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Resumo: este trabalho teve o objetivo de caracterizar as empresas do setor alimentício do 
município de Marília/SP em relação ao esforço para inovação tecnológica. Para isso, foi 
realizado uma pesquisa qualitativa na forma de estudos de caso, em duas empresas do 
mesmo segmento, mas de portes diferentes. A análise dos resultados indicou que na indústria 
de alimentos é mais comum a inovação tecnológica em processo do que em produto. A 
adoção de tecnologia desencadeou mudanças organizacionais e readequação do layout da 
fábrica e trouxe benefícios para os funcionários. As maiores dificuldades para inovação 
tecnológica foram os custos e os riscos econômicos e de mercado. 
Palavras-chave: Tecnologia de produto; Tecnologia de processo; Adoção de tecnologia. 

1. Introdução 
Segundo Batalha e Silva (2001), o desenvolvimento ou implantação de uma nova 

tecnologia só faz sentido se aumentar de alguma forma sua capacidade de permanecer no 
mercado em condições consideradas adequadas pela firma. Por isso, a inovação tecnológica 
assume papel central no desenvolvimento de empresas, alterando e criando novas posições no 
mercado. 

Entre as diversas formas utilizadas pelas empresas para se tornarem mais competitivas, 
destaca-se a capacidade de introduzir novos produtos no mercado, dada a crescente 
necessidade em atender as expectativas dos consumidores cada vez mais exigentes.  

Nas indústrias alimentícias a exigência por novos produtos torna-se ainda maior, pois 
além de atender as demandas do mercado, é necessário garantir a segurança do alimento, tanto 
no processo de produção, como no produto final, pronto para consumo. Para atender tais 
exigências, as empresas alimentícias têm investido em tecnologia visando melhorar o 
processo de produção e adequar seus produtos às novas demandas de mercado.   

No Brasil, a indústria de alimentos é composta por pequenas, médias e grandes 
empresas distribuídas por todo território nacional. As pequenas e médias empresas, em sua 
maioria, atuam em mercados regionais, enquanto as grandes, embora em pequeno número, 
desenvolvem suas atividades em todo o país, participando também do mercado internacional. 
O segmento das indústrias alimentícias reúne atualmente cerca de 41 mil empresas, das quais 
apenas 330 são de grande porte. O setor emprega cerca de 850 mil trabalhadores e responde 
por 10,4% do PIB, com faturamento líquido anual em torno de R$ 180,6 bilhões. 

É nesse contexto que se insere o presente trabalho, que tem por objetivo principal 
caracterizar as empresas do setor alimentício em relação ao esforço para inovação tecnológica 
de produto e de processo. Mais especificamente, o trabalho se propõe a identificar tais 
esforços, verificar de que forma ocorrem e quais os benefícios para o processo de produção e 
para o produto final.  
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2. Método de pesquisa 

Para atender ao objetivo proposto foi escolhida uma abordagem qualitativa, 
desenvolvida através de estudos de caso, em duas empresas alimentícias do município de 
Marília/SP. A primeira tem sua matriz e uma unidade de produção localizada na própria 
cidade de Marília e outra em Rolândia-PR, além de duas unidades de distribuição localizadas 
em Osasco-SP e Fortaleza-CE. Do total produzido pela empresa, 30% destinam-se ao 
mercado externo e 70% ao interno. A origem do capital é totalmente nacional, sendo 92% das 
ações pertencentes à família e 8% a dois sócios-diretores. Os principais produtos fabricados 
para o mercado interno são balas, pirulitos, amendoim, gomas, chocolates, cartelas de 
amendoim e gomas. 

A outra empresa tem capital totalmente nacional, contando atualmente com 460 
funcionários. Cerca de 70% dos produtos se destinam ao mercado interno e 30% ao externo, 
para um total de 37 países. As linhas de produtos fabricadas pela empresa são tabletes com 
cobertura de chocolate e recheio, barras de chocolate, coberturas, marshmallows e outros. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas pessoais, utilizando um 
roteiro de entrevistas semi-estruturado dirigido aos executivos das empresas, permitindo uma 
interação entre o pesquisador e os representantes da empresa, de modo que as respostas eram 
discutidas e davam origem a novas questões, ampliando a abrangência do roteiro inicialmente 
proposto.  

O roteiro de entrevistas foi elaborado com base em três conjuntos de informações 
propostos por De Negri e Salerno (2005): 

- Caracterização das empresas em relação ao esforço para inovação tecnológica de 
produto e processos, de acordo com as sete categorias de atividades propostas pela PINTEC 
2003; 

- Identificação no processo de inovação tecnológica referente as mudanças de 
posicionamento de produtos e de paradigmas organizacionais, 

- Identificação das dificuldades para a inovação tecnológica das empresas. 
 

3. Inovação tecnológica 

3.1 Aspectos conceituais 

A inovação pode ser vista sob duas formas distintas: a adoção e o esforço para 
inovação óticas. No primeiro caso, a firma investe em equipamentos para novos processos, 
enquanto, no segundo, ocorre a comercialização de novos produtos e/ou implementação de 
novos equipamentos de processo desenvolvidos por ela própria. A estas duas formas de 
inovação, Santini e Souza Filho (2005) acrescentam que as firmas também podem inovar por 
meio da combinação de adoção com esforço inovativo, quando, por exemplo, novas 
tecnologias de processo sao adaptadas as suas necessidades específicas.  

A inovação tecnológica pode resultar em produtos e processos tecnologicamente 
novos ou substancialmente aprimorados. Um produto ou processo tecnologicamente novo é 
aquele cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem significativamente dos 
produtos e processos já produzidos. Um produto ou processo tecnologicamente aprimorado é 
aquele cuja performance foi significativamente aperfeiçoada ou atualizada (PINTEC, 2005).  

São três as abordagens analíticas no campo da economia organizacional que se 
destacam no estudo de processos de inovação tecnológica: a primeira refere-se ao debate 
acerca do trade-off Schumpeteriano entre tamanho de empresa e inovação, conhecidas como 
hipóteses Schumpeterianas. A segunda abordagem está relacionada aos estudos que analisam 
a força primária da inovação, isto é, a oferta ou demanda (technology-push versus demand-
pull). A terceira refere-se aos estudos no âmbito da teoria evolucionista (evolutionary 
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economics) e da teoria baseada nos recursos da empresa que analisam os determinantes dos 
padrões de inovação em nível de indústrias e de empresas.   

Outros dois conceitos importantes relacionados à inovação tecnológica são o de 
difusão e adoção de tecnologia. Segundo Rogers (1995), difusão é o processo pelo qual uma 
inovação é comunicada ao longo do tempo, por meio de canais, entre os membros de um 
sistema social. Embora difusão e adoção sejam conceitos intimamente relacionados, não são 
sinônimos.  

Para Hoyer & Macinnis (2001), enquanto a difusão reflete o comportamento de um 
grupo de tomadores de decisão em um mercado, a adoção diz respeito a um comportamento 
individual. Assim, a difusão representa um processo macro, enquanto a adoção é um processo 
micro que enfoca a aceitação ou rejeição de uma inovação por uma empresa. 

A adoção de inovações tecnológicas envolve um processo de decisão, em que 
predominam os elementos cognitivos do comportamento da empresa adotante para a sua 
explicação, incluindo cinco etapas: conhecimento, persuasão, decisão, implementação e 
confirmação. Conforme Rogers (1995), a etapa do conhecimento inicia-se quando a empresa 
recebe estímulo, despertando sua atenção para uma inovação tecnológica. Na etapa da 
persuasão há formação de atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação à inovação 
tecnológica, relacionando o risco de uso dessa inovação. A etapa de decisão envolve a escolha 
entre adotar ou rejeitar a inovação tecnológica, enquanto a implementação refere-se ao uso 
efetivo da inovação. A etapa da confirmação busca reforçar a decisão de adoção que já foi 
tomada. 

 

3.2 Atividades inovativas 

A mensuração dos recursos alocados por uma organização nas atividades inovativas 
revela o esforço investido para a inovação. Segundo PINTEC (2005), as sete categorias de 
atividades nas quais uma empresa pode dirigir seus esforços para inovação são as seguintes: 

- Atividades internas de P&D - trabalho criativo e sistemático objetivando o aumento e 
o uso de conhecimentos para desenvolver novas aplicações; 

- Aquisição externa de P&D - compreende as mesmas atividades do item anterior, 
porém realizadas por outra organização e adquiridas pela empresa; 

- Aquisição de outros conhecimentos externos - acordos de transferência de 
tecnologia, ou seja, a compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso de marcas 
ou outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros; 

- Aquisição de máquinas e equipamentos - comprados para a implementação de 
produtos ou processos novos ou tecnologicamente aperfeiçoados; 

- Treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/processos tecnologicamente 
novos ou significativamente aperfeiçoados e relacionados às atividades inovativas da 
empresa; 

- Introdução das inovações tecnológicas no mercado - atividades de comercialização, 
diretamente ligadas ao lançamento de produto tecnologicamente novo ou aperfeiçoado, 
podendo incluir: pesquisa de mercado, teste de mercado e publicidade para o lançamento;  

- Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição - 
procedimentos para efetivar a implementação de inovações de produto ou processo. 

 

3.3 Inovação tecnológica nas empresas de alimentos 

A abertura comercial trouxe uma nova realidade para a economia brasileira, pelas 
novas oportunidades de mercado no exterior e pela forte presença de competidores no país. 
Por este motivo, vários setores industriais, inclusive o de alimentos, tiveram que modernizar 
seus sistemas de produção, adotando tecnologias em seus produtos e processos.  
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Atualmente, as empresas de alimentos encontram-se em uma posição em que os 
recursos tecnológicos passam a ser fundamentais para que possam enfrentar os desafios da 
competição nacional e internacional, particularmente em relação aos novos padrões de 
consumo, decorrentes da mudança no estilo de vida e do gosto e preferência do consumidor. 
O modelo de consumo de alimentos a ser atendido pelas empresas acarretou alterações no 
padrão tecnológico das firmas brasileiras. As características mais significativas das empresas 
alimentícias em relação à inovação, de acordo com Conceição e Almeida (2005), encontram-
se no Quadro 1.  

QUADRO 1 – Caracteristicas das empresas alimentícias em relação à inovação 

1- As características internas da firma e do mercado consumidor interno possuem forte influência na indústria 
de alimentos no que diz respeito à inovação 

2- Nesse segmento predomina a inovação de processo para a empresa 

3- As firmas de maior produtividade utilizam como principal fonte de inovação os clientes e os consumidores 

4- Questões relacionadas à distribuição são tão importantes quanto o esforço de inovação na produção 

5- Políticas públicas voltadas para o aumento da renda dos consumidores de menor poder aquisitivo podem 
gerar um efeito indireto no estímulo à inovação das empresas alimentares 

6- No Brasil, as exigências de competitividade no setor agroalimentar estão se tornando cada vez mais 
sofisticadas 

7- O nível de formação educacional dos profissionais apresenta grande importância para que as empresas do 
setor de alimentos desenvolvam atividades inovativas 

Fonte: Conceição e Almeida (2005) 

Nas indústrias de alimentos predomina a inovação de processo para as empresas de 
maior produtividade e um grande esforço inovativo para as empresas que destinam sua 
produção para as classes de menor poder aquisitivo. Conceição e Almeida (2005) afirmam 
que o mercado consumidor interno tem maior relevância para desencadear processos 
inovativos do que o setor externo. De qualquer forma, a adoção de inovações neste segmento 
ainda é reduzido. Segundo Cribb (2004), o setor necessita ser reestruturado em termos 
quantitativos e qualitativos, para poder acompanhar a evolução do mercado alimentar devido 
as significativas mudanças no consumo agroalimentar. 

 

4. Apresentação dos resultados 

Muito embora as duas empresas estudadas atuem no mercado externo, a participação 
de uma delas é bem mais significativa. Esta empresa apresenta em seu portifólio, produtos 
que são enviados diretamente para os países consumidores e portanto, são desenvolvidos ou 
adaptados, de acordo com os hábitos de consumo alimentar desses países, diferenciando-a das 
demais empresas alimentícias do município. Para isso, a empresa investe em tecnologia e na 
capacitação de sua mão-de-obra, uma vez que determinados padrões, encontram-se 
estabelecidos há muito tempo, exigindo um esforço bastante significativo para modificá-los.  

Um exemplo de modificação incremental no produto decorrente de mudanças do 
hábito de consumo, pode ser observado nas alterações no sabor, em conseqüência de 
modificações no teor de açúcar, a fim de se adaptarem ao hábito de consumo alimentar dos 
países importadores. 

No período de 2003 a 2005, foram realizadas várias atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) pelas empresas pesquisadas, utilizando-se fontes de conhecimento 
internas, como projetos de novos produtos e construção de testes e protótipos, e externas, 
buscando novos conhecimentos, projetos de novos processos e aquisição de software.   



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

 
5 

No caso do desenvolvimento de novos produtos, o objetivo era atender principalmente 
o mercado externo, oferecendo produtos com maior valor agregado, reduzindo os prejuízos 
com as constantes variações cambiais. Nos projetos de novos produtos, o que de fato ocorreu 
foi o desenvolvimento de novos sabores, formatos, tamanhos e novas embalagens. Estes 
produtos não podem ser considerados como produtos substancialmente aprimorados, como 
definido pela PINTEC (2005). Este é o motivo da empresa não ter desenvolvido novos 
processos de fabricação. Um exemplo dessa situação é o desenvolvimento, já em fase de teste 
do protótipo, de um novo recheio de caramelo para os tabletes com cobertura de chocolate. 

O desenvolvimento de equipamentos utilizados para testes do protótipo se mostrou 
uma estratégia interessante, e sua implementação foi possível pela capacitação de uma das 
empresas na área de mecatrônica. A vantagem deste procedimento foi observada na redução 
do tempo de desenvolvimento e finalização do produto. 

O desenvolvimento de novos produtos e processos, sobretudo os que incorporam 
maior tecnologia, exigem uma contínua capacitação da equipe envolvida no projeto. Para as 
empresas pesquisadas, a busca de novos conhecimentos ocorreu por meio de viagens técnicas 
a indústrias, participação em workshops e feiras tecnológicas no Brasil e no exterior. Foi desta 
busca por novos conhecimentos que uma das empresas adquiriu um dos módulos ERP 
(Enterprise Resource Planning) de gestão corporativa e de manutenção industrial.  

Os benefícios dessa aquisição foram o completo monitoramento dos serviços de 
manutenção e projeto, alocação real e correta dos custos, informação sobre os custos em 
tempo real, automação dos processos de suprimentos e insumos de manutenção, ganho 
significativo de produtividade por eliminação de paradas não previstas de máquinas e 
equipamentos de produção e aumento no controle da intercambialidade de peças e máquinas a 
nível corporativo. Além de ser uma ferramenta diretamente ligada ao processo produtivo, a 
empresa obteve outros benefícios, como a obtenção de uma certificação internacional de 
qualidade total, permitindo a exportação para os Estados Unidos. 

Além do software ERP, também foram adquiridas máquinas e equipamentos para a 
modernização de algumas linhas de produção no período 2003 a 2005. As aquisições 
resultaram em redução significativa dos custos de produção, melhor padronização da 
produção, atualização e manutenção do parque industrial, melhoria significativa da qualidade 
e aumento da capacidade produtiva.  

Uma outra fonte de novos conhecimentos foi a contratação de uma consultoria alemã 
especializada em desenvolvimento de produtos e processos alimentícios, que atuou em uma 
das empresas por três anos. Essa parceria trouxe vantagens, como novas formas desenvolver a 
imagem dos produtos, melhorarando o posicionamento da marca.  

Para melhorar o processo, foram adquiridas máquinas de envase (pingadeira) para a 
dosagem das barras de chocolate. Os benefícios desta aquisição foram a eliminação dos 
desperdícios na dosagem e conseqüentemente, a diminuição dos custos de produção, melhor 
padronização da produção, melhora significativa da qualidade e aumento da capacidade 
produtiva. 

Como ocorre nos processos de inovação tecnológica de produto e processo, foram 
necessárias mudanças organizacionais para a implementação das mesmas: 

- Mudanças no espaço físico: para receber as novas tecnologias para produção foi 
necessário ampliar o espaço físico de setores existentes, além da aquisição de novas áreas nos 
entornos da empresa; 

- Alteração do processo de produção: foram incorporadas ferramentas da gestão da 
qualidade e gestão da produção; 

- Capacitação dos funcionários: realização de treinamentos em mecatrônica, 
operações, análise de processos e engenharia de processos;  
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- Mudanças nos padrões de qualidade: o sistema de qualidade passou por um processo 
de melhoria contínua, estabelecendo-se novos padrões, criando-se a certificação para os 
fornecedores de matérias-primas dentro das especificações da empresa por meio de sistemas 
de auditorias. 

Outras mudanças importantes foram a readequação do layout da fábrica após a 
aquisição da máquina de envase e capacitação dos funcionários para operar o software ERP. 

Cabe também ressaltar os esforços dirigidos ao lançamento dos produtos 
desenvolvidos. As atividades de marketing foram repensadas pelas empresas, adtoando a 
pesquisa e os testes de mercado como instrumentos essenciais. As fontes de informação 
utilizadas para a pesquisa de mercado foram os representantes da empresa, informando quais 
eram os produtos mais vendidos para o atacado. O teste de mercado foi realizado por meio de 
degustação dos produtos nos pontos de venda e divulgação por meio de panfletos. 

As ações de divulgação desenvolvidas foram positivas e provocaram mudanças na 
imagem da empresa e de seus produtos, fato que pode ser observado pelo aumento no volume 
de produção, com a utilização de 100% das linhas e aumento no volume de venda no mercado 
naciona. O volume de produtos exportado foi de 10% para 30% em três anos. 

No que diz respeito à capacitação dos funcionários, foram realizados vários tipos de 
treinamentos, interna e externamente à empresa. Os cursos e palestras oferecidos têm 
objetivos permanentes visando o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 
necessárias para a competência técnica, intelectual e comportamental.  

Entre os cursos internos, destacam-se o de Boas Práticas de Fabricação e Ambientais e 
Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Brigada de Incêndio e SIPAT - Semana 
Interna de Prevenção de Acidente. Os cursos realizados externamente foram o APPCC – 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, Instrumentação Eletrônica e Utilidades 
(vapor, energia elétrica e ar comprimido). No ano de 2004, ocorreram 236 eventos internos, 
totalizando 3094 horas de treinamento. 

Os esforços realizados para a adoção de inovações tecnológicas de produto e processo, 
alteraram a visão da empresa, situaçao observada nos resultados de uma pesquisa realizada 
para avaliar a percepção dos funcionários. Os resultados mostraram que o gerenciamento 
organizacional passou a ser mais participativo, por meio de ações como o “Canal Aberto”, no 
qual os funcionários, através de uma linha telefonica, podem relatar reclamações, sugestões 
ou elogios. Outro benefício decorrente da adoçao de novas tecnologias foi o estabelecimento 
do Programa de Participação nos Resultados da empresa.  

Os benefícios aos funcionários foram também de natureza social, como alimentação 
(refeições, desjejuns e tíquetes-refeição), convênios (supermercados, farmácias, ópticas, 
revendedoras de gás de cozinha), orientação jurídica, atendimento social individualizado, kit-
material escolar e seguro de vida.  

A questão de segurança no trabalho e da saúde dos funcionários também pode ser 
observada por meio de atendimento ambulatorial, assistência médico-odontológica, 
fonoaudiologia e fisioterapia. Essas mudanças aumentaram a motivação dos funcionários e 
melhoraram a imagem da empresa e da qualidade de seus produtos no mercado, evidenciado 
pelo aumento no volume de vendas, mesmo em regiões com baixa atuação da empresa.     

Um outro esforço para inovação realizado pelas empresas foi o estabelecimento de 
parcerias com agentes externos, mais especificamente com consultorias estrangeiras 
especializadas em desenvolvimento de produtos alimentícios. A opção por essa parceria foi 
devido principalmente a dois fatores: segurança e tempo.  

A segurança, no sentido de desenvolver um projeto de produto com reduzida margem 
de erro e dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado e tempo, pela necesiidade de 
lançar produtos mais rapidamente. A transferência de conhecimento e tecnologia pela 
empresa parceira possibilitou atender as duas situações. 
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As empresas indicaram as três maiores dificuldades para a adoção de inovações 
tecnológicas: custos elevados, riscos associados à economia do país (juros, taxa cambial e 
inflação) e baixa aceitação dos consumidores quanto aos novos produtos. A tecnologia 
empregada para que a empresa mantenha um alto grau de competitividade e continue 
liderando o mercado nacional de balas e confeitos é uma tecnologia européia de ponta. 
Portanto, devido à supervalorização da moeda européia (euro), este tipo de investimento 
assume valores significativos, justificando os elevados custos para adoção de inovações 
tecnológicas.  

Os riscos associados à economia estão relacionados à incerteza de retorno no 
investimento provocada pelas altas taxas de juros (repressão do consumo interno e elevados 
custos de financiamento para modernização da fábrica), a instabilidade cambial (diminuição 
das exportações) e a excessiva carga fiscal. 

A baixa aceitação dos consumidores em relação aos novos produtos, se verifica pelo 
maior preço desses produtos e não pela recusa a produtos novos com sabores, formas, cores e 
embalagens. Nesse segmento, o consumidor não aceita facilmente o aumento do preço em 
razão de mudanças no produto, os quais geralmente são incrementais.   

Outras dificuldades observadas foram a adequação aos padrões, normas e 
regulamentos, rigidez às mudanças (burocracia, resistência gerencial), escassez de serviços 
técnicos especializados, falta de pessoal qualificado, de informação sobre tecnologia e 
mercado.  

 

5. Análise dos resultados e considerações finais 

Com a rápida transformação dos mercados e as elevadas taxas de mudança 
tecnológica, as empresas que desejarem manter ou ampliar seu posicionamento no mercado 
devem inovar. Necessitam, portanto, ser pró-ativas e desenvolver mudanças significativas, 
devendo engajar-se em inovações que rompam e transformem estruturas existentes.   

A análise das empresas alimentícias do município de Marília/SP forneceu informações 
importantes para a compreensão do esforço para inovação tecnológica, de produto e processo.  

Observou-se que em ambas as empresas, o esforço para inovação tecnológica de 
produto novo é nula, ou seja, não houve lançamento de produto no período de 2003 a 2005, 
cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferissem significativamente dos 
produtos existentes. O que ocorreu foram lançamentos de produtos tecnologicamente 
melhorados, cuja performance foi aperfeiçoada. No caso das exportações, as principais 
alterações foram relacionadas ao sabor e a embalagem, cujo objetivo era a adequação aos 
hábitos, costumes e legislação dos países importadores.  

A inovação tecnológica mais significativa foi a de processo. As duas empresas 
adotaram processos de produção tecnologicamente novos ou significativamente melhorados, 
envolvendo aquisições e/ou mudanças em equipamentos e na organização da produção.  

Uma das empresas desenvolveu novos métodos de produção, necessitando, por 
consequência, novos equipamentos enquanto na outra empresa, apenas foram adquiridos 
novos equipamentos para os processos de produção existentes. Neste caso, a inovação ocorreu 
para melhorar a qualidade e a velocidade do processo.  

Foi possível observar um esforço significativo na busca de novos conhecimentos. 
Porém, para ambas as empresas, as principais fontes foram externas, por meio de consultorias 
e participação em feiras, eventos e visitas técnicas internacionais, justificada pelo baixo 
padrão tecnológico no segmento de alimentos.  

Os investimentos em consultorias denotam o esforço que essas empresas empreendem 
na busca por melhorias nos processos de produção e maior qualidade de seus produtos, 
evidenciado pelos investimentos em treinamento dos funcionários cujo objetivo ultrapassa a 
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questão operacional, mas visa criar um clima organizacional no qual o funcionário possa se 
sentir motivado a cooperar com a empresa, evitando acidentes de trabalho, falhas nos 
processos de produção e administrativos e sugerindo melhorias nas formas de realizar as 
tarefas. Os incentivos monetários e benefícios sociais têm o mesmo objetivo.  

Em relação à cooperação com agentes externos na busca por melhoria tecnológica, a 
cooperação mais significativa residiu na contratação de uma consultoria alemã. A mesma 
consultoria atuou nas duas empresas relativamente no mesmo período, indicando que entre 
elas há troca de informações sobre as fontes de conhecimento. Contudo, as relações de 
cooperação entre essas empresas não ocorrem da forma esperada. 

As empresas estudadas apresentam caracteristicas comuns, como tipo de produto, área 
de atuação, etc., mas também guardam diferenças significativas, como porte, participação no 
mercado externo, etc. Mesmo assim, o esforço desenvolvido para inovação tecnológica foi 
observado em ambas as empresas. Para estas empresas é possível afirmar que a adoção de 
inovações tecnológicas é um fator essencial para que as mesmas, no mínimo, mantenham suas 
posições nos mercados atuais e possam atingir mercados ainda não explorados. 
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