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Resumo 
Observando ser a gestão tecnológica e as inovações, bem como o gerenciamento do 
conhecimento dentro das organizações um diferencial importantíssimo à sobrevivência das 
empresas, a pesquisa apresenta um estudo onde a meta principal foi avaliar o processo de 
gerenciamento de tecnologias e inovações dentro de uma empresa de nobreaks e 
estabilizadores. Localizada na região industrial da grande cidade de Curitiba, sobreviveu e 
cresceu com sucesso durante 18 anos no mercado, sendo um caso muito interessante para 
estudo e exemplo para aquelas que almejam também sua sobrevivência no mundo atual 
competitivo. A metodologia utilizada foi descritiva e exploratória utilizando-se como 
instrumentos de pesquisa um questionário, entrevistas e análise a documentos cedidos pela 
empresa. Os resultados mostraram uma necessidade de se criar ambientes organizacionais 
com o objetivo de ampliar o compartilhamento dos conhecimentos dos colaboradores para o 
processo inovativo, pois a empresa pouco cria e sim investe em inovações que se restringem a 
novas formas de atendimento ao cliente e inovações no processo produtivo. Observou-se 
também uma deficiência no processo de gerenciamento das metodologias e nas estratégias de 
marketing, que podem ser melhoradas com o processo de gerenciamento de conhecimento 
entre todos os departamentos e principalmente entre as pessoas chave da empresa. 
 
Palavras chave: Gestão tecnológica; Gestão da inovação tecnológica; Inovação; Gestão do 

Conhecimento. 
 
 
1. Introdução 

O gerenciamento tecnológico dentro de uma empresa, seja de qual ramo for, é 
essencial para a ordem e o crescimento das mesmas. Se bem administras, as tecnologias 
podem se tornar muito mais eficientes e eficazes em todos os processos e recursos utilizados, 
além de aumentar sua visão para o futuro podendo prever possíveis inovações e assim estar à 
frente de seus concorrentes.  

O fato de a gestão tecnológica estar diretamente ligada a produção diária de toda 
empresa faz com que muitas vezes não se observe nitidamente a importância da mesma no 
processo de inovação dentro da empresa. Sendo que, é através do gerenciamento da 
tecnologia nos diversos processos produtivos da empresa que se pode observar os desvios, 
involuntários ou provocados através de práticas diárias que conduzem ao processo de 
inovação na empresa (TERRA, 1993). 

Gerenciamento tecnológico pode-se dizer que é a forma de administrar inovações 
tecnológicas dentro de qualquer empresa. Desta forma, Tecnologia e Inovação estão 
intimamente ligadas. Talvez por isso, atualmente não se desvincule o termo gestão 
tecnológica da inovação, utilizando-se na maior parte dos trabalhos a Gestão da inovação 
tecnológica. 

Inovação tecnológica é hoje um diferencial importantíssimo para o sucesso das 
empresas, visto ser esta, como o próprio nome diz, algo novo e acima de tudo, que gerará 
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necessidade de consumo do público alvo ou daqueles envolvidos no processo. A empresa é o 
detentor e introdutor de inovações, seja em produtos ou em tudo que envolva o processo, 
porém, o desenvolvimento tecnológico e as inovações não estão restritos às empresas, mas são 
produtos da coletividade (STAUB, 2001). 

Como as inovações são a geração de idéias e a implementação das mesmas, o 
processo de gerenciar essas idéias é essencial para o sucesso das mesmas. Não se pode 
desvincular outro ponto essencial para a Gestão da inovação tecnológica que é a Gestão do 
Conhecimento e que Reis (2004, p. 2) coloca como recurso-chave e fonte de vantagem 
competitiva entre concorrentes quando aliada ao processo de inovação tecnológica. 

A incorporação contínua do conhecimento no processo inovativo e no 
desenvolvimento tecnológico tem sido um fator primordial na evolução global da 
competitividade além de tornar muito mais eficiente todo o processo de inovação tecnológica 
dentro das empresas. E na atualidade é visto como um “Capital intelectual” ativo e essencial 
para as empresas (REIS, M., 2002). Carvalho (2003) coloca que a Gestão do Conhecimento 
está inserida de tal forma que denomina uma “Sociedade do Conhecimento” em que o 
profissional da área deve estar altamente capacitado para poder enfrentar o ambiente 
competitivo e em constantes modificações. E como essa sociedade do conhecimento é hoje 
um ativo organizacional, a Gestão do Conhecimento tem sido uma busca das empresas e 
instituições a fim de capacitar esses profissionais para que as novas idéias sejam melhores 
administradas e implementadas com sucesso, eficiência e eficácia dentro de toda e qualquer 
organização. 

Observando ser a Gestão tecnológica e as inovações dentro das empresas um 
diferencial importantíssimo no que diz respeito ao seu sucesso, o presente trabalho tem como 
meta principal, fazer uma avaliação do processo de gestão tecnológica e de inovações e 
observar como a empresa em estudo está administrando suas tecnologias e inovações. A partir 
dos resultados obtidos as metas subseqüentes serão as de trabalhar os resultados positivos e 
negativos a fim de auxiliar, não só as empresas pesquisadas, mas também a quem interessar, 
no sucesso da gestão tecnológica e inovações dentro das empresas. 
 
2. Gestão da inovação tecnológica 
 A gestão de todo negócio tem como propósito direcionar, organizar, e coordenar todas 
as ações dentro de uma empresa, desde a área de recursos humanos até a área de manutenção 
operacional. Desta forma, pela sua abrangência, essa função deixou de ser restrita aos 
administradores para ser expandida a todos com capacidade de gerenciar toda e qualquer 
função dentro da empresa, podendo ser na área humana, ambiental, social e demais áreas 
dentro da organização. 
 O termo gestão, conforme Krogh; Ichijo e Nonaka (2001, p.12) explicitam é “o 
controle de processos que talvez sejam intrinsecamente incontroláveis ou, ao menos, que 
talvez sejam sufocados por um gerenciamento mais intenso”. 

Porém, gerenciamento tecnológico, mais especificamente falando, pode-se dizer que é 
a forma de administrar inovações tecnológicas dentro de qualquer empresa. Desta forma, 
Tecnologia e Inovação estão intimamente ligadas. 

Para qualquer negócio, a gestão tecnológica é essencial, pois auxilia na administração 
de todas as operações existentes dentro da empresa de forma mais eficaz, podendo reduzir 
riscos comerciais aumentando sua flexibilidade e capacidade de resposta frente às freqüentes 
mudanças do mercado (TEMAGUIDE, 1999). Além do negócio, a gestão da tecnologia pode 
auxiliar no ambiente de trabalho, pois gerir uma tecnologia exige o envolvimento de todos os 
funcionários dentro das empresas. 
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A Gestão da Inovação Tecnológica na visão da fundação Cotec TEMAGUIDE1 (1999, 
p. 11) é a gestão de todo o negócio, que quer dizer todos os recursos internos e externos da 
empresa sejam toda a parte de recursos humanos, financeiros e principalmente as tecnologias. 
Tudo isso deve ser administrado harmoniosamente e integrada de forma que estes recursos 
sirvam de base para que os objetivos e metas da empresa sejam alcançados. Esta gestão da 
tecnologia ajuda toda empresa a inovar e se destacar entre seus concorrentes, além de 
aumentar seus rendimentos financeiros e a melhorar a satisfação dos clientes através da 
melhora da qualidade dos produtos, processos e serviços. 

Observa-se, desta forma, que gerenciar inovações tecnológicas não é tarefa fácil e 
muitas empresas, se não todas, se deparam com esta dificuldade no decorrer de sua jornada. A 
partir de uma pesquisa realizada pela FIEP entre 2004 e 2005 entre as políticas tecnológicas 
das empresas paranaenses, 44,69% das empresas têm pesquisa e desenvolvimento próprios e 
27,88% reclamam da falta de apoio governamental para incentivar e facilitar a absorção de 
tecnologia. Por outro lado 10,4% absorvem tecnologia do exterior e 17,04% recorrem a 
universidades em busca de conhecimentos, de parcerias, de novas tecnologias ou inovações. 
 
3. Inovação tecnológica 

3.1 Conceito Geral 
Inovação é um pilar fundamental de crescimento e competitividade para toda e 

qualquer empresa no mercado competitivo atual. Ulusoy (2003) ressalta a importância da 
inovação como que a inovação está diretamente ligada à produtividade da empresa, melhora 
no processo, solução de problemas, desenvolvimento de produtos que auxiliarão na 
capacidade de desenvolver e executar ações com êxito. Esta capacidade somente pode ser 
enriquecida a partir de um ambiente aberto à inovação. 

Várias são as definições dadas para a inovação tecnológica, porém, nos diversos 
trabalhos no Brasil desta linha de pesquisa (FONTANINI, 2005; SILVA, J. 2005 dentre 
outros), a definição de Reis, 2004 é muito citada. De acordo com Reis (2004, p. 41) a 
inovação é vista como o principal agente de mudança no mundo atual e que o sucesso das 
diversas empresas dependem de como elas irão gerir seus conhecimentos tecnocientíficos. 
Segundo o autor, pode-se definir a inovação tecnológica como uma idéia nova, ou um evento 
técnico desenvolvido e utilizado com sucesso após um certo tempo. 

É importante salientar, que quando se fala em inovar, não necessariamente quer dizer 
a inserção de uma nova tecnologia e o abandono das tecnologias anteriormente utilizadas. É 
necessário estar atento e observar o que realmente se tornou obsoleto e não utilizável e o que 
deve e pode ser mantido ou mesmo aperfeiçoado. Isto tudo com o intuito de melhorar a 
produtividade sem um custo muito elevado, pois toda tecnologia nova e de ponta requer 
recursos financeiros de alto valor. Desta forma, para se justificar a introdução de uma 
tecnologia, esta deve ser apropriada em todos os aspectos, seja o social, econômico, cultural e 
ambiental (REIS, 2004; ARAÚJO, 2002). A inovação pode ocorrer em diversas áreas de uma 
empresa, e não somente ser o resultado de pesquisas e desenvolvimento. Ela pode ser 
simplesmente o resultado de uma solução criativa de um cliente, uma forma nova de 
atendimento ao cliente, uma alteração de uma pequena etapa do processo de produção ou 
mesmo uma nova alternativa de ingrediente para o produto (CUNHA, 2005). 
 De acordo com Avelar (2004), as inovações sempre possuem um cunho econômico e 
uma ligação curta entre desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico. Além disso, 
                                                 
1 O TEMAGUIDE é o resultado de uma pesquisa realizada por um grupo de organizações européias: Fundação 
COTEC (coordenadora do projeto), SOCINTEC, CENTRIN (Universidade de Brighton),IRIM (Universidade de 
Kiel) e Unidade de P&D da Manchester Business School. O projeto teve o suporte do Programa de Inovação 
(Directorate General XIII, Comissão Européia). 
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as inovações podem se referir a apropriação produtiva e comercial de invenções ou à 
introdução de aperfeiçoamentos nos bens e serviços utilizados pelos clientes. Estas inovações 
não são somente inovações com base tecnológica, mas também as inovações em marketing, 
distribuição, em processos administrativos e organizacionais que auxiliem no processo 
competitivo do mundo globalizado. 
 

3.2. Objetivos da inovação tecnológica 
O objetivo de se buscar as inovações tecnológicas está na necessidade de se manter 

competitivo no mercado atual. E se manter competitivo no mercado é manter-se vivo e estar à 
frente de seus competidores (MANÃS, 2001). Esta sobrevivência depende da capacidade de 
trazer ao consumidor algo que nem mesmo o próprio consumidor imaginava que precisava, 
mas que vá trazer a ele a vontade e a necessidade por esse produto. E esses produtos 
normalmente trarão ao consumidor, um menor custo, melhor conveniência, mais simplicidade 
e menos espaço (CHRISTENSEN, 2002, apud FONTANINI, 2005). 

Outros autores apontam que a inovação tem como papel fazer com que seus produtos 
sejam renovados e expandidos, seja em serviços ou mercados. Além disso, pode melhorar o 
processo de produção através de novas metodologias de produção, novos fornecedores e 
distribuidores, mudança no gerenciamento e nas condições de trabalho (MCADAM, 
ARMSTRONG, e KELLY, 1998). 
 
4. Importância da Gestão da inovação tecnológica para as empresas 

4.1 Capacidade de inovação 
 A capacidade de inovação dentro de uma empresa depende de como ela gera novas 
idéias, identifica novos mercados e oportunidades tecnológicas melhorando seus recursos e 
competências (PALMA, 2004). Segundo este autor, “a capacidade de inovação é determinada 
pelas inter-relações da cultura organizacional, pelos processos internos e pelas relações 
interorganizacionais”. 
 No trabalho de Cunha (2005), seu levantamento teórico define a capacidade de 
inovação como o potencial de uma empresa, região ou nação de gerar resultados inovadores e 
que esta capacidade depende de alguns fatores como: 

• Os esforços da empresa na criação de novos produtos; 
• Na melhoria dos processos de produção; 
• No aumento da capacidade da mão-de-obra; 
• Na habilidade de aprender da empresa; 
• No ambiente como um todo dentro do qual as empresas operam. 

Existem muitas formas de se melhorar a capacidade de inovação de uma 
organização, como por exemplo, o aumento da produção, melhoria da qualidade do produto, 
diminuição dos custos de produção, e melhorando a variedade dos produtos oferecidos aos 
clientes. 

 
5. Importância da Gestão do conhecimento para a inovação 

 “Quer construir uma empresa que sobreviverá à boa idéia pioneira? Crie uma 
cultura que valorize o aprendizado. Quer construir uma carreira que lhe 
permita desenvolver-se, assumindo novas responsabilidades? Cultive a fome de 
aprender – e associe-se a uma organização onde terá a oportunidade de 
aprender continuamente.” (REICH, 1998 apud KROGH, 2001) 

 O tema “conhecimento” é hoje um recurso altamente importante e significativo 
desempenhando uma peça chave para o sucesso de muitas empresas. Muitos autores 
importantes da área como Ikujiro Nonaka, Peter Drucker, James Brian Quinn e muitos outros 
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pregam a existência de uma nova sociedade: a sociedade do conhecimento, onde o 
conhecimento ou o aprendizado é tido como o único recurso significativo na sociedade atual 
para o crescimento e desenvolvimento de toda empresa. E dentro desta esfera, o processo de 
inovação por intermédio do conhecimento é um recurso altamente importante e o diferencial 
competitivo entre as empresas (REIS, 2004).  

Gestão do Conhecimento significa “rever e organizar as principais políticas, 
processos e ferramentas de gestão e tecnologias à luz de uma melhor compreensão dos 
processos de geração, identificação, compartilhamento e uso dos conhecimentos estratégicos 
para gerar resultados (econômicos) para a empresa e benefícios para os colaboradores” 
(TERRA, 2003). A Gestão do Conhecimento é de fundamental importância para as empresas 
que atualmente já se tem claro que se constitui um ativo e é tratado como “Capital Intelectual” 
e como cita Reis e Aguiar (2002), “o conhecimento é a principal matéria-prima para a 
fabricação de produtos do século XXI”. 

A Gestão do Conhecimento se tornou uma forma de gestão inovadora, pois através de 
seu gerenciamento, pôde-se criar ambientes organizacionais mais favoráveis à ampliação e 
compartilhamento de conhecimentos entre os vários participantes de uma organização e para 
que isso se tornasse realidade é necessário rever a organização, suas estratégias, sua estrutura 
e cultura com base nos novos valores adquiridos (CARVALHO, 2003).  Segundo Teixeira 
Filho (2000 apud CARVALHO, 2003) a Gestão do Conhecimento é uma nova forma de 
administrar a organização, buscando dentro do processo da empresa, formas de se utilizar o 
conhecimento como vantagem competitiva, sendo esse conhecimento, tudo que possa trazer 
algum valor competitivo para a organização, como por exemplo, conhecimento sobre o 
mercado, a concorrência, os clientes, os processos de negócio, a tecnologia e vários outros. 

Carvalho (2003) enfatiza a importância da organização estimular as pessoas através de 
ações a se comprometerem com essa nova visão de criação e disseminação do conhecimento. 
Através do comprometimento de todos acontecerá o verdadeiro crescimento da empresa, 
podendo essa se firmar no mercado e se tornar realmente competitiva. 
 
 
6. Metodologia 

A pesquisa foi realizada no Departamento de Desenvolvimento de Novos produtos 
de uma empresa fabricante de equipamentos da área de Sistemas de Energia para alimentação 
de aparelhos eletro-eletrônicos localizada na área industrial da cidade de Curitiba no estado do 
Paraná. Foi adotado o método indutivo, que segundo Gil (1999) e Lakatos e Marconi (1993) a 
generalização vem das observações de alguns casos reais e estas observações levam a 
elaboração das generalizações.  

A metodologia será descritiva e exploratória, pois fez-se uma avaliação da gestão das 
tecnologias e das inovações dentro da empresa. 

Foi feita uma sondagem de como e se a empresa gerencia suas tecnologias e 
inovações através de: 

• Uma sondagem de como e se a empresa está gerenciando as inovações; 
• Verificação se as empresas utilizam apoios técnicos ou especializados para tal; 
• Observação se as empresas estão atentos à concorrência; 
• Verificação se as empresas privilegiam o cliente como agente de inovação, 
• Dentre outras indagações pertinentes no processo inovativo. 
A pesquisa é qualitativa descritiva e também quantitativa. É de natureza aplicada, 

pois o objetivo da mesma é que, a partir dos pontos negativos e positivos levantados, estes 
servirão de apoio para empresas, instituições de ensino e demais interessados em inovar no 
processo gerencial e produtivo. 
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Conforme Yin (2005) especifica em seu trabalho, para que se tenha um bom estudo 
de caso sugere-se que seis fontes sejam utilizadas como evidência: documentação, registro em 
arquivos, entrevistas, observações diretas, observações participantes e artefatos físicos. 
Procurou-se nesta pesquisa, utilizar-se de todos, porém somente não foi possível o uso de 
observações participantes. 

Os instrumentos de pesquisa foram entrevistas, que como Yin (2005) sugere, é uma 
das mais importantes fontes de informações no estudo de caso e um questionário a seguir 
explicitado. 
 

6.1 O instrumento 
 O instrumento utilizado é uma adaptação do questionário de auto-avaliação da gestão 
tecnológica utilizado por Terra (1993), complementado com o questionário utilizado por 
Yang (2005) cujo principal objetivo é mostrar o papel dos dirigentes das organizações como 
captadores de tecnologia e inovações e facilitadores da sua absorção, implantação e 
consolidação na empresa. 
 O questionário foi dividido em cinco partes e cada um subdividido com questões que 
indicarão através de valores quantificados o quanto sua resposta é positiva ou negativa em 
relação a cada questão formulada. As notas variam entre 1 a 5 com a escala especificada no 
questionário a seguir mostrado: 
 

QUESTIONÁRIO 
O respondente deverá indicar o quanto sua resposta é positiva ou negativa em relação a cada questão 
formulada através de uma nota (variando de 1 a 5) com a seguinte escala:  

(1) Sofrível; 
(2) Regular;  
(3) Bom;  
(4) Muito Bom;  
(5) Excepcional.  

 
SISTEMA DE CAPTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES E OPORTUNIDADES 

TECNOLÓGICAS 
PERGUNTA NOTA 
Interação com a infra-estrutura tecnológica externa (Institutos de Pesquisas, Universidades, 
INPI, Associação de classes, SEBRAE, SENAI, etc)  

1. Já utilizou tais instituições para treinamento de mão-de-obra.  
2. Mantém um contato permanente, e sistemático com a maioria destas instituições  
3. Conhece quais são os serviços prestados por estas instituições  
  

Concorrência  
1. Acompanha a tecnologia/processo empregados em outras empresas  
2. Mantém contato com empresas do seu setor no exterior  
  

Fornecedores de Equipamentos/Matéria-Prima  
1. Mantém um contato estreito com fornecedores visando obter informações tecnológicas ou para 
efetuar desenvolvimentos conjuntos  

2. Conhece os principais fornecedores estrangeiros  
3. Acompanha de perto os últimos lançamentos do mercado nacional e internacional  
  

Clientes  
1. Procura, também, ter clientes que privilegiam a qualidade/solução de problema/inovação  
2. Tem uma postura pró-ativa na solução dos problemas dos clientes  
3. Se necessário, considera-se apto a realizar desenvolvimentos em conjunto com os clientes  
4. Acompanha evolução dos produtos de seus clientes  
5. Utiliza o cliente como fonte de informações tecnológicas  
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PERGUNTA NOTA 
Feiras  
1. Tem participado de Feiras no país nos últimos três anos  
2. Tem participado de Feiras no exterior nos últimos três anos  
  

Seminários Técnicos  
1. Participa de Seminários Técnicos Nacionais  
2. Participa de Seminários Técnicos no Exterior  
  

Publicações Técnicas  
1. Assina e lê as principais publicações nacionais  
2. Assina e lê as principais publicações estrangeiras  
  

Registro de Informações Tecnológicas  
1. Mantém registro de pessoas/entidades externas à empresa com potencial para resolução de 
problemas técnicos  

2. Mantém arquivo com catálogos de fornecedores  
3. Mantém arquivo de artigos/trabalhos/revistas relacionados à tecnologia da empresa  
4. Mantém arquivo com resultados de estudos / desenvolvimento / projetos internos / 
experimentos realizados  
  

SISTEMA DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
PERGUNTA NOTA 
Organização  
1. Existe algum esquema organizado (além de uma caixa de sugestões) que permita a todos os 
funcionários contribuir sistematicamente com idéias e sugestões de melhoria nos processos e 
produtos 

 

2. São oferecidas oportunidades de treinamento aos gerentes, supervisores e encarregados  
3. É conduzida, de forma sistemática, uma análise e avaliação do processo produtivo  
4. Existe um espaço para que o pessoal das diferentes áreas da empresa possa interagir visando à 
resolução de problemas de inovação  
  

Planejamento/Priorização  
1. Existe um sistema que formalize, documente e priorize as idéias para melhoria  
2. Quando um projeto (de melhoria, de inovação, de investimento, etc) é aprovado, os papéis de 
cada elemento da empresa no processo de implantação, fica explicitado e documentado  
  

SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONHECIMENTO ADQUIRIDO 

PERGUNTA NOTA 
1. As modificações no processo e no produto são devidamente documentadas  
2. Os resultados de experimentos que “não deram certo” também são devidamente documentados  
3. Existem esquemas que incentivam o compartilhamento/difusão dos conhecimentos das 
pessoas-chave da organização  

4. Existem esquemas formais de transmissão de informações obtidas externamente à empresa 
(Ex: em Feiras, visitas à institutos de pesquisas, a concorrentes, etc.)  
  

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 
PERGUNTA NOTA 
1. Sua empresa tem produzido conhecimento como um produto?  
2. Gerencia o conhecimento para a inovação de seus produtos ou processos?  
3. A empresa está aberta a novas idéias sobre processos, produtos e projetos?  
4. Está atento a inovações dentro da sua área para se manter competitivo?  
5. Busca inovar em produtos, processos ou projetos com o objetivo de se manter competitivo?  
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O cálculo da nota final foi dado pela somatória de todas as notas e dividido pelo 
número de indicadores (questões), igual a 37.  
 A nota final poderá dar a seguinte classificação: 
 

NOTA CLASSIFICAÇÃO 
4,0 – 5,0 Excelente 
3,0 – 3,9 Bom 
2,0 – 2,9 Regular 
1,0 – 1,9 Insuficiente 

 
 
7. O caso da Indústria de nobreaks e estabilizadores 
 A empresa em estudo desenvolve equipamentos na área de Sistemas de Energia para 
alimentação dos aparelhos eletro-eletrônicos, fabricando nobreaks e estabilizadores. 
 Foi fundada em outubro de 1988 como uma micro empresa e hoje conta com uma 
fábrica de área construída de aproximadamente 1800m2, contando com capital e tecnologias 
exclusivamente nacionais. Hoje é uma empresa de médio porte e conta com a fabricação de 
18 modelos diferentes de nobreaks, três modelos de estabilizadores e outros acessórios. 
 A Organização tem como desafio, conquistar maior espaço no segmento de Sistemas 
de Energia, priorizando a qualidade dos produtos a seus clientes, contando hoje com Sistemas 
de Gestão de Qualidades efetivos e certificados. Tanto o processo de produção quanto o de 
fornecimento de serviços são realimentados através de resultados de inspeções e atendimento 
à sugestões e reclamações de clientes, as quais servem para minimizar a ocorrência de desvios 
e garantir o cumprimento dos requisitos especificados. A política da qualidade da empresa 
visa assegurar que os requisitos dos clientes sejam atendidos com a intenção de aumentar a 
sua satisfação criando objetivos que incentivam o estabelecimento de indicadores em vários 
níveis da organização que fazem parte do planejamento da qualidade.  

A alta direção analisa e destaca a importância da comunicação interna entre seus 
colaboradores bem como a comunicação com clientes e fornecedores. Segundo a empresa a 
comunicação eficaz é fundamental para manutenção das interfaces existentes entre processos 
e realimentação constante do Sistema de Gestão da Qualidade. A troca de informações diárias 
entre as diversas áreas da empresa é realizada através de rotinas pré-estabelecidas, utilizando-
se de correio eletrônico, registros da qualidade e demais formulários específicos, contatos 
telefônicos e outros acordos verbais. As informações com relação a ações estratégicas e de 
controle da empresa são comunicadas em reuniões específicas e periódicas com gerentes, 
encarregados, auditores internos, líderes, bem como nas reuniões do Comitê da Qualidade, 
das auditorias Internas, de análise de resultados e de grupos de trabalho. 

 As reclamações são analisadas e, sendo procedentes, são disparadas ações corretivas 
pelas áreas competentes. Na área de suporte técnico a empresa mantém uma equipe pronta 
para fornecer informações claras e serviços rápidos de manutenção e reconhece que seus 
colaboradores são essenciais para superar os desafios propostos e, portanto possui planos de 
treinamento que visam formar um grupo capaz de transformar as necessidades de seus clientes 
em produtos de qualidade. 
 
8. Análise e discussão dos resultados 
 Na acirrada competitividade do mercado, seja de qual ramo for, as empresas estão 
buscando sua sobrevivência investindo no desenvolvimento de serviços e produtos que 
venham ao encontro das necessidades dos clientes. E a velocidade com que novos produtos e 
serviços chegam ao mercado, faz com que muitas vezes a empresa não tenha tempo de criar 
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algo totalmente novo, mas simplesmente algo diferenciado do concorrente em um ou outro 
aspecto, mas que no final, tem o mesmo objetivo. 
 Avaliando a gestão tecnológica e inovações no caso estudado, observou-se uma busca 
muito grande pelo crescimento e desenvolvimento da organização seja de seus produtos, 
serviços, melhorias nos processos e tudo no que diz respeito ao processo inovativo. Isso se 
traduz nos resultados do questionário em relação ao item Conhecimento e Inovação, onde a 
empresa obteve a maior pontuação e um resultado considerado Bom. 

Confirmando o que Cunha (2005) relatou demonstrado no levantamento teórico, a 
inovação na empresa estudada advém muito de soluções criativas de clientes, formas de 
atendimento ao cliente, alterações de uma pequena etapa do processo e também de novas 
tecnologias (equipamentos, componentes). Diferentemente do que Mañas (2001) conclui 
também relatado no levantamento teórico, em que o mesmo expõe ser a sobrevivência da 
empresa dependente da criação inédita e que esta inovação deve estar sempre além daquilo 
que o consumidor imaginava, a empresa analisada tem sobrevivido por mais de 18 anos, 
crescido e ampliado seu negócio através de uma corrida acirrada atrás do concorrente. Ou 
seja, buscando o que o concorrente está lançando no mercado e melhorando, inovando em 
uma ou outra característica, não algo totalmente inédito. 

No item Sistema de Implantação e Consolidação do Conhecimento adquirido a 
empresa demonstrou maior deficiência com o resultado Regular. Este resultado se deve ao 
fato de, segundo entrevista, as pessoas-chave, detentoras dos processos decisórios e 
conhecimentos explícitos não compartilharem seus conhecimentos e nem existir nenhum 
esquema formal que facilite esse compartilhamento. As informações são repassadas a quem 
interessar somente se o interessado ir a busca dessa informação. 

É muito importante que para as empresas serem mais inovativas, é necessário que 
elas retenham o conhecimento qualificado de seus funcionários para o seu crescimento do 
capital intelectual. Assim, as empresas procuram explorar mais o lado humano através de um 
melhor gerenciamento do conhecimento e do crescimento de grupos que gerenciem esse 
conhecimento. Além disso, procuram ferramentas que propiciem aos gerentes, um cuidadoso 
olhar nas possíveis oportunidades de mercado (DRUCKER, 1998). Essa realidade ainda não é 
muito explícita no caso estudado, resultando numa nota Regular no item que avalia este 
ponto, que é o de Sistema de Geração de Conhecimentos. O que foi observado são reuniões 
semanais onde são discutidos pontos a serem corrigidos, ou seja, sistemas corretivos e não 
que visem o estímulo a criação e inovação dos produtos fabricados. 

Quinn (2000, apud TERZIOVSKI, 2006) enfatiza claramente a necessidade das 
empresas utilizarem as capacidades externas de conhecimento de líderes, não somente para 
estimular contínuas inovações, mas para a criação e evolução de idéias. Ele aborda que as 
fontes externas de inovação têm alavancado altas tecnologias industriais em vários segmentos 
industriais. Isto se confirmou na empresa analisada, onde existe uma interação com a infra-
estrutura tecnológica externa como Universidades conveniadas e Institutos de pesquisa, com 
seus fornecedores e clientes. O resultado do item Sistema de Captação e identificação de 
Necessidades e Oportunidades Tecnológicas só não foi melhor, obtendo a nota Regular, 
pela sua deficiência no que diz respeito ao contato com empresas do exterior, a não ter uma 
postura pró-ativa na solução de problemas dos clientes, no acompanhamento e evolução dos 
produtos de seus clientes e não utilizar o cliente como fonte de informações tecnológicas. 
 Todos esses resultados são melhores visualizados em valores no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1 – Notas relativas aos itens avaliados no instrumento de pesquisa. 
  
 
9. Considerações finais 

Ao final do estudo, pôde-se observar que em termos de gestão de tecnologias e 
inovações a empresa necessita criar ambientes organizacionais que visem a ampliação e 
compartilhamento dos conhecimentos dos colaboradores para o processo inovativo. Isto inclui 
tanto um ambiente físico como também estratégias, estrutura organizacional e a própria 
cultura da organização. O que existe ainda, é o que se verifica na maioria das empresas, que é 
o gerenciamento das atividades a fim de manter a organização produzindo, mantendo seus 
clientes satisfeitos em termos de oferta e serviços prestados. 
 A sobrevivência e crescimento da empresa observa-se claramente que é pelo fato da 
mesma estar muito atenta aos seus concorrentes, buscando inovar em relação ao que o 
concorrente está lançando no mercado e o fato da empresa privilegiar muito o cliente no que 
diz respeito às suas necessidades e dificuldades em relação aos seus produtos. 
 Um outro ponto muito importante para o crescimento das empresas, não comentado e 
abordado no levantamento teórico, mas citado pela empresa é a forma de gerenciamento das 
metodologias e das estratégias de marketing da empresa. Estes, segundo entrevistado, se 
mostram muito deficientes, podendo ser um empecilho no desenvolvimento da empresa, que 
poderia ser maior ainda caso a organização gerenciasse de forma mais acirrada. 
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