Quadro 6 apresenta o perfil dos entrevistados, os quais foram escolhidos 

para participar da pesquisa por estarem na empresa no período de 2010 a 2015, em 

funções cujas atribuições lhes permitissem observar os efeitos da inovação 

disruptiva no desempenho da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
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Dentre os 9 entrevistados, 2 não ocupam posições de chefia mas foram 

escolhidos por serem responsáveis pelo controle e registro dos indicadores de  

desempenho setoriais. O entrevistado com menor tempo de empresa possui 8 anos 

e o entrevistado com maior permanência, 30 anos. As faixas etárias predominantes 

foram de 41 a 50 anos e de 51 a 60 anos. Do total de respondentes, 6 foram do sexo 

feminino e 3, do sexo masculino.  

Alguns respondentes pré-selecionados do sexo masculino desistiram da 

entrevista, face ao processo de reestruturação pelo qual a empresa atravessava, 

tendo sido selecionados novos respondentes (EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016f). 

Quadro 5 – Perfil dos entrevistados funcionários da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos 

ENTREVISTADO SEXO 
TEMPO NA 
EMPRESA 

FAIXA 
ETÁRIA 

CARGO/FUNÇÃO 

ENTREVISTADO 1 M 21 anos 51 - 60 NÍVEL SUPERIOR - GERENTE 

ENTREVISTADO 2 F 21 anos 51 - 60 NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ENTREVISTADO 3 F 30 anos 61 - 70 NÍVEL SUPERIOR - CHEFE DE SEÇÃO 

ENTREVISTADO 4 F 24 anos 41 - 50 NÍVEL SUPERIOR - SUPERVISOR 

ENTREVISTADO 5 F 24 anos 51 - 60 NÍVEL MÉDIO - GERENTE 

ENTREVISTADO 6 M 11 anos 41 - 50 NÍVEL MÉDIO - COORDENADOR 

ENTREVISTADO 7 F 11 anos 30 - 41 NÍVEL SUPERIOR - SUPERVISOR 

ENTREVISTADO 8 M 24 anos 41 - 50 NÍVEL MÉDIO - SUPERVISOR 

ENTREVISTADO 9 F 08 anos 21 - 30 NÍVEL MÉDIO - OPERADOR 

Fonte: Elaboração própria. Legenda: M = Masculino 
 F = Feminino 

 

3.9 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O resultado das entrevistas semiestruturadas foi transcrito e, após a 

utilização da análise de conteúdo, foi feito o comparativo com as demais evidências 

(análise documental e observação direta), visando à identificação de aspectos que 

demonstrassem possíveis bloqueios à adoção e geração de inovações por parte da 

empresa. 
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Michel (2009) define a análise de conteúdo como a análise profunda de uma 

mensagem para verificar pontos de convergência e divergência entre os aspectos 

explicitados e não explicitados da evidência analisada. 

 

3.10 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Os estudos de caso, por sua riqueza de variáveis de interesse, podem 

representar uma mera descrição de evidências distintas. A dificuldade consiste no 

relato correto das evidências (YIN, 2010). 

O uso da triangulação, conforme descreve Yin (2010) permite ao pesquisador 

tornar seu estudo mais complexo e validado teoricamente para a empresa estudada 

com base em evidências distintas relacionadas. 

Outras limitações relevantes estiveram relacionadas à pesquisadora, pelo fato 

de ter se ocupado em atividades laborais em período diurno (matutino e vespertino) 

e noturno, o que dificultou o andamento da pesquisa. Além disso, ocorreram 2 

(duas) mudanças de emprego. No tocante aos entrevistados, houve a preocupação 

de alguns deles em ceder entrevistas face à reestruturação interna pela qual a 

empresa pesquisada atravessava. 

 

 



53 
 

CAPÍTULO IV  – A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 

4.1 HISTÓRICO E PERFIL ATUAL 

A empresa pesquisada (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) é uma 

empresa pública de direito privado, com 353 anos de atuação. Foi formalmente 

instituída em 1663, a partir do processo de designação dos primeiros assistentes do 

Correio-Mor no Brasil (encarregados pelos serviços postais oficiais). A denominação 

“Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)” bem como sua vinculação ao 

Ministério das Comunicações ocorreu em 20 de março de 1969, com base no 

Decreto-Lei nº. 509 que a reestruturou. Tal fato correspondia à relevância dada às 

comunicações, em particular aos serviços postais e telegráficos (EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016a; EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016b). 

A empresa obteve o direito à exploração de algumas atividades postais em 

regime de monopólio de acordo com o artigo 9º da Lei 6538/78 (BRASIL, 1978):  

 

“São exploradas pela União, em regime de monopólio, as seguintes 
atividades postais: I – recebimento, transporte e entrega, no território 
nacional, e a expedição, para o exterior, de carta e cartão-postal; II – 
recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, 
para o exterior, de correspondência agrupada; III – fabricação, emissão de 
selos e de outras fórmulas de franqueamento postal”. 

 

Além da prestação de serviços postais, a ECT tornou-se uma agente de 

integração nacional e ação social com atuação em diversas campanhas 

governamentais: distribuição de livros escolares, de doações (calamidades), 

distribuição de alimentos (programa fome zero), pagamento de benefícios a 

aposentados, dentre outras campanhas. 

Em 2009, conquistou com base em Julgamento do Supremo Tribunal Federal 

(STF) a manutenção da garantia de exclusividade na prestação dos serviços postais. 

Já em 2011, foi publicada a Lei nº 12490 que visava à modernização e 

fortalecimento da empresa, com a criação de novo Estatuto (BRASIL, 2011; 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016b). 
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Hoje, a empresa define seu negócio como “soluções que aproximam” e possui 

como missão “fornecer soluções acessíveis e confiáveis para conectar pessoas, 

instituições e negócios, no Brasil e no mundo”. A visão é “tornar-se uma empresa de 

classe mundial” (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016c). 

Os Correios acreditam e praticam os seguintes princípios: 

 Ética, visando à transparência nos relacionamentos e boas práticas de 

governança; 

 Meritocracia, pela valorização dos empregados; 

 Respeito às pessoas, com fornecimento de tratamento justo e correto à 

força de trabalho; 

 Compromisso com o cliente, por meio da busca pelo cumprimento da 

eficiência em produtos e serviços; e 

 Sustentabilidade, equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e 

econômico com garantia de lucratividade e respeito às pessoas, à 

sociedade e ao meio ambiente. (EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016c). 

A empresa está sediada em Brasília/DF e mantém 10.200 (dez mil e duzentas) 

unidades operacionais para tratamento, distribuição e logística de cartas e objetos 

no Brasil e no mundo por meio de intercâmbio com outras administrações postais do 

exterior. Possui em seu quadro, o efetivo de 119.411 (cento e dezenove mil, 

quatrocentos e onze) funcionários, destes 12.618 localizados na Diretoria Regional 

do Rio de Janeiro, unidade que representa 10,58% do efetivo total (EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016d). 

A Figura 1 apresenta a estrutura organizacional dos Correios e as vinculações 

hierárquicas. 
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Figura 1 – Estrutura geral da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016e. 

 
 

A Diretoria-Executiva da empresa é constituída pela Presidência e por oito 

Vice-Presidências:  

 Vice-Presidência de Gestão de Pessoas; 

 Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos; 

 Vice-Presidência Corporativa; 

 Vice-Presidência de Serviços; 

 Vice-Presidência de Rede de Agências e Varejo; 

 Vice-Presidência de Logística; 

 Vice-Presidência de Encomendas; e 

 Vice-Presidência do Negócio Postal. 



56 
 

 
Há 28 Diretorias Regionais na Administração Regional, responsáveis pela 

gestão executiva da empresa nos Estados. O Estado de São Paulo é dividido em 

duas diretorias: São Paulo Metropolitana (com atuação na capital, Grande São 

Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Sul e Alto Tietê) e São Paulo 

Interior, responsável pelos demais municípios.  A Diretoria Regional de Brasília 

abrange o Distrito Federal e alguns municípios do interior do Estado de Goiás.  

As demais Regionais atuam na área correspondente aos limites geográficos 

dos respectivos Estados. São elas: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins 

(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016e). 

A Diretoria Regional do Rio de Janeiro possui em sua estrutura (modelo vigente 

em fase de transição), quatro Coordenações: Suporte, Operações, Negócios e 

Recursos Humanos. Vinculadas à Coordenação de Operações, encontram-se a 

Gerência de Distribuição, responsável pelos CDDs – Centros de Distribuição 

Domiciliares e a Gerência de Tratamento, onde se subordinam os CTCs – Centros 

de Controle de Cartas, subdivididos em CTC Cidade Nova, CTC Benfica e CTC 

Nova Iguaçu. A Assessoria de Planejamento e Gestão encontra-se vinculada à 

Diretoria, para acompanhamento dos indicadores e plano de trabalho da Regional 

Rio (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2015a). 

Em 15 de julho de 2015, a empresa divulgou aos funcionários uma nova 

macroestrutura organizacional que tem por objetivo atender ao processo de 

revitalização da empresa e diversificação de suas atividades, em conformidade à lei 

12.490/11. O novo modelo, quando implantado, imprimirá enfoque a unidades 

estratégicas voltadas aos negócios e aos clientes (Rede e Varejo, Postal, Logística e 

Encomendas). Também contará com unidades estratégicas meio (Finanças e 

Controle, Gestão de Pessoas, Corporativa e Serviços), comitês e a subsidiária 

CorreiosPar, criada para gerir as participações acionárias estratégicas dos Correios 

(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016f). 

 



57 
 

4.2 PRODUTOS E NEGÓCIOS 

 

Em conformidade aos Relatórios de Administração divulgados nos 

períodos de 2010 a 2014, a empresa subdivide seus negócios nos seguintes 

segmentos: 

 Serviços de mensagens – Oferecimento de soluções baseadas em 

mensagens físicas ou eletrônicas contemplam todos os nichos de mercado, 

incluindo a postagem de grandes volumes com o uso de tecnologia. 

Compreendem: Carta Social, Carta Comercial e não Comercial, Telegrama e 

FAC – Franqueamento Autorizado de Cartas. 

Em abril de 2014, foi disponibilizado o serviço e-Carta, solução de 

comunicação criada para atender às necessidades de empresas e órgãos 

públicos no envio de documentos oficiais, que exigem sigilo no 

processamento do conteúdo e comprovação de entrega ao destinatário, tais 

como citações judiciais, comunicados, cartas de cobrança e multas. O e-Carta 

é o primeiro serviço da nova linha Serviços Postais Eletrônicos – SPE 

(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2011a; 2015b). 

 Serviços de Marketing Direto - Compostos principalmente pela Mala Direta 

Postal e pelo Impresso. Disponibilizam soluções para ações de divulgação, 

vendas e fidelização entre empresas e clientes (EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2011a). 

 Serviços de Logística, logística integrada e encomendas - Subdividem-se em 

Encomenda Expressa (SEDEX) e Encomenda Econômica (PAC), além dos 

serviços complementares de Disque Coleta e Logística Reversa. Destinam-se 

a atender às necessidades de relacionamento e aproximação entre pessoas 

físicas e/ou jurídicas, na movimentação de mercadorias e documentos para 

entrega em âmbito nacional. 

Desenvolvimento da logística integrada - Em concorrência internacional, 

realizada em 2014, os Correios celebraram contrato de prestação de serviço 

logístico para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com o Comitê Rio 2016. Em 

números, o evento esportivo foi considerado o maior do planeta. Os jogos 
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tiveram 30 milhões de itens a serem movimentados.  A operação logística dos 

jogos teve duração de 35 meses, encerrando no segundo semestre de 2016, 

com a total desmobilização. Para os Correios, o Projeto Logística Rio 2016 foi 

estratégico, pois era uma maneira de a empresa diversificar a sua forma de 

atuação e fortalecer-se no segmento de logística integrada (EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2011a; 2012a; 2013a; 2014a; 

2015b). 

 Serviços de Malotes - são prestados na coleta, transporte e entrega de 

correspondência agrupada. São destinados às pessoas jurídicas que 

mantenham comunicação regular de objetos e documentos, com frequência 

de remessas pré-definidas, entre suas filiais, agências, representantes e 

parceiros comerciais (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2011a). 

 Serviços de Conveniência – Buscam oferecer soluções de comodidade no 

atendimento às demandas da sociedade, destacando-se as embalagens, 

envelopes temáticos, cartões-postais e os serviços de Filatelia, os quais, além 

de fomentarem colecionadores de selos postais, materiais e produtos 

relacionados, difundem a cultura nacional e promovem a imagem da empresa. 

Ainda nesse segmento, a empresa passou a operacionalizar, a partir do 

segundo semestre de 2011, os pedidos do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT 

(serviço iniciado nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão e expandido para 

todo o Brasil em 2013) (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2011a; 2012a; 2013a). 

 Serviços internacionais - Constituídos de vários produtos e serviços para 

quem, a partir do Brasil, deseja comunicar-se ou fazer negócios com outros 

países. Dentre estes, destacam-se o SEDEX Mundi, serviço expresso com 

prazo garantido para envio de documentos e mercadorias, e o Exporta Fácil, 

que permite exportar de forma simplificada produtos no valor de até US$ 50 

mil, em pacotes de até 30 quilos. 
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Os Correios têm atuado junto a organismos internacionais com participação 

ativa nos trabalhos desenvolvidos no âmbito da União Postal Universal (UPU). 

A empresa integra o Conselho de Administração (CA) e o Conselho de 

Operações Postais (COP) da UPU, onde ocupa a vice-presidência e exerce a 

presidência do grupo Comércio Eletrônico. Os Correios integram também a 

União Postal das Américas, Espanha e Portugal (UPAEP) e a Associação 

Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP).  

Em 2012, os Correios participaram do acordo firmado entre o Governo 

brasileiro e a União Postal Universal com o objetivo de levar aos países em 

desenvolvimento, a experiência brasileira com o serviço Exporta Fácil. 

Em 2014, com o objetivo de aprimoramento dos processos e controle dos 

fluxos postais e alfandegários foi implantado o Comitê Permanente de 

Contato Postal e Aduana (CCPA). Nele participam integrantes dos ministérios 

das Comunicações e da Fazenda, dos Correios e da Receita Federal do 

Brasil (RFB) (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2011a; 2012a; 2013a; 2014a; 2015b). 

 Serviços financeiros – Inicialmente compreendia a prestação de serviços 

bancários básicos, na modalidade de correspondente, em todo o território 

nacional por meio do Banco Postal, com foco na população de baixa renda. A 

partir de junho de 2014 foi assinado um novo contrato com o Banco do Brasil, 

com o objetivo de ampliar as operações do negócio, com ênfase na 

disponibilização de novas linhas de crédito, gerando maior acessibilidade aos 

produtos e serviços financeiros (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2011a; 2012a; 2015b). 

 Outros serviços – Em busca de estratégias de crescimento operacional e 

otimização de sua rede de atendimento, os Correios têm realizado também o 

envio de Vale Postal Eletrônico (transferência financeira nacional e 

internacional), a venda de produtos da griffe Via Postal, serviços de recarga 

virtual de telefonia e de certificação digital (atuação enquanto Autoridade de 

Registro). Em 2014, foram implantadas operações de suprimentos de bilhetes 

e insumos para Unidades Lotéricas da Caixa Econômica Federal e 

movimentação e entrega de passaportes para o Consulado dos Estados 
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Unidos (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2010; 

2012a; 2015b). 

 

 

4.3 EVENTOS RELEVANTES 

 

Ao longo de seus 353 anos de atuação, conforme apresenta o Quadro 5, 

podem ser destacados alguns eventos relevantes na trajetória da empresa. 

 

Quadro 6 – Evento Relevante x  Ano 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016b. 

 

 

Evento Relevante Ano 

Criação, em 20 de março, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
vinculada ao Ministério das Comunicações. 

1969 

Lançamento dos primeiros serviços expressos - Serviço Especial de Entrega de 
Documentos (SEED) e Serviço de Correspondência Agrupada (SERCA), bem 
como primeiras Linhas Tronco Rodoviárias (LTN), interligando todo o país. 

1970 

Lançamento do primeiro Guia Postal Brasileiro, com o Código de Endereçamento 
Postal (CEP) representado por cinco algarismos. 

1971 

Assinatura de contratos com a Sofrepost e a Somepost, com vistas ao 
aperfeiçoamento dos serviços postais; início das operações internacionais de 
Correspondência Agrupada, por meio de convênio com os Estados Unidos; início 
de instalação dos novos Centros de Triagem Automática, possibilitando maior 
rapidez no tratamento das correspondências. 
 

1972 

Instalação dos novos modelos de caixas de coleta, em fibra de vidro. 
1973 

Início, em outubro da Rede Postal Aérea Noturna (RPN), visando a atender aos 
padrões de qualidade estabelecidos para as cartas e outros objetos de 
correspondências urgentes. 

1974 
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Quadro 6 – Evento Relevante x  Ano 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016b. 

Evento Relevante Ano 

Entrada em funcionamento do sistema de Rede Interna de Comutação de 
Mensagens (GENTEX), agregando novas tecnologias ao processamento de 
telegramas. 

1975 

Promulgação, em 22 de junho, da Lei Postal 6.538, que unificava a legislação 
relativa aos Correios e Telégrafos. Criação, no dia 15 de março, da Escola 
Superior de Administração Postal (ESAP), em Brasília. 
Inauguração, no mês de junho, do Edifício-Sede da ECT, também em Brasília. 

1978 

Inauguração do Museu Postal e Telegráfico da ECT, em Brasília. 1980 

Criação do Serviço de Seguridade dos Correios (Postalis). 
1981 

Implantação do Serviço de Encomenda Expressa Nacional (SEDEX). 
1982 

Criação do serviço de Correio Acelerado Internacional (Express Post), 
inaugurando uma linhagem de serviços expressos internacionais. 

1984 

Implantação do Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC), oferecendo uma 
solução de envio de grandes quantidades de correspondências para pessoas 
jurídicas. 

1985 

Participação da ECT no Programa de Prioridades Sociais do Governo Federal e 
na distribuição de livros didáticos e tíquetes de leite. 

1986 

Foi criado o Telegrama Pré-Datado. 
1987 

Inicio da implantação do sistema de franchising para as unidades de atendimento 
(agências) da ECT. 

1989 

Inauguração do Espaço Cultural dos Correios do Rio de Janeiro, durante a 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (ECO 92-RIO). 

1992 

Inauguração, em 19 de março, do Centro Operacional de Recife (PE) e início da 
automação dos processos operacionais da ECT. Início da automação da rede de 
Agências 

1999 
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Quadro 6 – Evento Relevante x  Ano (Continuação) 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016b. 

 

 

 
Evento Relevante 

 

Ano 

Inauguração, em 3 de abril, da primeira agência do Banco Postal em Sooretama 
(ES). 

2000 

Lançamento do SEDEX 10. Em parceria com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), os Correios passaram a ser os 
distribuidores do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), em todo o país, 
entregando anualmente milhões de livros, na maior operação logística do 
planeta. 

2001 

Lançamento do Serviço de Logística Integrada e do PAC, modalidade de serviço 
de encomenda econômica não expressa dos Correios. O novo serviço foi criado 
para atender às empresas que não tinham urgência em suas remessas, mas 
exigiam economia, segurança, regularidade e confiabilidade. 

2002 

 

O apoio dos Correios ao Programa Fome Zero possibilitou a arrecadação e 

entrega de 615 toneladas de alimentos à população. 
2003 

Lançamento, simultâneo, do Sedex Hoje e do Sedex Mundi. O primeiro 

oferecendo entregas no mesmo dia da postagem e o outro, por sua vez, 

expandindo a atuação internacional dos Correios. 

2004 

Inauguração de Central Braille, para o atendimento de pessoas com problemas 

visuais. 
2007 

Inicia-se o patrocínio dos Correios ao tênis brasileiro. 
2008 

Lançamento da nova identidade corporativa, com inclusão da sustentabilidade 

como um valor da empresa. Julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) 

garante a exclusividade da ECT na prestação dos serviços postais. 

 

2009 
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4.4 TENDÊNCIAS DO MERCADO POSTAL 

As estatísticas postais da UPU1 para 2014 demonstraram que o 

desenvolvimento do e-commerce não conduz necessariamente ao aumento do 

tráfego postal em todas as regiões do mundo. O crescimento global das postagens 

de objetos com maior volume tem sido sustentado principalmente pelos países 

industrializados.  

A queda contínua no volume de mensagens tem sido parcialmente 

compensada pelo aumento médio no peso dos objetos. Mesmo em declínio, as 

mensagens ainda representam em média 41,8% das receitas postais globais (UPU, 

2014). 

Os dados disponibilizados pela UPU, conforme Tabela 1, demonstram o 

início da queda no envio de mensagens a partir da década de 90. Essa redução se 

manteve até o ano de 2010 e, de maneira mais acelerada a partir de 2011. Em uma 

década (2001 – 2011) o volume mundial de correspondências postadas sofreu 

decréscimo de -2,3%, no triênio (2011 – 2013) houve decréscimo de -1,5%.  No 

comparativo entre 2013 e 2014 (dois anos) x 2001-2011 (dez anos) pode-se 

observar a acentuação na queda nos últimos dois anos. 

 

Tabela 1 – Queda no volume de mensagens  – Média de variação: 

Mercado 1991-2001 2001-2011 2011-2013 2013-2014 

Doméstico 1,3% -2,3% -1,5% -2,5% 

Internacional -1,8% -5,0% -5,2% -7,3% 

Fonte: UPU, 2014. 

 

_____________________________________ 

1
 A UPU – Universal Postal Union é um organismo intergovernamental, integrado por 192 países-membros. Foi 

fundada em 9 de outubro de 1874 e em julho de 1948 tornou-se um órgão especializado da Organização das 

Nações Unidas (ONU). É o principal fórum de discussões para o Setor Postal e possibilita a manutenção de uma 

rede universal de produtos e serviços modernos. Ela estabelece as regras entre países-membros e formula 

recomendações que incentivam a troca (permuta) entre os países bem como a qualidade dos serviços oferecidos 

aos clientes. O Brasil integra a UPU desde 1877. 
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O gráficos 1 e 2, elaborados pela UPU, demonstram a receita total mundial por 

linha de produtos em 2004 e em 2014: 

Gráfico 1 - Receita total por linha de produtos no ano de 2004 

 
Fonte: UPU, 2014. Legenda: CIS = Commonwealth of Independent States (Comunidade dos 

Estados Independentes). 

 

Gráfico 2 - Receita total por linha de produtos no ano de 2014 

 
Fonte: UPU, 2014. Legenda: CIS = Commonwealth of Independent States (Comunidade dos 

Estados Independentes). 
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A análise dos gráficos 1 e 2 da UPU (2014) permitiu verificar que, em 2004 a 

receita mundial do segmento postal relativa ao produto ‘mensagens’ era de 50,7%. 

Em 2014, essa receita passou a representar 41,8%. 

Em contrapartida, as receitas relativas aos produtos ‘encomendas e serviços 

logísticos’, aumentaram em 96,91%, tendo sido de 9,7% em 2004 e de 19,1% em 

2014. Também houve aumento de receitas totais para o produto ‘serviços 

financeiros postais’, apesar de insignificante. Em 2004 representava 16,3% da 

receita e em 2014 passou a representar 17,1%. 

Na América Latina e Caribe, região que inclui o Brasil, a receita que mais 

cresceu foi a de ‘encomendas e serviços logísticos’. Houve um aumento de 184% no 

período compreendido entre 2004 e 2014 (de 8,3% para 22,7%). Para todos os 

demais produtos houve decréscimo de receita. Quanto ao produto ‘mensagens’ 

houve uma redução de 62,5% para 58,1%. 
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CAPÍTULO V  – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e simultaneamente comparados os 

resultados da pesquisa de campo com o que os autores visitados no capítulo do 

referencial teórico afirmam sobre o problema da pesquisa. 

 

5.1 INOVAÇÃO NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

Embora a empresa não tenha utilizado seu website para divulgar todas as 

inovações implementadas, houve a possibilidade de observar, quando da análise 

conjunta das evidências no período de 2010 a 2015, a ocorrência de inovações em: 

produtos, processos, gestão e marketing. 

A primeira evidência (Quadro 7), obtida por meio de pesquisa  com base em 

informações divulgadas no website da empresa, permitiu conhecer as tipologias de 

inovações por ela mais implementadas. Utilizou-se o que descrevem Schumpeter 

([1911] 1997) e a PINTEC (2011) como base para compreensão das tipologias. 

Quadro 7 – Inovações no Período de 2010 a 2015 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016b. 

Inovação Ano Tipologia da Inovação 

a) Lançamento do Correio Mobile 

(versão para celular). 

b) Início de testes com veículos 

elétricos. 

2010 

a) Processo.  (SCHUMPETER, [1911] 1997) 

 

b) Processo. (SCHUMPETER, [1911] 1997) 

 

- Início da reestruturação 

organizacional em decorrência da 

publicação da Lei 12.490, que 

modernizou e fortaleceu os 

Correios, e do novo Estatuto da 

empresa. 

2011 

 

 

- Gestão. (SCHUMPETER, [1911] 1997). 

 

a) Implantação do Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC).  

 

b) Adesão ao Programa Global de 

Redução de Emissão de Carbono 

do Setor Postal (IPC). 

2012 

a) Produto (Serviço). (SCHUMPETER, [1911] 

1997). 

 

b) Processo. (PINTEC, 2011) 
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Quadro 7 – Inovações no Período de 2010 a 2015 (Continuação) 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016b. 
 

A OECD (2005) destaca a importância da visão sistêmica da inovação, a qual 

integra a estrutura institucional e seus contextos sociais, políticos e culturais, 

aspectos que guiam ou restringem os canais e redes pelos quais ocorrem a 

transferência e difusão das variáveis integrantes da inovação. Quanto ao aspecto 

estrutural, em 2011, conforme destaca também o Quadro 7, com a aprovação da Lei 

nº 12.490, a empresa passou a vislumbrar outras possibilidades de expansão de 

negócios. A empresa ficou habilitada a: criar subsidiárias, possuir participações 

acionárias, atuar no exterior, e ampliar sua flexibilidade para concorrer no segmento 

de encomendas (no qual já possui fatia de mercado), além de concorrer com outros 

produtos no Brasil e exterior (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2012a). 

 

Inovação Ano Tipologia da Inovação 

a) Inclusão de representante dos 

trabalhadores no Conselho de 

Administração da ECT.  

 

b) Lançamento do SEDEX 12 e da 

coleta seletiva solidária na rede 

de agências.  

 

c) Lançamento da parceria com a 

Apex-Brasil, para a abertura da 

primeira unidade internacional 

dos Correios brasileiros. 

 

d) Início do uso de smartphones 

pelos carteiros para 

aprimoramento dos serviços de 

distribuição domiciliária. 

2013 

a) Organizacional. (PINTEC, 2011). 

 

b) Produto (Serviço) e Marketing. (PINTEC, 

2011). 

 

c) Organizacional. (PINTEC, 2011). 

 

 

d) Processo. (SCHUMPETER, [1911] 1997) 

 

 

Nenhuma ação divulgada. 

 

2014 a 

2015 

 

-- 
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O Relatório de Administração de 2012 descreve uma fase de expansão nos 

negócios da empresa, demonstrada por fatores diversos: contratação de 5.687 

novos empregados, renovação e ampliação da frota de veículos (aquisição de 6.159 

veículos), construção de novas unidades operacionais, administrativas e de 

atendimento, bem como reforma e ampliação de várias já existentes; a 

reestruturação da Ouvidoria; e a parceria no Banco Postal, com o Banco do Brasil. 

(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2013a). Esses esforços 

no sentido de modificar a estrutura organizacional são definidos por Schumpeter 

([1911] 1997) como inovação na gestão. 

A ampliação da frota e a reformulação da parceria com o Banco do Brasil para 

operação do Banco Postal também foram descritas pelos entrevistados, quando 

questionados sobre as mudanças implementadas no período de 2010 a 2015: 

 

“Quanto a produtos, o Banco Postal e os serviços financeiros representam 
uma gama de novos produtos ofertados ao mercado. Há o consórcio, o 
Postal Cap, e inúmeros outros produtos que não recordo”. (Entrevistado 1). 

 

“Trocaram a frota toda, pode ver tudo novíssimo e tinha sido trocado antes 
há mais ou menos três anos. Achei desnecessário. Podiam ter investido em 
outras coisas.” (Entrevistado 9) 

 

Em 2014, foram adquiridos 2,8 mil veículos destinados à renovação, ampliação 

e reversão de locação da frota dos Correios. A idade média atual de caminhões é de 

dois anos e a de furgões e motocicletas de um ano. Foram adquiridas ainda 114 

empilhadeiras para compor o parque de equipamentos. (EMPRESA BRASILEIRA 

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2015b) 

Apesar de uma mudança nos equipamentos gerar impacto nos serviços 

prestados, de acordo com a PINTEC (2011), não há de se considerar a alteração da 

frota de veículos isoladamente como uma inovação por não se tratar de um produto 

ou processo significativamente aprimorado. Essa alteração teve como objetivos o 

ganho em produtividade (tempo de parada dos veículos) e redução de custos com 

manutenção. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2015b) 
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No caso do entrevistado 1, este se recordou dos investimentos realizados 

pela empresa no segmento de serviços financeiros, tendência prevista pela UPU 

(2014) e já praticada por outros Operadores Postais no mundo. 

Em 2013, a Empresa inaugurou os dois primeiros centros de digitalização e 

produção de objetos postais, um em Brasília (DF) e o outro em Florianópolis (SC). 

As unidades fazem parte da primeira etapa de implantação da plataforma Correio 

Digital e trabalham com a captação eletrônica de dados dos clientes para geração e 

entrega física de mensagens (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2014a). Manyika (2014) descreveu a preocupação com um novo 

cenário de negócios ocasionado pelo uso intensivo da tecnologia. Essa tendência foi 

reforçada pela fala da entrevistada nº 4 quando mencionou o centro de digitalização 

como uma inovação radical, tendo utilizado o termo ‘grandes mudanças’ durante a 

entrevista, bem como o termo ‘a mudança que considero’: 

 

“Na verdade, a mudança que considero, o Correio híbrido, não ocorreu 
ainda de fato. Está em fase inicial...A implantação do Correio Híbrido visa a 
substituição dos processos de tratamento (manual e automatizado) para 
tratamento digital das correspondências...Apesar de lembrar de outras 
mudanças não considero como grandes mudanças.” (Entrevistado 4) 

 
 

O centro de digitalização (ainda não implantado em sua totalidade) gerará 

um aperfeiçoamento significativo nos serviços da empresa e, conforme descreve 

Schumpeter ([1911] 1997) representará inovação de produto e de processo. O novo 

serviço resultará em reduções de custos com impressão, menores prazos em sua 

contratação (postagem) e entrega ao destinatário, economia de recursos produtivos 

no tratamento das correspondências e ampliação da capacidade de geração de 

caixa da empresa. 

Integrado ao conceito de negócios digitais, o Relatório de Administração 2014 

destaca também o projeto ‘Serviço Postal Eletrônico’. Ainda em fase inicial nesse 

período, o projeto consistia em parceria estratégica com a empresa Valid, no âmbito 

dos negócios digitais postais, para o desenvolvimento de soluções de 

processamento e gestão eletrônica de mensagens com impressão remota ou 

entrega eletrônica. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2015b). No caso em questão, a exemplo dos resultados demonstrados na pesquisa 
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feita por Carvalho e Furtado (2013), a empresa optou por adotar tecnologia já 

experimentada por um parceiro. 

O Relatório de Administração dos Correios em 2014 destaca como inovação 

as operações de suprimento de bilhetes e insumos, feitas para as unidades lotéricas 

da Caixa Econômica Federal, a entrega de passaportes para o Consulado dos 

Estados Unidos e a formatação do produto ‘logística integrada’, com especial 

enfoque ao trabalho desenvolvido para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com o 

Comitê Rio 2016. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2015b) 

Mais de um entrevistado citou a iniciativa da empresa em participar como 

operador logístico dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, considerando-a como uma 

inovação radical e de reposicionamento da marca: 

“Nossa tentativa de participar das Olimpíadas é a oportunidade de 
reposicionar a empresa. Ainda somos vistos como uma empresa que só 
entrega.” (Entrevistado 3). 
 
“...é que a gente tem visto recentemente é a implantação da área de 
logística dentro da empresa, de atividade, de organização de eventos, toda 
a preparação mesmo logística, de movimentação de carga, de estrutura, de 
pessoas para acontecerem eventos, atividades, a nível da cidade, do estado 
que foge bastante da carta e encomenda que é a atividade fim da empresa”. 
(Entrevistado 5) 
 
“...a grande mudança que vejo é a entrada dos Correios como operador 
logístico das olimpíadas e paraolimpíadas”. (Entrevistado 8). 
 
 

Apesar dos inúmeros produtos e serviços oferecidos, o entrevistado 3 

demonstra o quanto a empresa ainda não mudou sob o olhar do mercado. Sua 

missão de fornecer soluções não somente em âmbito nacional mas também 

internacional não tem sido percebida pela sociedade. Os entrevistados 3, 5 e 8 vêem 

que o processo de recebimento, armazenamento e distribuição de itens dos jogos 

olímpicos e paralímpicos quebrará um paradigma interno (novos processos, nova 

estrutura) e externo (novo serviço). Isto poderá representar uma disrupção nos 

negócios de possíveis concorrentes. Nas palavras da Entrevistada 5 a nova 

atividade ‘foge bastante da carta e encomenda que é a atividade fim da empresa’. 

Há importância em se perceber quais habilidades, estruturas organizacionais 

e processos na tomada de decisão tornam as empresas bem sucedidas em seus 

mercados tradicionais. A maioria dos desafios da inovação com os quais elas irão se 
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deparar são incrementais e suas habilidades estão adequadas para enfrentá-los. 

Manter essas capacidades é importante para se defender da concorrência no que 

tange às inovações incrementais. Em contrapartida, as empresas devem também 

manter núcleos para a prática da inovação disruptiva. Isto significa descobrir um 

novo mercado e buscar desenvolver capacidades, estrutura e processos divergentes 

dos habitualmente utilizados (CHRISTENSEN, 2012). O segmento de ‘logística 

integrada’ no qual os Correios se inserirão representará esse novo mercado. 

O Relatório de Administração 2014 destaca inovações incrementais para 

promover maior interação com os Clientes, conforme mencionado no Quadro 7 

(acima), o Sistema de Rastreamento de Objetos Móvel (SRO Móvel), com o uso dos 

smartphones pelos carteiros, sofreu melhorias para permitir maior controle e 

atualização da entrega em tempo real. E, ainda, no quesito mobile, foi 

disponibilizada funcionalidade que permite aos clientes receberem comunicação 

SMS sobre o trâmite de suas postagens. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 

E TELÉGRAFOS, 2015b). Conforme Relatório de Administração, o Correios Mobile 

foi lançado em 2010 e consistiu numa versão compacta do portal dos Correios para 

dispositivos móveis de acesso à Internet com serviços de busca de CEP, 

rastreamento de objetos, cálculo de preços e prazos, busca por agências e sistema 

fale com os Correios. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2011a). A OECD (2005) destaca como um dos bloqueios à identificação e adoção de 

inovações os esforços relativos à P&D voltados ao atendimento das expectativas da 

carteira atual de clientes. 

Em relação aos novos processos (utilizados por toda a empresa) e projetos, 

somente um dos entrevistados percebeu inovações nesses aspectos e citou o 

trabalho desenvolvido para implantação do ciclo PDCA e da certificação PMI – 

Project Management Institute, obtida pela empresa:  

 

“No âmbito de processos houve a sistematização do ciclo PDCA, promovida 
pela Consultoria Falconi. Foram implementados os ciclos N42 de âmbito 
estadual, ou mais profundos chegando ao âmbito das Unidades de 
Atendimento e operações, com análise das ações, resultados, motivos do 
atingimento ou não, bem como o estabelecimento de contramedidas ou 
ações complementares. Quanto a projetos, houve a implementação, 
também dentro do escopo da mesma consultoria, da certificação PMI, que 
resultou na formação de um grupo de especialistas”. (Entrevistado 1) 
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De acordo com a PINTEC (2011) um novo método nas práticas de negócios 

reflete uma inovação organizacional. Nesse quesito, em 2014, os Correios 

divulgaram uma melhoria significativa da gestão, alcançando 510 pontos na 

avaliação da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), aproximando-se, assim, do 

grau de excelência pela métrica da FNQ, o que ocorre quando se atinge 651 pontos 

numa escala de 1000 pontos possíveis. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2015b). A melhoria na gestão, indicada no Relatório de 

Administração de 2014, foi lembrada pela Entrevistada 3. Ela utilizou a palavra 

‘efetivo’ e descreveu que a mudança foi implantada, apesar de descontinuada no 

ano em que ocorreu a entrevista (2016): 

 

“Pra mim, o que foi mais eficiente foram as mudanças que se referiram a um 
novo modelo de gestão de resultados, que foi efetivo até 2014 e agora está 
um pouco descontinuado”. (Entrevistado 3) 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

2 Os ciclos “N” de reuniões foram implantados por ciclos e cada ciclo atingiu uma parte da 
empresa: 
N1 – Prestração de contas de cada Vice-Presidente ao Presidente; 
N2 – Prestação de contas de cada chefe de departamento do Vice-Presidente; 
N3 – Prestação de contas de cada Gerente ao Diretor Regional; 
N4 – Prestação de contas dos gestores de ações em âmbito estadual aos gestores de pacotes estaduais; 
N5 – Regiões de Vendas –REVENs ou Centros de Tratamentos de Cartas – CTCs; 
N6 – Agências, CDDs - Centros de Distribuição Domiciliar e Centros de Entregas de Encomendas – CEEs. 

(Entrevistado 1). 
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Van de Ven (1986) destaca que o processo de inovação deve estar inserido 

em um contexto organizacional promotor de interações contínuas. Cumpre, portanto, 

salientar a importância do processo de reestruturação pelo qual a empresa 

atravessa desde 2015 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2016f). Os entrevistados 3 e 7 fizeram menção ao fato e relataram não terem 

percebido resultados positivos decorrentes da inovação organizacional proposta: 

 
“Sobre a estrutura ocorreram centralizações dos órgãos e processos 
financeiros e de tecnologia. Também ocorreu a terceirização da gestão do 
plano de saúde da ECT. Era algo que os funcionários reclamavam bastante. 
Apesar da mudança no plano de saúde, as melhorias não foram percebidas 
porque houve, em conjunto com a mudança, uma redução de profissionais e 
clínicas credenciadas por motivo de redução de custos”. (Entrevistado 3). 
 
 
“Acho que essa reestruturação podia ser boa pra todas as áreas mas tá 
demorando demais.” (Entrevistado 7) 
 
 
 

As inovações em estrutura organizacional e em processos são consideradas 

relevantes por Armbruster et al. (2008). Os autores defendem a descentralização 

nas funções de planejamento, controle e operação, dentre outros aspectos, como 

fomento à cultura organizacional voltada à inovação. Na empresa estudada, a 

reestruturação ocorreu no sentido de buscar a centralização de órgãos e processos, 

segundo o entrevistado 3. 

As inovações mencionadas nos Relatórios de Administração da empresa no 

período de 2010 a 2014 demonstraram aprimoramentos de inovações já 

implementadas anteriormente pela empresa (inovações incrementais). As exceções 

foram a mudança na estrutura organizacional e a participação da empresa como 

operador logístico das Olimpíadas e Paralimpíadas. O entrevistado 1 descreve como 

característica da empresa, a utilização prioritária da inovação incremental: 

 

“Enquanto empresa pública os Correios têm de manter estrita e cautelosa 
aplicação dos recursos públicos. Por esse motivo, a inovação incremental é  
a tônica.” (Entrevistado 1) 
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Christensen (2012) relata que empresas bem sucedidas apresentam 

capacidade na geração de inovações incrementais, fornecendo rotineiramente a 

seus clientes versões aprimoradas do que eles demonstram que querem. Essa 

habilidade é valiosa para lidar com a inovação incremental, mas não para a geração 

de inovação disruptiva. 

O conceito de ‘curva de experiência’ descrito por Henderson (1974) leva as 

organizações a um período de estagnação, em busca da redução nos custos de 

produção e, assim, à opção pela geração de inovações incrementais. Hitt, Hoskisson 

e Ireland (2013) destacaram também a maior capacidade de negociação com 

fornecedores de insumos. A pesquisa desenvolvida por Figueiredo e Miranda (2010) 

demonstrou a tendência de empresas mais antigas à manutenção de períodos de 

estagnação. A busca de novas capacidades tecnológicas ocorre como reação à 

concorrência (FIGUEIREDO; MIRANDA, 2010). Conforme demonstra o Quadro 8, 

essa tendência se repetiu nos Correios que reagiu às inovações de concorrentes, 

por meio da incorporação em seu negócio das mesmas tecnologias ocasionadoras 

de disrupção, além do desenvolvimento de novos produtos. 

Quadro 8 – Inovações implementadas em reação à concorrência 

Inovações implementadas Evidências 

Lançamento do ‘Correio Mobile’. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2011a; 2016b. 

Testes com Veículos elétricos. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2016b. 

Uso de smartphones nos serviços de distribuição. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2016b. 

Inauguração de Centros de digitalização e 

produção de objetos postais – ‘Plataforma Correio 

Digital’ também conhecida como ‘Correio Híbrido’. 

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2014a. 

- “Na verdade, a mudança que considero, o 

Correio híbrido...” (Entrevistado 4). 

Serviço Postal Eletrônico – Processamento e 

gestão eletrônica de mensagens. 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2015b. 

Envio de comunicações aos clientes via SMS. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2015b. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 8 – Inovações implementadas em reação à concorrência 

Inovações implementadas Evidências 

Novos Serviços financeiros “...o Banco Postal e os serviços financeiros 

representam uma gama de novos produtos...” 

(Entrevistado 1). 

UPU (2014). 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2013a. 

Operações de suprimentos de bilhetes e insumos 

para Unidades lotéricas da CEF. 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2015b. 

Entrega de passaportes para o Consulado dos 

Estados Unidos. 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2015b 

Logística integrada – Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2015b 

“Nossa tentativa de participar das Olimpíadas é 
a oportunidade de reposicionar a empresa...” 
(Entrevistado 3). 

 
“...é que a gente tem visto recentemente é a 
implantação da área de logística dentro da 
empresa, de atividade, de organização de 
eventos, toda a preparação mesmo logística, 
de movimentação de carga, de estrutura, de 
pessoas para acontecerem eventos, atividades, 
a nível da cidade, do estado que foge bastante 
da carta e encomenda que é a atividade fim da 
empresa”. (Entrevistado 5) 

 
“...a grande mudança que vejo é a entrada dos 
Correios como operador logístico das 
olimpíadas e paraolimpíadas”. (Entrevistado 8). 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.1 – Bloqueios à geração e adoção de inovações 

 

Houve a menção a bloqueios ao processo de inovação, percebidos na 

fala dos entrevistados e em alguns dos relatórios avaliados. O Relatório de 

Administração do ano de 2010 confirma a existência de problemas 

operacionais pela não reposição de efetivo dispensado no Programa de 

Demissão Voluntária da empresa nos anos de 2008 e 2009. O concurso 

público foi adiado de 2010 para 2011, o que promoveu um agravamento nos 

indicadores operacionais. O motivo foi a contratação supostamente irregular 

(sem o devido processo licitatório) da empresa organizadora do concurso 

público. (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2012a; 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2010). A dificuldade de adequação 

do quadro de pessoal é, para Henderson (2006), uma variável ligada à 

competência organizacional e integrante do processo de inovação. 

Já em 2012, após a contratação de funcionários, a empresa buscou 

alcançar o nível de maturidade necessário à conquista de seus objetivos e, por 

meio de sua Universidade Corporativa e células de treinamento nas Unidades 

Regionais de educação, ministrou cerca de 6,5 milhões de horas de 

treinamento com um investimento de R$ 29,5 milhões. Também foi firmado 

convênio com o SENAI em um investimento de mais R$ 2,5 milhões em ações 

de educação. Para ampliar a qualificação profissional dos empregados, foram 

distribuídas 3.200 bolsas de estudo para cursos de idiomas, graduação e pós-

graduação (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2013a). A falta de pessoal qualificado constitui um fator endógeno ligado ao 

potencial deficiente de inovação (OECD, 2005).  

As empresas inovadoras e que praticam a inovação disruptiva já 

compreenderam que o poder de inovar está com os funcionários da base 

operacional. Apresentar propostas realmente inovadoras depende do quanto e 

como esses funcionários são estimulados. (CHRISTENSEN, 1997) 

O tamanho e a estrutura de empresas já estabelecidas em determinado 

mercado ocasionam dificuldades de adaptação à oportunidade trazida pela 
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inovação disruptiva (OECD, 2005; CHRISTENSEN, 2012). Na avaliação de 

Henderson (2006), a dificuldade de adequação da estrutura, aliada a outros 

aspectos, representa um bloqueio à geração e adoção de novos modelos de 

negócios, aspectos mencionados pelos entrevistados 1, 4 e 5, no que diz 

respeito ao ‘tamanho da organização’ e à ‘diversidade cultural’: 

 

“É uma empresa com dimensões nacionais e diversidade cultural. Tais 
fatores também devem ser considerados na tomada de decisão quando de 
uma possível mudança.” (Entrevistado 1) 
 
 
“A empresa possui uma estrutura física e organograma muito extensos... A 
estrutura da empresa é gigantesca e qualquer grande alteração de 
procedimentos requer muita dificuldade de aceitação pelos próprios 
empregados”. (Entrevistado 4). 
 
 
“O Brasil é muito grande! As características das regiões são diferentes. 
Então, as demandas são diferentes. [...] Quando o sistema é único, 
qualquer alteração que vá beneficiar uma ação em São Paulo talvez não 
traga o mesmo benefício no Nordeste e vice-versa. Então, são muitas 
alterações com características diferentes para ser feitas ao mesmo tempo. 
Então isso, talvez seja uma dificuldade a nível interno”. (Entrevistado 5) 
 

 
 

O Relatório da Administração de 2010 disponibilizou informações 

referentes aos testes com veículo elétrico para entrega de encomendas. Com 

capacidade para dois passageiros e 350 kg de carga, o veículo possuía 

autonomia para rodar 120 quilômetros (a bateria leva cerca de oito horas para 

recarregar) e gastava cerca de R$ 5,68 para percorrer 100 km. (EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2011a). Em notícia veiculada 

no website dos Correios, já em 2016, a Empresa divulgou novos testes com 

veículos elétricos, estes com capacidade para transportar até 800kg de carga e 

autonomia para rodar 200km (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2016g). A ‘resistência a mudanças’, ‘dificuldade de aceitação’ 

ou ‘dificuldade a nível interno’, citadas nas respostas das entrevistas 4 e 5, 

ganham fundamentação objetiva nas evidências coletadas referentes aos 

períodos de 2010 e 2016 (testes com veículos elétricos). Testes iniciados em 

2011 não foram suficientes para implementação da inovação até o ano de 

2016. A Entrevistada 4 ressalta a existência de resistências no processo de 
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adoção de inovações em todos os níveis hierárquicos, fator também 

identificado por Ferreira e Ziviani (2013) como bloqueio: 

 

“As resistências ocorrem em todos os níveis, seja por pressões externas ou 
por interrupções contínuas em melhorias em sua própria estrutura”. 
(entrevistado 4). 
 
 
 

As investigações sobre o fenômeno da inovação conduzidas por  Faria 

e Souza (2013) em empresas distintas demonstraram a resistência à inovação 

decorrente da acomodação ou receio das consequências. Tidd et al. (2005) 

descreveram o envolvimento de toda a organização nos processos de inovação 

como uma das características das empresas com perfil inovador. Essa 

característica, de acordo com a descrição da entrevistada 4 não está presente 

na empresa estudada. 

A inflexibilidade de adaptação à inovação e a insegurança em relação 

ao retorno dos investimentos foram considerados empecilhos à adoção ou 

continuidade de projetos inovadores por parte das empresas (CHRISTENSEN, 

2012; FERREIRA; ZIVIANI, 2013; OECD, 2005). Feldens, Garcez e Maccari 

(2012) descreveram como bloqueio às inovações a intervenção de investidores 

na gestão dos negócios. No caso dos Correios há a intervenção governamental 

por se tratar de uma empresa cuja natureza é pública, fato mencionado pelos 

entrevistados 5 e 6 que a ressaltam como um bloqueio e, além disso,  inserem 

a lentidão na tomada de decisão como um atributo dessa natureza. A 

entrevistada 4 descreve a dificuldade na implementação de inovações pelo fato 

de os processos serem longos: 

 
“Pela ECT possuir processos relativamente longos em sua cadeia, 
inovações parcialmente implantadas acabam por prejudicar mais do que 
sua falta total. Percebemos que acabamos por adotar procedimentos 
paralelos ou ‘ajustes’ peculiares que atrapalham como um todo.” 
(Entrevistado 4) 
 
“Pela burocracia talvez de ser uma empresa pública as mudanças são muito 
lentas...(Entrevistado 5) 
 
 
“...você pode colocar como exemplo as burocracias a que estamos sujeitos, 
o regime que a gente tem que passar.” (Entrevistado 6) 
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As palavras do entrevistado 4 demonstram uma descontinuidade no 

processo de adoção de inovações. Ao mencionar a palavra ‘ajustes’ a 

entrevistada denota não existir preparação das equipes envolvidas ou 

planejamento quanto aos impactos decorrentes das inovações. A não 

aceitação de uma ideia inviabiliza a difusão da inovação e portanto, deve-se 

observar a forma como as comunicações e compartilhamento dessas ideias 

são efetuados (ROGERS, 1983). 

Os aspectos financeiros: custos altos de investimentos e prazos de 

retorno foram abordados como preocupações das empresas quando da opção 

pela adoção de inovações (OECD, 2005; HENDERSON, 2006; 

CHRISTENSEN, 2012; FELDENS; GARCEZ; MACCARI, 2012). O fator 

financeiro atrelado à ‘cautela’ com o uso desse recurso por se tratar de uma 

empresa pública também foi citado por um dos entrevistados (Entrevistado 1) 

como o motivo para a lentidão na tomada de decisão quanto à inovação: 

 

“Dentro da natureza de empresa pública, a cautela com os recursos 
públicos talvez torne a adoção de inovações não tão rápida quanto as 
demais empresas privadas”. (Entrevistado 1) 

 

Feldens, Garcez e Maccari (2012) destacaram a indisponibilidade de 

capital e falta de investimentos para etapas mais avançadas dos projetos em 

consonância com a falta de recursos financeiros, o que também foi descrito 

pelos entrevistados (4, 5, 8 e 9):  

 

“Hoje, o maior impedimento para implantação do ‘Correio Híbrido’ é o 
orçamentário (justamente por ser empresa pública)...”(Entrevistado 4) 

 

“ Primeiro, acredito que seja o fator financeiro-econômico. Seja o grande, a 
maior dificuldade... A gente passa por uma crise no Brasil como um todo, a 
gente percebe que dentro da empresa falta um pouco de investimento.” 
(Entrevistado 5) 

 

“ Sei que está faltando dinheiro e isso atrapalha também” (Entrevistado 8) 
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“Falta de dinheiro pra investir na empresa. Tem um sistema de rodízio, ou 
paga pra melhorar sistemas, ou paga salário, ou reforma agência, ou paga 
aluguel. Até a limpeza em algumas unidades são os funcionários que fazem 
porque os contratos de limpeza foi diminuído pra cortar despesas.” 
(Entrevistado 9) 

 

 

Edquist (2001) menciona que o processo de busca por inovações é 

fomentado pela interação entre agentes diversos que influenciam e são 

influenciados pelo ambiente. Na narrativa de vários entrevistados há a 

percepção dessa interação entre agentes ‘influências políticas na gestão e 

processos’ da empresa, as quais dificultam a implementação de inovações:  

 

“O maior dificultador de se repensar a empresa e reformular os processos é 
o fator político.” (Entrevistado 2) 
 
“A procastinação da implantação de uma estrutura definitiva permitiu que as 
ações de aparelhamento político-partidário predominassem, 
antecipadamente”. (Entrevistado 3). 
 
“Sinceridade! Acho que tá todo mundo cansado. Entra presidente, sai 
presidente e as coisas só pioram. Eu tenho 24 anos de empresa e vivi altos 
e baixos mas nada do jeito como estamos hoje”. (Entrevistado 8) 
 

 

Um contexto institucional promotor de interações contínuas é 

fundamental para a inovação (VAN DE VEN, 1986). Adicionalmente, o papel da 

liderança inovadora capaz de envolver as pessoas no processo de inovação 

(SHAVININA, 2011) complementa esse contexto. O estudo de Bressan (2013) 

demonstra que o comportamento gerencial alinha o discurso da organização às 

suas práticas, sendo o responsável por alavancar ou inibir práticas de 

inovação. Tidd et al. (2005) descrevem a existência de lideranças atuantes nas 

empresas com perfil inovador. Nos Correios, o papel dos gestores tem sido 

prejudicado pela ‘centralização de processos’ e pela excessiva ‘mudança de 

cadeiras de comando’. As questões ligadas à gestão foram as que detiveram 

maior número de citações (cinco entrevistados) enquanto bloqueios à geração 

e adoção de inovações por parte dos entrevistados: 
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“A centralização dos processos financeiros, tecnológicos e de gestão de 
saúde causaram muita insatisfação dos clientes externos e internos. O nível 
de serviço ficou muito pior”. (Entrevistado 3). 
 
 
“Os internos, é problema de gestão. A gestão é um pouco deficiente nesse 
sentido. É você tem a necessidade, você tem o recurso, você não consegue 
explorar, extrair o máximo do recurso que você tem. (Entrevistado 6). 
 
 
“Mais do que mudar a marca seria preciso mudar a mente dos gerentes e 
planejadores dessa empresa [...] Aqui na produção somos muito rápidos 
mas quando você fala com o pessoal gerencial parece que se sentam em 
cima dos projetos. Divulgam, a gente fica esperando e um ano depois, ainda 
não tá pronto.” (Entrevistado 7). 
 
 
“Muita mudança de cadeiras de comando e isso não dá continuidade a 
nenhum projeto. Chegamos num momento que vai ou racha. Se não der 
certo, a empresa vai quebrar” (Entrevistado 8). 
 
 
“Também vejo um excesso de centralização. Andei conversando com um 
amigo da área de informática pra entender porque eles não ajudam mais o 
usuário. Soube que não podem fazer nada. Isso saiu da regional. Só há o 
suporte de informática no Rio. Até uma simples mudança de sistema tem 
que ser decidida por Brasília”. (Entrevistado 9). 
 
 

 

Na investigação do perfil organizacional direcionado à inovação Tidd et 

al. (2005) elencaram vários aspectos voltados aos Recursos Humanos das 

empresas e incluíram ações motivacionais para melhoria do ambiente 

colaborativo interno. O entrevistado 8 traduziu com as palavras: ‘falta vontade 

de mudar’, ‘amor pela empresa’ e ‘devia ser levado mais a sério’  a falta de 

envolvimento do corpo funcional nos Correios. Na fala dos demais 

entrevistados não houve menção ao nível de comprometimento dos 

funcionários:  

 

“Falta vontade de mudar, amor pela empresa, vestir a camisa, saber que o 
que fazemos é muito importante. Entregamos sonhos. Já vi muita gente  
com a vida mudada depois de receber uma carta, um telegrama. Isso aqui 
que a gente faz devia ser levado mais a sério. (Entrevistado 8) 

 

A comunicação multidirecional em todos os níveis hierárquicos, a visão 

compartilhada e o envolvimento de toda a organização nos processos de 

inovações foram descritos por Tidd et al. (2005) como tópicos integrantes do 

contexto organizacional inovador. No objetivo de disseminar o conceito e 
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práticas de inovação aos funcionários, em 2015, a empresa desenvolveu o 

Boletim Informativo quinzenal ‘Inovar’ (Figura 3), elaborado pela Gerência de 

Inovação do Departamento de Inovação, Projetos e Processos – DINPP e 

divulgado aos funcionários por meio eletrônico: 

Figura 2 – Boletim Informativo Inovar 

 
Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016h 

 

A associação a instituições externas com foco específico em inovação 

ocorreu em 2015, quando foi celebrada parceria com o Núcleo de Inovação da 

Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA). Os Correios participaram 

no dia 2 de julho, da reunião de implantação do Comitê Gestor – o  

INOVINDÚSTRIA, Núcleo de Inovação da FIBRA. O INOVINDÚSTRIA foi 

criado para mobilizar e capacitar empresas para inovar, articular parcerias 
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públicas e privadas e organizar, consolidar e difundir o conhecimento em 

inovação por todo o Brasil (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

2015d). Rezende e Toyoshima (2014) descreveram os ganhos em capacidades 

internas obtidos pelas empresas de serviços em telecomunicações por meio do 

trabalho cooperativo (interação com universidades, empresas e centros 

tecnológicos). Em 2005, nessas empresas, as fontes externas foram 

responsáveis pelo desenvolvimento de inovações em produtos. Já em 2008, as 

inovações em produtos foram efetuadas internamente. 

Os resultados apresentados demonstraram a existência de bloqueios à 

geração e adoção de inovações explicitados no Quadro 9: 
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Quadro 9 – Evidências de bloqueios à geração e adoção de inovações 

Bloqueio Evidência Autor(es) / Documentos 

 

 

Dificuldade de reposição 

do efetivo. 

- Processo licitatório retardou 

contratação de pessoal para 

repor efetivo dispensado no 

Programa de Demissão 

Voluntária. (EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2012ª; 

EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO, 2010). 

 

- Henderson (2006). 

 

Tamanho, estrutura da 

empresa e diversidade 

cultural. 

- “É uma empresa com dimensões 

nacionais e diversidade 

cultural...” (Entrevistado 1). 

- ”A empresa possui uma estrutura 

física e organograma muito 

extensos...” (Entrevistado 4). 

- “O Brasil é muito grande! As 

características das regiões são 

diferentes. Então, as demandas 

são diferentes...”(Entrevistado 5). 

 

- Christensen (2012). 

- Henderson (2006). 

- OECD (2005). 

 

 

 

 

Resistências no processo 

de adoção de inovações. 

- “As resistências ocorrem em 

todos os níveis, seja por 

pressões externas ou por 

interrupções contínuas em 

melhorias em sua própria 

estrutura”. (Entrevistado 4). 

- Início de testes com veículos 

elétricos em 2010. EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2011a. 

- Em 2016, novos testes com 

veículos elétricos ainda não 

implementados. EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2016g. 

 

 

- Ferreira e Ziviani (2013). 

- Faria e Souza (2013). 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 9 – Evidências de bloqueios à geração e adoção de inovações 

Bloqueio Evidência Autor(es) / Documentos 

 

Intervenção 

governamental e lentidão 

na tomada de decisão. 

 

- “Pela burocracia talvez de ser 
uma empresa pública as 
mudanças são muito 
lentas...(Entrevistado 5) 

 
- “...você pode colocar como 

exemplo as burocracias a que 
estamos sujeitos...” (Entrevistado 
6) 

 
- “...mas quando você fala com o 

pessoal gerencial parece que se 
sentam em cima dos 
projetos...”(Entrevistado 7) 

 

 

- Ferreira e Ziviani (2013).  

- Christensen (2012). 

- Feldens, Garcez e Maccari 

(2012). 

- OECD (2005). 

Processos longos e 

descontinuidade no 

processo de adoção de 

inovações. 

- “Pela ECT possuir processos 

relativamente longos em sua 

cadeia, inovações parcialmente 

implantadas acabam por 

prejudicar...” (Entrevistado 4). 

- Rogers (1983). 

Cautela com o uso de 

recursos públicos 

(aspectos financeiros) e 

prazos de retorno. 

- “Dentro da natureza de empresa 

pública, a cautela com os 

recursos públicos talvez torne a 

adoção de inovações não tão 

rápida...”(Entrevistado 1). 

- Feldens, Garcez e Maccari 

(2012). 

- Christensen (2012). 

- Henderson (2006). 

- OECD (2005). 

 

 

Indisponibilidade de 

capital e falta de 

investimentos. 

 

- “Hoje, o maior impedimento para 

implantação do ‘Correio Híbrido’ é 

o orçamentário (justamente por ser 

empresa pública)...”(Entrevistado 

4)” 

- “Primeiro, acredito que seja o 

fator financeiro-econômico. Seja o 

grande, a maior dificuldade...” 

(Entrevistado 5). 

- “Sei que está faltando dinheiro e 
isso atrapalha também” 
(Entrevistado 8) 
 

- “Falta de dinheiro pra investir na 

empresa..”(Entrevistado 9). 

 

- Feldens, Garcez e Maccari 

(2012). 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 9 – Evidências de bloqueios à geração e adoção de inovações 

Bloqueio Evidência Autor(es) / Documentos 

 

 

Influências políticas na 

gestão e processos.  

- “O maior dificultador de se 
repensar a empresa e 
reformular os processos é o 
fator político.” (Entrevistado 2) 

 
- “A procastinação da 

implantação de uma estrutura 

definitiva permitiu que as ações 

de aparelhamento político-

partidário 

predominassem...”(Entrevistad

o 3). 

- “Sinceridade! Acho que tá todo 

mundo cansado. Entra 

presidente, sai presidente...” 

(Entrevistado 8). 

- Edquist (2001). 

 

Centralização de 

processos e excessiva 

mudança nas cadeiras de 

comando (gestão). 

 

- “A centralização dos processos 

financeiros, tecnológicos e de 

gestão de saúde causaram 

muita insatisfação...” 

(Entrevistada 3). 

- “[...] A gestão é um pouco 

deficiente nesse sentido...” 

(Entrevistado 6). 

- “Seria preciso mudar a mente 

dos gerentes e planejadores 

dessa empresa...” 

(Entrevistado 7). 

- “Muita mudança de cadeiras de 

comando e isso não dá 

continuidade a nenhum projeto. 

(Entrevistado 8). 

- “Também vejo um excesso de 

centralização” (Entrevistado 9). 

 

- Bressan (2013). 

- Shavinina (2011). 

- Tidd et. al. (2005). 

- Van de Ven (1986). 

 

 

Falta de envolvimento do 

corpo funcional dos 

Correios. 

 

- “Falta vontade de mudar, amor 

pela empresa, vestir a 

camisa...” (Entrevistado 8). 

 

Tidd et al. (2005). 

Fonte: Elaboração própria. 

 



87 
 

5.2 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

No sentido de identificar os principais indicadores de desempenho 

organizacional utilizados pelos Correios foram analisadas as fontes documentais e 

as respostas à entrevista semiestruturada. 

A empresa utiliza o painel de indicadores (Quadro 10) sob quatro 

perspectivas: a financeira, de clientes, interna e de aprendizado. Percebe-se que a 

empresa adota a categorização de indicadores recomendada por Kaplan e Norton 

(1997) e prevê, de forma alinhada, a utilização de medidas financeiras e não 

financeiras de maneira a alcançar seus objetivos estratégicos e organizacionais. 
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Quadro 10 – Painel de Indicadores de Desempenho Organizacional 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

 

  INDICADORES  

F
in

a
n

c
e
ir

o
 DGV - Desempenho Gerencial de Vendas  

RDO – Receita /Despesa Operacional 

ICP - Índice de Custo de Pessoal 

C
li

e
n

te
s
 ETM- Efetividade no Tratamento das Manifestações 

IQC - Índice de Qualidade do Cliente 

IOP - Integridade dos Objetos Postais 

In
te

rn
a
  

IDEC -  Índice de  Desempenho na Captação 

ITRP - Índice de Tratamento no Prazo 

IREP- Índice Regional de Encaminhamento no Prazo 

IDD - Índice de Desempenho da Distribuição  

PMA- Padronização e Melhoria do Atendimento 

DGA- Desempenho de Gestão Ambiental 

DAPB- Distritos com população = ou > a 500 habitantes com prestação do serviço 
de atendimento postal  básico 

PDPE- População Atendida p/Distribuição Postal Externa 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
 

IRPC- Índice de Realização do Plano de Capacitação. 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2016i 

 

 

Ao confrontar o Painel de Indicadores com as observações feitas pelos 

entrevistados é possível verificar que nem todos conhecem as nomenclaturas dos 

indicadores de desempenho constantes no Painel (Quadro 10), mas reconhecem a 

importância da medição e acompanhamento das atividades desempenhadas. Neely 

et al. (2000) incluíram o processo de sensibilização e envolvimento das pessoas 
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como um desafio na construção dos modelos de mensuração. Portanto, a narrativa 

dos entrevistados demonstra a existência de envolvimento por parte da equipe. 

A preocupação em disseminar a prática da medição e acompanhamento dos 

indicadores foi evidenciada na fala da Entrevistada 2 e, a relação entre os 

indicadores e a padronização, na fala da Entrevistada 4. As evidências obtidas com 

as entrevistas foram também descritas por Neely et al. (2000), no tocante à 

necessidade de envolvimento de todos e do uso do sistema de medição enquanto 

estímulo à melhoria contínua: 

 

“Há vários indicadores que são acompanhados e verificados em sua 
medição junto às áreas operacionais que foram ensinadas a medir, registrar 
e acompanhar os indicadores. [...] Trata-se de uma operação complexa e 
que necessita de acompanhamento constante. Os indicadores nos ajudam a 
detectar desvios...(Entrevistada 2). 
 

 
“[...] Em não havendo zelo e rigor em nossa atividades, certamente os 
indicadores poderão sofrer alterações.” (Entrevistada 4) 
 

 

Os indicadores mencionados nas entrevistas não sinalizaram a percepção 

dos entrevistados quanto à perspectiva de Aprendizado (Indicador IRPC – Índice de 

Realização do Plano de Capacitação). 

O Entrevistado 1 citou exclusivamente os indicadores ligados à receita e não 

se recordou de outros indicadores: 

 

“Os principais indicadores são ligados ao desempenho da Receita nos 
segmentos do Varejo, MPE, Governo e Grandes Clientes.” (Entrevistado 1) 

 

 

Já a Entrevistada 2, em sua narrativa, apesar de ter mencionado os 

indicadores financeiros, explicitou a preocupação com a qualidade na operação e 

destacou os anos 90, período no qual a empresa realizou trabalho específico para 

melhoria da qualidade: 

“Esse trabalho com os indicadores começou a ser bem mais detalhado a 
partir dos anos 90, quando realizamos um trabalho para melhorar nossa 
qualidade operacional. Além da receita e demais dados financeiros...” 
(Entrevistada 2). 
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Pelo fato de os indicadores das áreas operacionais integrarem compostos 

(somatórios de resultados) das diversas Unidades para geração do resultado final, 

as observações dos entrevistados 4, 5 e 7 demonstraram que eles não consideram 

os indicadores acompanhados por suas respectivas áreas, como representativos. 

Brito e Brito (2012) consideram a existência de inter-relação entre vantagem 

competitiva e criação de valor, sendo o desempenho decorrente da distribuição de 

valor feita pela empresa. Os entrevistados 4, 5, e 7 não vislumbram a geração de 

valor inerente a essa medição: 

 

“É, a empresa utiliza vários: receita, qualidade, mão-de-obra. Posso falar do 
meu setor...Especificamente, não temos nenhum indicador de desempenho. 
Porém, pela posição de recebimento e conferência de carga de grandes 
clientes, estamos diretamente ligados a indicadores de receita (comercial) e 
indicadores operacionais (tratamento e distribuição).” (Entrevistada 4) 
 

 

“Existem os macro indicadores principalmente os que visam receita, 
despesa e produtividade em si e os subindicadores de cada área. Então, 
dentro da área postal tem os indicadores de receita, da produtividade e 
indicadores pontuais, de tempo, de percurso de retrabalho que vão auxiliar 
os macro indicadores. Aqui, no setor em si, a gente não tem nenhum 
indicador direto. Não é medido por nenhum indicador diretamente... 
(Entrevistado 5) 
 

 

“Contribuímos na geral do indicador geral de integridade dos objetos 
(Entrevistada 7)” 
 

 

O indicador de desempenho mais citado foi a receita, mesmo não tendo 

representado a principal preocupação de alguns entrevistados. Um entrevistado 

mencionou também a preocupação com o controle de despesas: 
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“[...] a gente trabalha com captação de carga a gente influencia tanto os 
indicadores de receita quanto os indicadores operacionais porque se eu não 
consigo receber a carga devida eu vou prejudicar, a receita vai diminuir”. 
(Entrevistada 5) 

 

“O que é medido aqui pela gente... a quantidade que você fatura em relação 
aos outros meses. Faz uma estatística de faturamento mês a mês...” 
(Entrevistada 6) 

 

“Controlo as despesas do CDD, estamos trabalhando para diminuir custos 
com tudo e também ausências do pessoal por motivos de doença 
(desgastes) e assaltos”. (Entrevistada 9) 

 

 

A Integridade de Objetos Postais e o Índice de Tratamento no Prazo também 

foram mencionados pelos entrevistados: 

 

“[...] se ela (a carga) não vier dentro dos procedimentos, dentro das regras 
estabelecidas, eu vou gerar retrabalho, perda na produtividade e vou 
interferir nos indicadores de produtividade e indicadores internos da 
operação.” (Entrevistada 5) 

 
 

“O que é medido aqui pela gente em relação a prazo de entrega, prazo 
postagem, entrega final...” (Entrevistada 6) 

 
 

“A gente mede o fluxo, desde a postagem até a entrega pra acompanhar os 
prazos. Controla a qualidade também. Humm, deixa explicar melhor. Quer 
dizer, a qualidade dos objetos. A integridade, se está molhado, avariado, 
etc...” (Entrevistada 7) 

 
 
 

Ao avaliar o quadro de indicadores, os Relatórios de Administração da 

empresa pesquisada e as descrições dos entrevistados, observa-se que os Correios 

adotam, em conformidade ao trabalho de Cardoso et al. (2014), somente a 

mensuração por indutores de resultados, não tendo sido evidenciada a mensuração  

com foco estratégico em inovação. 
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O terceiro indicador mensurado pela empresa e correspondente ao Painel de 

Indicadores (Quadro 10) é o Índice de Qualidade do Cliente, acompanhado pela 

empresa de acordo com os dados apresentados na Tabela 2: 

 
Tabela 2 – Índice de Qualidade do Cliente - IQC 

2010 Meta Resultado Realização da Meta 

  95,82% 90,80% 94,76% 

2011 Meta Resultado Realização da Meta 

  0% 0% 0% 

2012 Meta Resultado Realização da Meta 

  0% 0% 0% 

2013 Meta Resultado Realização da Meta 

  90% 82,71% 91,90% 

2014 Meta Resultado Realização da Meta 

  0% 0% 0% 

2015 Meta Resultado até Nov/2015 Realização da Meta 

  95,58% 90,59% 94,80% 
Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2011b, 2012b, 2013b, 2014b, 
2015c, 2015d. 

 

Até o ano de 2012, o indicador possuía a nomenclatura de ‘Índice de 

Expectativa do Cliente’ (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2013b).  

Em 2011, 2012 e 2014 a empresa não apresentou dados sobre o indicador 

que possui como objetivo mensurar os percentuais de objetos entregues no prazo. O 

IQC sobre influências dos indicadores de Tratamento no Prazo (ITRP), de 

Encaminhamento no Prazo (IREP) e de Distribuição no Prazo (IDD). 

Quanto aos demais indicadores apresentados no Quadro 10 (Painel de 

Indicadores de Desempenho da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), não 

houve menção nos Relatórios pesquisados pois a empresa utiliza composições de 

indicadores, os quais agrupados integram o quadro geral. 

Outro indicador de desempenho constante no Quadro 10 e citado nos 

Relatórios internos da empresa foi o ‘Desempenho Geral de Vendas’. Contudo, os 

resultados para esse indicador foram apresentados somente nos anos de 2011, 

2012 e 2013, conforme a Tabela 3: 
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Tabela 3 – Desempenho Geral de Vendas - DGV 

2011 Meta Resultado Realização da Meta 

  R$ 14.033.000,00 13.645.246,00 97,24% 

2012 Meta Resultado Realização da Meta 

  R$ 15.648.475,00 14.984.957,00 95,76% 

2013 Meta Resultado Realização da Meta 

  R$ 16.623.000,00 14.992.935,00 90,19% 
Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2012b, 2013b, 2014b. 

 

Observa-se, pela análise da Tabela 5, a queda consecutiva nos três anos 

em relação ao alcance das metas. A descontinuidade no acompanhamento do 

indicador prejudica a análise de desempenho organizacional de acordo com o que a 

organização definiu como valor e objetivos estratégicos (DUTRA, 2003). 

A credibilidade na medição, segundo Neely et al. (2000) constitui um aspecto 

importante na construção do modelo de acompanhamento das medidas de 

desempenho. No caso dos Correios, a ausência de alguns indicadores pode 

acarretar tal descrença. Pode-se citar como exemplo a demora na divulgação do 

balanço anual de 2015 e as correções indicadas para o balanço de 2014 (VEJA, 

2016). 

Os dados financeiros da empresa, extraídos das Demonstrações de 

Resultados dos Exercícios de 2010 a 2015, apresentados na Tabela 4, explicitam o 

aumento contínuo na receita líquida de vendas e serviços e o prejuízo a partir de 

2013: 
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Tabela 4 – Demonstração dos Resultados dos Exercícios – 2010 a 2015 

Receita Líquida de Vendas e Resultados (em milhares) 

RUBRICA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RECEITA 
LÍQUIDA DE 
VENDAS E 
SERVIÇOS 

R$ 12.083.847 R$ 13.214.108 R$ 13.970.372 R$ 14.793.294 R$ 16.055.019 R$ 17.138.728 

RESULTADO 
DO PERÍODO 

R$ 818.966 R$ 882.747 R$ 1.113.287 -R$ 312.511 -R$ 20.309 -R$ 2.121.238 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2011b, 2012a, 2013a, 2014a, 2015b, 2015d, 2016j. 
 

 

O resultado do período sofreu variação negativa a partir de 2013, quando a 

empresa passou a considerar no balanço o valor dispensado ao benefício pós-

emprego em atendimento às normas internacionais de contabilidade (EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2014a) 

Em 2014, a redução do lucro deveu-se ao provisionamento no exercício, de 

quase R$ 1.000.000,00 (Hum bilhão de reais) para manutenção dos benefícios de 

saúde e complementação à previdência dos trabalhadores aposentados. Além disso, 

houve o desembolso de R$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões) para 

o plano de demissão incentivada. Somadas a essas questões, houve o não reajuste 

das tarifas postais. A empresa estimava receber R$ 482.000.000,00 (quatrocentos e 

oitenta e dois milhões de reais) de acréscimo na receita. O lucro registrado em 

períodos anteriores, 2010, 2011 e 2012, por exemplo, derivou essencialmente de 

investimentos financeiros e foi direcionado a investimentos em infraestrutura (cerca 

de R$ 2.000.000,00). (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 

2015b) 

Em dezembro de 2015, o Ministério da Fazenda autorizou o reajuste 

tarifário, espera-se portanto o efeito disso no Resultado do Exercício de 2016. A 

empresa também tem investido em ações para controle de despesas, tais como o 

fechamento de algumas agências e novo Plano de Incentivo à Aposentadoria 

(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 2016j). 
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5.3 RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO 

 

Carvalho et al. (2013) citaram em sua pesquisa o ganho em qualidade como 

um efeito da implementação de inovações em âmbito geral. No tocante ao 

desempenho dos Correios, um dos entrevistados ressaltou o impacto positivo em 

aspectos como ‘qualidade’ e ‘cultura organizacional’ (Entrevistado 1): 

 

 “[...] A melhoria da gestão nos Correios foi um dos pontos constantes... as 
equipes com a implantação do ciclo PDCA passaram a ficar mais alinhadas 
e as medidas corretivas e ajustes, passaram a ocorrer de forma mais 
sistemática e rápida. [...] o impacto já é sentido também na cultura das 
reuniões ‘N’ amplamente adotadas pela empresa. Inicialmente, havia 
alguma resistência das equipes” (Entrevistado 1) 

 
 

Os entrevistados 2 e 3 sinalizaram que após a adoção da inovação 

organizacional (reestruturação), o impacto percebido no desempenho foi negativo. 

Carvalho et al (2013) relataram em sua pesquisa que esforços de inovação 

insuficientes estão associados à perda de qualidade: 

 

“A mudança de que me recordo é a reestruturação e o impacto vivido 
internamente não é bom...Qual seu objetivo? Não sabemos” (Entrevistada 
2) 

 
 
“A centralização dos processos financeiros, tecnológico e de gestão de 
saúde causaram muita insatisfação dos clientes externos e internos. O nível 
de serviço ficou muito pior” (Entrevistada 3). 

 

Novamente, o aspecto ‘cultura organizacional’ surgiu na narrativa de outro 

entrevistado como decorrência da inovação disruptiva (desenvolvimento do serviço 

de logística para grandes eventos). Ao falar da adoção da logística integrada no 

atendimento a grandes eventos e até de inovações adotadas pela empresa em 

período anterior a 2010, a Entrevistada 5 reforça a mudança no comportamento em 

relação ao cliente e ao mercado: 
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“A gente percebeu sim, internamente porque pra passar a atender o cliente 
a empresa teve que mudar em determinados pontos o modo de pensar, o 
modo de agir. Existia sim uma cultura muito grande que a empresa, 
conforme já te falei, que a empresa estabelecia as regras e o cliente tinha 
que se moldar à regra da empresa. A gente percebe agora, que ela está 
começando agora, a se preocupar mais com o que o cliente realmente 
necessita. E não só a logística, mas a criação de outros tipos de serviço, 
sedex 10, outros tipos de entrega, outros tipos de mudanças na operação, 
mudanças até a nível de atendimento mesmo com foco maior no cliente. 
Deixou de olhar só o cliente interno para olhar mesmo o cliente externo”. 
(Entrevistada 5). 

 

 

Amaral et al (2013) concluíram como resultado de sua pesquisa que a inovação 

em serviços representa um aspecto importante e mediador entre satisfação e 

lealdade dos clientes. 

 

Um fator relevante que pôde ser observado ao analisar as respostas dos 

entrevistados 6 e 7 foi o investimento contínuo da empresa no segmento de 

mensagens, exemplificado pela aquisição de maquinário específico para o 

tratamento físico de correspondências, apesar de sua própria avaliação evidenciada 

nos documentos internos quanto às tendências de redução na contratação desse 

serviço, também comprovadas nos relatórios da UPU (2014): 

 

“A máquina nova hoje na realidade do nosso centro de tratamento é que 
nós não temos carga suficiente pra passar nessa máquina. Essa é a 
realidade hoje. Você tem um equipamento muito superior ao que você tem 
de carga. Pra tratar nessa máquina... Quando a máquina chegou, a carga já 
está mais baixa do que a necessidade pra tratar”. (Entrevistado 6) 

 

“A nova máquina diminuiu as paradas e também a triagem manual. A antiga 
toda hora atolava e dependendo do tipo de envelope nem passava na 
máquina. Era triagem manual mesmo! Esse trabalho manual diminuiu. 
Posso dizer que estamos trabalhando mais rápido”. (Entrevistado 7) 

 

 

Quanto ao posicionamento estratégico no mercado, o entrevistado 7 não 

conseguiu visualizar impactos decorrentes das inovações implementadas no 

marketing da empresa: 



97 
 

 

“Na marca, não consegui ver impactos. A empresa tentou, tentou, tentou até 
pagou propaganda na TV fechada pra elitizar a empresa, pra vender mesmo 
o que ela é – logística mas o cliente só vê as pontas (agências, carteiros, a 
própria frota rodando por aí). Patrocinamos tênis mas pra vender o SEDEX 
nem precisa disso.” (Entrevistado 7) 

 

As inovações, consideradas como disruptivas, também não puderam ser 

avaliadas em relação aos respectivos impactos no desempenho da empresa por não 

terem sido implantadas em sua totalidade. São elas o Correio Híbrido ou Correio 

digital (citado pela entrevistada 4) e a operação logística na Rio 2016, citada pelo 

Entrevistado 8: 

 

“Não é possível saber os impactos. Mesmo ainda em fase inicial acredito 
que o Correio Híbrido venha ser uma grande mudança para empresa. 
Atualmente, 100% dos procedimentos de coleta, tratamento, triagem e 
distribuição de mensagens é realizada de forma manual. A mudança 
reduzirá tempo e garantirá uma maior viabilidade de entrega sem erros. 
Para o público em geral, não haverá dificuldades em aceitação, pois já 
vivemos na era digital”. (Entrevistada 4) 

 

“Vou falar da Rio 2016. A empresa criou uma estrutura e treinou mais de 
200 funcionários. Investiu em cursos de idiomas para alguns... Bom... 
Impacto imediato, vejo a mudança na estrutura para criar a área de logística 
integrada e a preparação do pessoal, positivo se der certo, será a imagem 
da empresa porque é uma operação muito complexa, com muita coisa 
específica”. (Entrevistado 8) 

 

Apesar da implantação parcial, quanto ao Correio híbrido, citado pela 

entrevistada 4, o Relatório de Administração Empresarial (2015d) demonstrou  o 

crescimento nas metas de vendas dos serviços e-carta, carta via internet e 

telegrama via internet. O relatório demonstrou que em 2015 (dados até novembro) o 

percentual de vendas desses serviços foi de 17,74%, tendo superado o percentual 

de 2014 (14,13%). 

A entrevistada 9 compreendeu como um impacto decorrente da implementação 

de inovações o aumento nas vendas, apesar de não relacioná-lo diretamente como 

resultante de uma inovação mas sim de processos executados em conformidade 

aos padrões estabelecidos pela empresa: 

 



98 
 

“Mais venda, né. Se entregamos no prazo, certinho, o cliente confia. Se o 

SEDEX chega e tem até a propaganda falando dos prazos, a gente 

consegue que o produto saia. Acho que isso vem segurando a empresa.” 

(Entrevistada 9) 

 

 

Um aspecto interessante foi a citação, por parte de todos os entrevistados, de 

inovações não implementadas que acarretaram impacto negativo no desempenho 

da organização e variaram desde o não oferecimento de novos serviços, com 

consequente perda de receita e ampliação de mercado até aumento de custos com  

o processo produtivo. A narrativa da entrevistada 2 denota a percepção de que a 

empresa não tem adotado inovações no tocante aos processos e produtos 

relacionados às entregas no geral: 

 

 

“Perdemos o ‘bonde’ e deixamos de oferecer entregas mais rápidas e de 
produtos específicos. Quem garante que o cliente quer a entrega em casa? 
Quantas vezes os objetos retornam porque não há quem os receba?  [...] 

Parece que perdemos essa vontade de fazer coisas diferentes. É sempre 
‘mais’ do mesmo” (Entrevistada 2) 

 

Os Correios sinalizaram o interesse de se tornarem operadores móveis virtuais 

e iniciaram entendimentos com os Correios italianos para implementação do novo 

serviço. Contudo, houve desistência do parceiro e os Correios passaram a reavaliar 

o escopo do projeto para estabelecer nova parceria (TELE SíNTESE, 2015). Essa 

parceria não implementada foi mencionada pelos Entrevistados 1 e 7. Somente o 

entrevistado 1 tomou conhecimento de que o motivo da não implementação foi 

externo (desistência do parceiro): 
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“Tínhamos planos e estudos de viabilidade para nos tornarmos uma 
operadora de telefonia celular. Houve um contratempo quanto à 
implementação do MVNO

3
, cuja decisão crítica estava fora do âmbito da 

empresa, é um exemplo de um grande segmento que poderíamos já estar 
atuando e ampliando mercado.” (Entrevistado 1) 

 

“Ah, me lembrei da história da telefonia que íamos ser operadores de 
telefonia e não deu certo. Agora, o mercado já está com muita gente mas 
podia ter melhorado nossas finanças e as agências espalhadas no Brasil 
todo podiam vender o serviço” (Entrevistada 7). 

 

 

Os entrevistados 3 e 4 corroboraram os autores Tidd et al (2005) quando 

mencionaram os insucessos relacionados aos esforços isolados de inovação. Tidd et 

al. (2005) destacaram que a visão da inovação como uma mudança isolada, ao 

invés de algo que integra um sistema maior, restringe os efeitos decorrentes da 

inovação e potencialidades: 

 

“A empresa contratou mais de uma consultoria para propor a mudança 
estrutural para o período de gestão de um Presidente dos Correios. A 
proposta divulgada foi de apenas um slide com a estrutura da Presidência 
da Empresa, em Brasília. Em seguida, as estruturas subsequentes 
passaram a ser revisadas pelos gestores de todos os estados, e o debate 
prossegue. Há dois anos, são agendadas sucessivas datas de implantação 
que sempre são adiadas. Hoje a empresa possui uma estrutura transitória.  
Alguns órgãos e profissionais já vivenciam a estrutura nova, outros foram 
extintos ou perderam qualquer referência organizacional”.  (Entrevistada 3) 
 

 

“[...] percebemos que melhorias propostas quando não adotadas 
inteiramente acabam por atingir vários processos (principalmente as etapas 
seguintes). Pela ECT possui processos relativamente longos em sua 
cadeia, inovações parcialmente implantadas acabam por prejudicar mais do 
que sua falta total. Percebemos que acabamos por adotar procedimentos 
paralelos ou ajustes peculiares que atrapalham como um todo”. 
(Entrevistada 4) 

 

 

 

_____________________________________ 

3
 MVNO – Mobile Virtual Network Operador (Operador Móvel Virtual). 
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As estatísticas apresentadas pela UPU (2014) demonstraram uma tendência 

global de crescimento das postagens de objetos com maior volume. A despeito 

dessa tendência, o entrevistado 6 relata como uma inovação não implantada a falta 

de investimento no segmento de encomendas (aquisição de novas máquinas, por 

exemplo), o que ocasionou gargalos operacionais e impacto na entrega final: 

 

 

“... a implementação de novas máquinas para triagem de encomendas no 
complexo de Benfica. Hoje você tem um gargalo operacional. O que é isso? 
Você tem uma carga parada muito tempo no complexo por falta de mão de 
obra, por falta de equipamento adequado para ser triado e como você 
consegue escoar essa carga, no caso triar, você transfere esse gargalo pras 
unidades de distribuição, porque você faz mutirão, você consegue escoar a 
carga do tratamento mas você tem um impacto na distribuição”. 
(Entrevistado 6) 

 

A ampliação do conceito de entrega também foi mencionada pela 

entrevistada 2, que ressalta a inovação nesse processo como uma forma de redução 

de custos, prazos e possíveis ganhos em qualidade no atendimento às 

necessidades dos clientes: 

 

“Poderíamos ter evoluído no conceito de caixa postal eletrônica com 
retirada em pontos específicos (shoppings centers e lojas ) e reduzido 
custos com entrega pulverizada, agilizando-a, flexibilizando para o cliente”. 
(Entrevistada 2) 

 

 

Segundo Basso, Kimura e Santos (2014), investimentos em P&D em 

conjunto com a introdução de inovações tecnológicas acarretam impacto no 

desempenho financeiro. Segundo os entrevistados, a carência de investimentos em 

recursos tecnológicos ocasiona retrabalho e desânimo dos colaboradores na 

operação: 

 

“...a gente percebe, a gente tem grande dificuldade a nível de sistemas, até 
mesmo de captação, sistemas a nível de informática...[...] a gente percebe 
que a empresa demora muito pra fazer atualizações, a fazer melhorias nos 
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sistemas e isso impacta na operação porque a gente fica restrito a alguns 
procedimentos, a algumas rotinas que a gente sabe que poderia ser melhor 
se houvesse atualizações, se houvesse investimento na área de informática 
a nível de sistemas e a empresa não faz”. (Entrevistada 5) 

 

“[...] uma que atrapalha demais nosso trabalho. A estrutura de informática. 
Não sei o que acontece, a rede cai toda hora. Temos milhares de objetos 
para lançar nos sistemas e os sistemas travam. O que você faz nesse 
caso? Me responde? É, isso... Eu continuo a produção e lanço depois...E 
quando precisam de LOEC. LOEC é lista de objetos entregues aos 
Carteiros, o que preciso fazer? Ir lá manualmente e procurar em pilhas de 
arquivo físico porque o lançamento não migrou para o sistema...Isso 
desanima meu pessoal de apoio administrativo...isso desanima o pessoal 
operacional e ainda parece que eu como chefe não tô aqui fazendo nada...” 
(Entrevistado 8) 

 

“Precisamos urgente que alguém olhe as máquinas, os computadores, 
temos muitas carroças ao invés de computadores mas nem sei se são os 
computadores. Não consigo lançar nada no SRO

4
 sempre em determinados 

horários. Quando a carga chega, e todo mundo está lançando, digo todo 
mundo outras unidades porque o horário do operacional é tudo igual. O 
sistema trava e para. Daí você é obrigada a trabalhar bem devagar, mesmo 
que tenha muita coisa pra lançar. Isso irrita mas depois você cansa de 
reclamar porque não tem jeito. E isso gera trabalho extra, sábado, domingo 
inclusive... E em determinados horários, a gente consegue trabalhar melhor, 
mais rápido, depois das 6 da tarde, é outro exemplo.” (Entrevistada 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

4
 SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos por meio do qual os clientes da empresa 

acompanham o fluxo dos objetos, da postagem até a entrega. 
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O Relatório de Avaliação Empresarial da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (2011b) demonstra a queda acentuada de 14,3% entre os anos de 2009 

e 2010 no indicador ‘receita de vendas’ do segmento mensagens em que a empresa 

possui exclusividade, conforme Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Comparativo 2009 x 2010 

 

 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2011b. 

 

 

Ao comparar os gráficos 3, 4 e 5, observa-se que houve redução no 

segmento de mensagens entre 2010 e 2015. Em 2010 a receita foi de 54,3% (receita 

de vendas) e, em 2015 (dados até Novembro) a receita foi de 52,67% (receita 

operacional). Ao longo do tempo, a empresa alterou os critérios de divulgação dos 

indicadores. Nos períodos de 2009 e 2010, houve medição da receita de vendas 

(Gráfico 3) e, no período de 2015, foi mensurada a receita operacional (Gráfico 5). 
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Nos relatórios analisados, percebe-se a preocupação da empresa em 

verificar a ‘vulnerabilidade’ postal em função da perda de receita originada dos 

serviços com exclusividade (mensagens), destacada, conforme Gráfico 4: 

 
 

Gráfico 4 – Composição da Receita Total – 2011/2014 

 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2015d 

 

 

Gráfico 5 – Composição da Receita Total – 2014/2015 (até Novembro) 
 

 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2015d 
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As perdas no segmento de correspondências que compreendem os serviços de 

Mensagem, Marketing, Conveniência e Internacional foram compensadas, no 

período de 2010 a 2015 pelo crescimento em outros segmentos, principalmente o de 

encomendas e serviços financeiros. A queda acentuada no período de 2009 x 2010 

para os serviços com exclusividade foi compensada, ao longo dos demais anos, pelo 

Serviço de FAC – Franqueamento Autorizado de Cartas, contratado por Pessoas 

Jurídicas para a entrega de faturas comerciais. O FAC representa a maior receita de 

vendas dentro do segmento mensagem (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2015b). 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados possibilitaram verificar a tendência mundial à redução no 

volume de mensagens, iniciada na década de 90, com acentuação no ritmo de 

redução a partir de 2011. Os Correios assim como os demais operadores postais 

mundiais sofreram os impactos de inovações originadas em redes distintas do 

negócio postal. No caso dos Correios, pelo fato de possuir monopólio nesse 

segmento, o impacto sofrido entre 2010 e 2015 não acompanhou o ritmo mundial. 

A empresa, em seus relatórios, demonstrou a preocupação com a alteração 

nos valores, formas de comunicação e relacionamento dos consumidores. As novas 

mídias de comunicação, informação e a convergência tecnológica foram citadas 

como causas das mudanças no comportamento dos consumidores e consequente 

redução no volume de mensagens. 

Apesar de reconhecer o impacto decorrente de inovações no negócio postal, a 

empresa buscou a adoção de inovações já existentes no mercado e a implantação 

inovações incrementais. Os Correios adotaram as tendências mundiais na 

variabilidade do portfólio de serviços e produtos, investiram e ampliaram os serviços 

de entrega de encomendas, financeiros e logística integrada (atendimento às 

Olimpíadas e Paralimpíadas). Em 2011, iniciaram um processo de reestruturação 

organizacional (ainda não concluído), o qual levará a empresa à criação de 

subsidiárias (Correios Par), participação acionária, atuação no exterior e 

consequente flexibilidade para contratações a fim de concorrer no segmento mais 

rentável, o de encomendas. 

Quanto ao desempenho organizacional, a empresa utiliza indicadores de 

desempenho com foco nos resultados sem a mensuração estratégica em inovação. 

A alteração em critérios de medição ao longo do período analisado e a ausência de 

valores referentes ao Indicador de Desempenho Geral de Vendas impossibilitaram 

traçar um mapa completo. Contudo, os dados extraídos dos Resultados dos 

Exercícios demonstraram que não houve queda da Receita Líquida de Vendas e 

Serviços e, portanto, a perda de lucratividade da empresa nos últimos 3 (três) anos 
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não foi ocasionada pela ocorrência da inovação e sim por aspectos ligados à gestão 

e governança corporativa. 

Os principais bloqueios à adoção e geração de inovações encontrados 

possuíram relação com a gestão e governança corporativa: Os entrevistados 

citaram: a centralização de processos, a excessiva mudança de gestores, a falta de 

investimentos, tamanho, estrutura da empresa, diversidade cultural, resistências no 

processo de adoção das inovações, intervenção governamental, lentidão na tomada 

de decisão e influências políticas na gestão. Também foram mencionados: a 

dificuldade de reposição do efetivo, processos longos, descontinuidade no processo 

de adoção de inovações, cautela com uso dos recursos públicos, prazos de retorno 

dos investimentos e falta de envolvimento do corpo funcional. 

Sendo assim, conclui-se que, os bloqueios à adoção e geração de inovações 

relacionados à gestão e governança corporativa limitaram a empresa na adoção de 

inovações já existentes ou na implantação de inovações incrementais. Pelo fato de 

possuir monopólio no segmento de mensagens e de ter buscado fortalecer sua 

atuação em outros segmentos com a variabilidade do portfólio a empresa manteve 

sua receita líquida de vendas e serviços, mesmo sem adotar outros tipos de 

inovação. 

Os resultados da pesquisa são aplicáveis a organizações públicas e/ou 

privadas, cujos processos sejam longos, centralizados, variados e complexos. Os 

bloqueios encontrados poderão ser utilizados por outras organizações, 

principalmente públicas, para análise de seus processos de inovação. Os 

indicadores de desempenho, bem como critérios de medição praticados pelos 

Correios, reforçam às demais empresas a importância da continuidade da medição e 

escolha de indicadores de desempenho voltados à inovação. 

 

 

6.1 – LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

As limitações dos resultados da pesquisa relacionaram-se à dificuldade de 

obtenção de indicadores de desempenho motivada pelo momento de incerteza em 

que a empresa se encontra. O momento foi descrito pelos entrevistados como 
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‘mudanças nas cadeias de comando’. Algumas medições foram descontinuadas e 

retomadas em períodos subsequentes, o que impossibilitou a análise integral da 

relação entre desempenho organizacional e inovação ao longo do período de 2010 a 

2015, um dos objetivos intermediários da pesquisa. 

 

6.2 – SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

A empresa atravessa um processo de mudança de cultura e estrutura 

organizacional para implantação do serviço de logística integrada no atendimento a 

grande eventos (Olimpíadas e Paralimpíadas). Recomenda-se a avaliação dos 

bloqueios à geração e adoção de inovações após o término dos eventos e do 

processo de reestruturação. 

Recomenda-se também um estudo comparativo para análise dos bloqueios à 

geração e adoção de inovações em outras empresas públicas com características 

similares (dimensão nacional, cultura organizacional variada e processos 

complexos).  

Outras sugestões de estudos podem mensurar (de maneira comparativa entre 

organizações distintas – públicas e privadas) os tipos de inovações implementadas 

em decorrência dos bloqueios à geração e adoção de inovações encontrados. Isto 

permitirá perceber um padrão entre o tipo de bloqueio e a decisão pela adoção do 

tipo de inovação, de maneira a colaborar com avaliações estratégicas relacionadas à 

competitividade organizacional. 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
Ferramenta utilizada: Entrevistas individuais. 
 
Período de realização: 05 a 25 de março (turnos manhã, tarde e noite) 
 
Local: Diretoria Regional do Rio de Janeiro – município do Rio 

de Janeiro. 
 
Objetivo: Identificar o impacto causado por inovações disruptivas 

nos indicadores de desempenho organizacional,  
possíveis bloqueios à adoção de inovações por parte da 
empresa e o processo de adoção de inovações. 

 
Sujeitos da pesquisa: Profissionais que tenham trabalhado na organização no 

período compreendido entre 2010 e 2015. Os cargos 
serão: gerentes, coordenadores ou supervisores ou os 
profissionais que atuem diretamente no tratamento, 
distribuição de correspondências ou acompanhamento de 
indicadores de desempenho, sendo resguardado o 
anonimato. As entrevistas serão realizadas com um total 
de 12 sujeitos, sendo 3 selecionados em cada setor 
pesquisado (3 Unidades Operacionais e Assessoria de 
Planejamento e Gestão). 

 
 

1) Você percebeu no período de 2010 a 2015 a implementação de algum tipo de 
mudança em serviços, processos, gestão, estrutura organizacional e/ou 
reposicionamento de mercado da empresa? (PINTEC, 2011; ROGERS, 1983). 

 
 

2) Descreva se as mudanças implementadas referiram-se a aprimoramentos 
(melhorias incrementais) ou se representaram melhorias relevantes para a 
empresa? (PINTEC, 2011). 
 
 

3) Quais são os indicadores de desempenho organizacional utilizados pela 

empresa? (KAPLAN; NORTON, 1997; NEELY et al., 2000). 

 
 

4) Quais foram os principais impactos decorrentes da implementação da 
mudança, em termos de produtos, mercado, processos e outros? 
(OECD, 2005; PINTEC, 2011). 
 

5) Você reconhece algum tipo de mudança que, por não ter sido implementada 
possa ter prejudicado o desempenho da organização? Descreva esta 
mudança não implementada. 
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6) O que impediu sua implementação? Fatores internos? Externos? 
 
 

7) Em que momento a organização percebeu a redução no volume de 
correspondências, ocasionada pela introdução de novas tecnologias de 
informação e comunicação no mercado? 
(CHRISTENSEN; OVERDORF, 2000). 
 
 

8) Qual foi a reação da organização? Em termos de mudanças em ofertas de 
serviços, processos, gestão, estrutura organizacional e/ou reposicionamento 
no mercado. 
 


