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Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar as práticas empresariais utilizadas na 
gestão da tecnologia e inovação nas pequenas e microempresas da cidade de Ponta Grossa – 
PR. Para tanto, tomou-se como objeto de estudo 27 empresas classificadas como pequenas 
ou microempresas de acordo com o critério adotado pelo SEBRAE de número de pessoas 
ocupadas.Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um formulário com questões 
fechadas e respondidas pelos proprietários ou gestores das empresas. A pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto apresenta as principais ferramentas de gestão da tecnologia. É 
possível verificar na pesquisa de campo que apesar dos gestores destas empresas terem 
conhecimento da maioria dessas ferramentas, a sua utilização é pífia, prejudicando a 
competitividade, aumentando os riscos comerciais e as incertezas e diminuindo a 
flexibilidade e a capacidade de respostas rápidas as constantes mudanças, bem como 
dificultando a introdução de novos produtos e serviços. 
Palavras-chave: Gestão da Tecnologia; Ferramentas; Competitividade.  

1. Introdução 

O rápido desenvolvimento da sociedade nas últimas décadas protagonizado pela 
quebra de barreiras geográficas, aliadas à velocidade na produção e na transmissão de 
informações, indica que se vive um momento de mudanças aceleradas e constantes, em várias 
áreas, especialmente no campo tecnológico. Desta maneira, as empresas devem competir em 
um mercado repleto de desafios. 

A medida da competitividade de uma empresa é a capacidade de transformar seu setor 
para que gere nova riqueza, isto é, depende de sua capacidade de gerar mudanças, e a 
inovação é essencial para a empresa manter a competitividade. 

A gestão da tecnologia é uma prática essencial para qualquer negócio. Ajuda as 
empresas a administrar as operações existentes de forma mais eficaz e ajuda a desenvolver-se 
estrategicamente para fortalecer seus recursos, seu know-how e suas competências. 

 

2. Gestão da Tecnologia e da Inovação  

A gestão da tecnologia ajuda a organização a preparar-se para o futuro, reduzir os 
riscos comerciais e as incertezas, aumentando sua flexibilidade e capacidade de resposta. 
Também possibilita uma gestão de boa qualidade que torna possível uma fácil introdução de 
novos produtos e serviços. A inovação é um fator essencial em todas essas atividades. 
Tecnologia e inovação estão intimamente ligadas (COTEC, 1999, p. 11). 

A abrangência do conceito de inovação está muito além do simples avanço 
tecnológico dentro dos centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), embora tenha nestas 
atividades uma base fundamental. Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), P&D é “o trabalho criativo realizado numa base sistemática a fim de 
aumentar o estoque de conhecimento, incluindo conhecimento do homem, cultura e 
sociedade, e o uso deste estoque de conhecimento para desenvolver novas aplicações” (OCDE 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
2 

apud Perini et all, 2002). 
A inovação tem dimensões tecnológicas e organizacionais e necessita estar apoiada 

por todos os departamentos e funções do negócio. A inovação melhora a eficiência e também 
pode mudar, de forma significativa, os desenhos dos produtos e os processos, o que coloca a 
empresa em um maior nível de competitividade e permite entrar em novas áreas de negócios 
(COTEC, 1999, p. 1). 

Segundo o Manual Frascatti, a inovação tecnológica somente é implementada quando 
introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada dentro do processo produtivo 
(inovação do processo). Inovações, portanto, envolvem uma série de atividades científicas, 
tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais (OCDE apud PERINI et all, 2002). 

O TEMAGUIDE do COTEC é um guia que oferece um método para revisar e 
promover todos os assuntos pertinentes à gestão da tecnologia, se baseia em cinco elementos 
que mostram a uma empresa o que é necessário fazer em momentos e situações diferentes: 
prospecção, foco, recurso, implementação e aprendizagem. 

De acordo com o COTEC (1999, p. 14), na prática, o modelo pode ser aplicado em 
projetos, em equipes de trabalho e como uma filosofia geral de gestão. Funcionará tanto em 
uma empresa estruturada segundo o sistema tradicional funcional, como a uma empresa 
voltada a processos empresariais. 

 

2.1 Prospecção 

Prospecção, ou vigilância tecnológica é o processo de procura por sinais de eventuais 
melhorias ou inovações perpetradas no ambiente global, que podem ser utilizadas pela 
empresa para produzir ou substituir um bem ou serviço. 

 

2.2 Foco 

O foco é a etapa onde as atenções e esforços se concentram em alguma estratégia 
particular para a melhora do negócio, ou para a uma solução específica para um problema. As 
limitações de recursos para a defesa ou o aproveitamento das oportunidades que estas 
inovações potenciais poderiam provocar, demanda ao gestor o foco nas opções essenciais, 
condizentes com suas competências centrais. A capacidade de seleção das melhores opções é 
o grande desafio ao gestor, onde serão exigidas competências e ferramentas adequadas para a 
tomada de decisão. 

 

2.3 Recursos 

As opções feitas no requisito foco demandarão dos gestores adquirirem os recursos 
para a competição no novo ambiente e/ou paradigma tecnológico. Durante a fase de 
levantamento de recursos, um grande conjunto de técnicas e ferramentas podem e devem ser 
utilizadas, tais como: utilização de mapas de competência, busca por informação tecnológica 
(patentes, bases de dados, centros de competência, etc) em fontes internas e externas à 
empresa. 

 

2.4 Implementação 

A implementação é o quarto requisito ao modelo proposto no TEMAGUIDE. É o 
período em que a organização inicia o processo de implementar a inovação escolhida. É uma 
gestão do projeto inovador com vistas ao lançamento de novos produtos e serviços para seu 
mercado ou no estabelecimento de novos processos internos que gerarão maior capacidade 
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competitiva e produtividade. 

 

2.5 Aprendizagem 

A aprendizagem está relacionada com a revisão de experiências com sucessos e falhas, 
criação de ambientes organizacionais propícios à criação do conhecimento com o objetivo de 
aprender como melhor gerenciar o processo e captar os conhecimentos essenciais aos 
negócios através das experiências ocorridas, combinando-as com o aprimoramento 
continuado com estratégia de gestão. 

 

3. Ferramentas de Gestão da Tecnologia 

Em um estudo da Universidade de Cambridge (Inglaterra), foram inventariadas e 
examinadas 800 Ferramentas de Gestão da Tecnologia. Posteriormente foi publicado o 
resultado deste trabalho no T-Cat (Tool Catalogue). Neste amplo rol instrumental, as variadas 
aplicações, especificidades e adequações ao tipo e porte das organizações, exponencializam e 
tornam extremamente complexas as investigações que pretendem contemplá-las em sua 
totalidade (SOUZA, 2003). 

Na busca de sistematização de como as ferramentas de inovação podem ser aplicadas, 
a União Européia desenvolveu um manual de referência para a Gestão da Tecnologia, 
denominado TEMAGUIDE.  

O TEMAGUIDE agrupa e denomina ferramentas em "cluster" (aglomerados de 
práticas e técnicas de Gestão de Tecnologia) e são normalmente referenciadas como TM 
Tools. Cada TM Tool possui objetivos específicos que apóiam uma ou mais etapas do modelo 
de inovação. Um resumo de cada TM Tool é demonstrado na Figura 1, assim como alguns 
exemplos de técnicas que podem ser usadas. 

 

TM TOOL OBJETIVO TÉCNICAS 
Criatividade  
 

Criatividade é uma característica de indivíduos, grupos 
e organizações. Técnicas de criatividade podem ajudar 
indivíduos particulares ou grupos a se tornarem mais 
criativos ou usar sua originalidade de pensamento ou 
inventividade para situações particulares. 
 

Reuniões de Brainstorming 
Criatividade e gestão estratégica 
 

Análise de 
Mercado 
 

Analisar todos os aspectos do mercado e, em 
particular, comportamento e necessidades do cliente, a 
fim de obter informação valiosa para alimentar o 
processo de inovação, com o objetivo de identificar e 
avaliar especificações de novos produtos. 
 

Análise conjunta 
Usuário Líder 
QFD 
 

Avaliação de 
Projetos 
 

Fornecer informação para estimar o valor de um 
projeto potencial com referência particular para 
estimação de custos, recursos e benefícios, a fim de 
obter uma decisão sobre prosseguir ou não com um 
projeto.  
 

Análise de fluxo de caixa 
Checklists 
Árvores de Relevância 
 

Prospecção 
Tecnológica 
 

Empresas precisam estar cientes de desenvolvimentos 
tecnológicos interessantes e revisar a relevância destes 
desenvolvimentos para o negócio da empresa. Elas 
devem procurar oportunidades estratégicas ou ameaças 
ao negócio. 
  

Técnicas de previsão 
Técnicas prospectivas 
Método Delphi 
Árvore de Relevância 
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TM TOOL OBJETIVO TÉCNICAS 
Networking  
 

Dispor e manter cooperação entre empresas e entre 
organizações de negócios e organizações de P&D, 
incluindo universidades, a fim de obter acesso a idéias 
e tecnologias e compartilhar habilidades, recursos, 
informação e expertise. 

Alianças estratégicas de longo 
prazo 
Colaboração de curto prazo 
Elos informais e contatos não 
planejados 
Acordos com relutância de 
Entrada 

Criação de 
Equipes 
 

Decidir a composição de equipes específicas 
recrutando e gerindo indivíduos para assegurar um mix 
apropriado de habilidades e experiências.  
 

Equipes fixas, espontâneas, de 
projetos, equipes com mudanças 
freqüentes, grupos com trabalho 
disperso, equipes para resolução 
de problemas, equipes para 
melhoria da qualidade 
 

Gestão de 
Mudanças 
 

Um meio estruturado de implementar mudança na 
empresa, sempre que envolve transformação 
organizacional na maneira como a empresa faz as 
coisas. 

Fases do processo para realizar 
mudanças bem sucedidas 
 

Gestão de 
Interface 
 

Transpor barreiras ou fomentar e encorajar a 
cooperação entre entidades separadas (departamentos, 
pessoas ou até diferentes organizações) durante o 
processo inovativo. 

Técnicas relacionadas à 
estrutura organizacional e 
processos 
 

Benchmarking 
 
 

Benchmarking é o processo de melhorar o desempenho 
continuamente, identificando, compreendendo, e 
adaptando práticas proeminentes e os processos 
encontrados dentro e fora de uma organização 
(companhia, organização pública, universidade, 
faculdade, etc.). 

Benchmarking do tipo: 
competitivo, funcional, 
genérico, 
industrial, performance, 
estratégico e tático 
 

Auditoria 
Tecnológica 
 

Auditorias de habilidades, tecnologia e inovação são  
ferramentas de diagnóstico que podem ser integradas 
em várias funções tecnológicas. 

Auditoria de competências 
Auditoria de tecnologias 
Auditoria de inovação 

Gestão de 
Projetos 
 

Apoiar no processo de aplicação de recursos escassos 
para atingir metas estabelecidas em tempo e custos 
restritos. Apoiar a equipe e assegurar que o 
comprometimento é mantido por todas as pessoas. 
Assegurar que informação apropriada é comunicada 
para todas as partes interessadas para permitir que boas 
decisões sejam feitas 

Técnicas como: 
Estrutura de Desmembramento 
de trabalho 
Fluxogramas 
Cronogramas 
Redes baseadas em atividades 
Acompanhamento de marcos 

Produção 
Enxuta 
 

Analisar todas as atividades dentro de um processo 
(dentro ou fora da empresa) identificando e eliminando 
“lixo”, definido como atividades que não agregam 
valor. 

Just-in-time 
Layout de produção 
Kanban 
 

Análise de 
Valor 
 

Determinar e melhorar o valor de um produto ou 
processo, pelo entendimento das funções do item e seu 
valor, e pelos componentes constituintes e seus custos 
associados, a fim de reduzir os custos ou aumentar o 
valor das funções. 

Análise de funções 
 

Gestão 
ambiental 
 
 

Melhorar como a empresa identifica o endereçamento 
de questões ambientais. 

Minimização de Lixo e Recursos 
no processo produtivo 
Design sustentável do produto 
Marketing Ambiental 
Análise do Ciclo de Vida 
Auditorias ambientais 
Contabilidade total dos custos 

Patentes 
 

Obter e avaliar informação de patente, o que encontra 
várias aplicações para gestão estratégica da tecnologia: 

Portfólio de Patentes no Nível 
corporativo 
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Monitorar competidor tecnológico, gestão de P&D, 
Aquisição de tecnologia externa, Gestão do portfólio 
de patentes, Vigilância da Área do Produto, gestão de 
recursos humanos. 

Portfólio de patentes no nível 
técnico 
Previsão tecnológica 
 

FIGURA 1 – Ferramentas de Gestão da Tecnologia 
 

Várias das ferramentas recomendadas no TEMAGUIDE já fazem parte do dia-a-dia 
das pequenas e médias empresas, sendo inseridas em programas de melhoria de qualidade ou 
para resolver necessidades específicas. Outras poderiam ser de grande valia, mas ainda não 
possuem uma difusão adequada, sendo necessário também, que se trabalhe na melhor 
capacitação das empresas para sua utilização (PERINI et all, 2002). 

 

4. Coleta e Análise dos Dados 

Para identificar as práticas empresariais utilizadas na gestão da tecnologia e inovação 
nas pequenas e microempresas, optou-se, no trabalho de campo, por uma pesquisa descritiva 
do ponto de vista de seu objetivo e de pesquisa bibliográfica e de levantamento, do ponto de 
vista dos procedimentos técnicos. Descritiva porque é um tipo de estudo que permite ao 
pesquisador a obtenção de uma melhor compreensão do comportamento de diversos fatores e 
elementos que influenciam determinado fenômeno. Bibliográfica por ter como finalidade 
conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre determinado 
assunto ou fenômeno (OLIVEIRA, 2001). 

Para a coleta de informações foi utilizada a ferramenta questionário, aplicado a 40 
empresas da cidade de Ponta Grossa – PR, em uma população de 1812 pequenas e 
microempresas ativas cadastradas na Secretaria da Receita Federal em 2002, e classificadas 
como pequenas e microempresas adotando-se como base, o conceito aplicado pelo SEBRAE, 
do número de pessoas ocupadas nas empresas. 

Na pesquisa buscou-se identificar quais ferramentas de gestão da tecnologia descritas 
no TEMAGUIDE são conhecidas e utilizadas por essas empresas. 

Responderam ao questionário apenas 27 empresas das selecionadas, que foram 
classificadas conforme os critérios da Tabela 1 e distribuídas como mostra a Tabela 2. Devido 
ao pequeno número de respondentes a margem de erro da pesquisa é de 9,62%. 
 

TABELA 1 – Classificação do porte das Empresas  
Classificação Indústria e Construção Comércio e Serviços 

Pequena Empresa De 20 a 99 pessoas De 10 a 49 pessoas 
Microempresa Até 19 pessoas Até 10 pessoas 

Fonte: SEBRAE 
 

TABELA 2 – Classificação do porte das Empresas  

Classificação Indústria e Construção 
Comércio e 

Serviços 
Pequena Empresa 3 14 
Microempresa  10 
 

Baseado no estudo realizado, algumas considerações a respeito do uso e conhecimento 
das ferramentas de gestão da tecnologia pelas pequenas e microempresas da cidade de Ponta 
Grossa – PR podem ser inferidas. 
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FIGURA 2 – Ferramentas de Gestão da Tecnologia conhecida pelas empresas 
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FIGURA 3 – Ferramentas de Gestão da Tecnologia praticadas pelas empresas 
 

4.1 Criatividade 

Verificou-se que na maioria das empresas (81%), as técnicas de estímulo à 
criatividade são conhecidas pelos seus gestores, sendo que 70% delas as praticam formal ou 
informalmente. 

 

4.2 Análise de Mercado 

Absolutamente todos os gestores (100%), conhecem as ferramentas de análise de 
mercado, porém somente uma empresa (4%) a pratica formalmente, sendo que as restantes 
(59%) o fazem de uma forma intuitiva e informal. 

 

4.3 Avaliação de Projetos 

Esta ferramenta está entre as mais conhecidas pelas pequenas e microempresas (93%), 
mas como a Análise de Mercado apenas pouco mais que a metade (56%) a utiliza como 
ferramenta. 
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4.4 Prospecção Tecnológica 

As pequenas e microempresas pesquisadas, em sua maioria (56%) conhecem as 
ferramentas de prospecção, porém somente 44% a utilizem. 

 

4.5 Networking 

A prática gerencial e operacional do trabalho em rede é conhecido pela grande maioria 
(89%) das empresas, porém apenas uma pequena parte da amostra (26%) atua em conjunto 
com fornecedores, clientes e colaboradores, demonstrando baixo índice de formação de 
parcerias duradouras. 

 

4.6 Criação de Equipes 

Como a grande maioria da amostra (85%) é composta por empresas da área de 
serviços e comércio e a formação e gestão de equipes é um dos fatores fundamentais para o 
bom desempenho das mesmas, essa ferramenta mostrou-se uma das mais conhecidas e 
praticadas apresentando uma distribuição de 100% e 85% respectivamente. 

 

4.7 Gestão de Mudanças 

O processo de adaptação constante das empresas e de seus colaboradores às mudanças 
permanentes e cada vez mais veloz nas tecnologias, é percebida pela maioria (85%) de seus 
gestores, mas apenas uma pequena parte (30%) as pratica de uma forma sistematizada. 

 

4.8 Gestão de Interface 

A coordenação para a cooperação dos diversos departamentos da empresa no processo 
de desenvolvimento conjunto de novos projetos, não é praticado pela maioria das pequenas e 
microempresas (19%), e apenas 27% dos gestores pesquisados afirmam conhecer esta 
ferramenta. 

 

4.9 Benchmarking 

Esta ferramenta é a segunda mais conhecida e praticada apresentando 100% e 81% de 
distribuição de freqüência respectivamente, porém vale ressaltar que esta prática é feita de 
maneira informal, demonstrando a predominância de atitudes e percepções individuais ou de 
pequenos grupos de gestores, onde suas capacitações é que determinam suas práticas. 

 

4.10 Auditoria Tecnológica 

Apesar da importância de documentar experiências internas, capacidades dos 
equipamentos, conhecimentos das pessoas para futuras aplicações em novos processos e 
produtos, a pesquisa mostrou que somente 37% dos gestores têm conhecimentos das 
ferramentas que auxiliam nesta tarefa e destes, apenas 19% as efetivamente utilizam. 

 

4.11 Gestão de Projetos 

As avaliações dos custos previstos e realizados na implementação de projetos a serem 
executados, são de conhecimento de grande parte dos gestores (74%), porém só é praticado 
pela minoria (37%), demonstrando a não utilização desta ferramenta para a geração de 
melhorias tecnológicas. 
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4.12 Produção Enxuta 

Embora esta ferramenta seja predominantemente aplicada em empresas da área 
industrial, os gestores das empresas pesquisadas, em sua maioria (67%) tem conhecimento de 
sua existência, sendo que uma boa parte (48%) se utiliza da ferramenta para gestão de custos e 
para agregar maior valor ao cliente. 

 

4.13 Análise de Valor 

A verificação detalhada dos processos e produtos da empresa objetivando a redução de 
custos ou melhorias dos processos e do produto final aos clientes é pouco praticado pelas 
empresas (26%).  

 

4.14 Gestão Ambiental 

A pesquisa indica uma grande preocupação das empresas (74%) com a questão 
ambiental e seus aspectos regulatórios, mas apenas 26% delas efetivamente utilizam alguma 
ferramenta para este fim. 

 

4.15 Análise de Patentes 

As pequenas e microempresas demonstraram pouco conhecimento (33%) das 
ferramentas disponíveis e um baixo índice de utilização (4%). 

 

5. Considerações Finais 

A pesquisa efetuada junto às pequenas e microempresas da cidade de Ponta Grossa - 
PR indica a necessidade de que os conceitos de gestão da tecnologia sejam inseridos sob o 
ponto de vista da capacitação dos gestores em ferramentas específicas e que sejam adaptadas 
à realidade do porte e das necessidade das empresas da região. 

Conclui-se que os gestores destas empresas têm conhecimento da maioria das 
ferramentas existentes, porém o índice de utilização é muito baixo prejudicando a 
competitividade, aumentado os riscos comerciais e as incertezas e diminuindo a flexibilidade 
e sua capacidade de respostas, bem como dificultando a introdução de novos produtos e 
serviços. 
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